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รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม
COMMUNICATION MANAGEMENT MODEL FOR BUDDHISM
PROPAGATION DEVELOPMENT OF BUDDHIST MONKS
IN NAKHON PATHOM PROVINCE
พระมหาณรงค์ มหาปญฺโ  พระสุธีวีรบัณฑิต อภินันท์ จันตะนี
Phramaha Narong Mahãpañño, Phrasutivirabandit, Apinant Chantanee
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาทฤษฎี
การจั ดการการสื่ อสารและหลั กพุทธธรรมเพื่อพัฒ นาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา 3) เพื่อเสนอ
รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 19 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่
มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณกาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
พระสงฆ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมจานวน 359 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบประมาณค่า
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพทั่ ว ไปและปั ญ หาอุ ป สรรคการจั ด การการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาการเผยแผ่


Doctor of Philosophy Program in Buddhist Management, Faculty of Social Sciences,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

110

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสาคัญกับการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการตั้งคณะทางานมีหน้าที่ใน
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกาหนดกลยุทธ์ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการทางานเชิงรุกและ
เชิงรับ ในส่วนของปัญหาอุปสรรคสาเหตุมาจากการจัดการการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน คือ ผู้ส่งสารขาด
การตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากร ด้านสารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินไป
ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อพระสงฆ์ยังขาดความชานาญในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านผู้รับสาร
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด
2. ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ได้แ ก่ ทฤษฎี การจั ด การการสื่ อ สารประกอบด้ว ย 4 องค์ ประกอบ คือ 1) ผู้ ส่ งสาร 2) สาร 3)
ช่องทางสื่อสาร/สื่อ 4) ผู้รับสาร บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักภาวนา 4 คือ 1) กาย
ภาวนา 2) ศีลภาวนา 3) จิตภาวนา 4) ปัญญาภาวนา การประยุกต์ใช้จะช่วยส่งเสริ มพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 3. รู ป แบบการจั ด การการ
สื่อสารเพื่อพัฒ นาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจั งหวัดนครปฐม 1) ผู้ส่ งสาร ต้อง
ฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลฝึกฝนกากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตที่ เข้มแข็งคิด
อย่ า งแยบคายแก้ ปั ญ หาได้ คิ ด พั ฒ นาประยุ ก ต์ ส ร้ า งสรรค์ ไ ด้ 2 ) สาร เผยแผ่ ห ลั ก ภาวนา 4 ให้
ประชาชนนาไปประพฤติปฏิบัติส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายสามารถพัฒนา
ฝึกฝนจิตใจตนเองใช้หลักภาวนา 4 สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต 3) ช่องทางสื่อสาร/สื่อ
ใช้สื่อที่สามารถสื่อภาพลักษณ์ภาวนา 4 ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4 สร้าง
ความสนใจต่อหลักภาวนา 4 สร้างความเข้าใจหลักภาวนา 4 และการปฏิบัติตาม 4) ผู้รับสาร สอน
ให้เข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา 4 เผยแผ่ภาวนา 4 ให้ตรงกับจริต เผยแผ่ภาวนา 4 ตาม
ระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพ พิจารณาความพร้อมของผู้รับเนื้อหาของภาวนา 4
คาสาคัญ  รูปแบบการจัดการการสื่อสาร, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, พระสงฆ์
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
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Nakhon Pathom Province. Methodology was mixed methods research: qualitative
research collected data from 19 key informants with structuredin-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.
Research 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 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)Kãyabhãvanã, 2)Sila-bhãvanã,
3)Citta-bhãvanã and
4) Paññã- bhãvanã. This
communication theory and Buddhism principles when well integrated, would help
of
the Buddhism dissemination be more progressive and effective. 3.Form
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
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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.
Keywords  Communication Management Model, Buddhism Propagation,
Buddhist Monks.

1. บทนา
การจัดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสื่อสาร
ทั้งหลายทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงทาการสื่อสารเองหรือที่ได้ส่งพระสาวกไปทาการสื่อสารกับผู้รับสาร
ทั้งหลายนั้นก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจานวนมากเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทางดีงามเกิ ด
ประโยชน์สุข ในปัจจุบันพระสงฆ์ผู้ที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเข้าใจวิธีการดาเนินการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและองค์ประกอบของการสื่อสาร 4 ส่วน เริ่มตั้งแต่ตัวพระสงฆ์เอง พระธรรม
สื่อคือบุคคล ธรรมชาติ กลวิธี และพุทธศาสนิกชน จึงจะสามารถสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารตะวันตกที่กล่าวว่า การจัด การสื่อสาร
ต้องประกอบไปด้วยสิ่งสาคัญ 4 ประการ คือ 1. ผู้ส่งสาร 2. สาร 3. ช่องทางสื่อสาร/สื่อ 4. ผู้รับสาร
(Berlo David K., 1960 : 72)
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้นมีลักษณะต่างรูปต่างทาการเผย
แผ่ไปตามความคุ้นเคย ขาดความรู้ทักษะในการเผยแผ่ศาสนธรรม ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง
และไม่เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบัน จึงสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ทาให้การเผยแผ่ธรรมกระทาได้ใน
ขอบเขตจากัดส่งผลทาให้ผู้คนเหินห่างและไม่ ให้ความสาคัญต่อพระพุทธศาสนา ผลสารวจความ
คิดเห็นเรื่อง "ศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนไทย" ปี 2553 พบว่า คนไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 79 ในทุกวัยเห็นด้วยกับคากล่าวที่ว่า "ทุกวันนี้ คนไทยค่อนข้างจะห่างไกลจาก
ศาสนาและการปฏิบัติธรรม" โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นครั้งคราว
ส่วนอีกร้อยละ 13 ระบุว่าเข้าร่วมนานๆครั้ง
จากสถิติผู้ วิจั ย เห็ นว่าปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ การเผยแผ่ พระพุทธะศาสนาไม่
บรรลุผลนั้นที่สาคัญมาจากการจัดการการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางสื่อสาร และผู้ รับสาร
ปัญหาและอุปสรรคที่มาจากด้านผู้ส่งสาร เช่น ผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้รับสาร ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในข่าวสารไม่พียงพอ การใช้ภาษาในการส่งสารไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร หรือรีบเร่งจนเกินไป
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เป็นต้น ด้านสาร เช่น ข่าวสารนั้นสั้นหรือน้อยเกินไปจนไม่สามารถแปลความหมายได้ ข่าวสารนั้น
ยากเกินความสามรถของผู้สื่อสาร ข่าวสารมีภาษาหรือใช้ศัพท์เทคนิคเกินความสามารถ ข่าวสารมี
ความกากวมหรือมีหลายความหมาย หรือข่าวสารนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เป็นต้น ด้าน
ช่องทางสื่อสาร เช่นการใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการนาเสนอ การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
และการใช้ภ าษาที่ไม่เหมาะสมกับ ระดับ ของการสื่ อสาร เป็นต้น ด้านผู้ รับสาร เช่น ผู้ รับสารมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ขาดความสามารถและความชานาญในการรับข่าวสาร หรือข่าวสารมีมาก
เกินความสามารถที่จะรับได้ เป็นต้น
การจั ด การการสื่ อ สารจึ งมี ค วามส าคั ญ ต่อ การเผยแผ่ พระพุท ธศาสนามากเพราะหาก
พระสงฆ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารตลอดจนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือทาให้
เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ย่อมจะทาให้เกิดปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามมา พระสงฆ์
ผู้ ท าหน้ า ที่ ใ นการสื่ อ สาระแห่ ง พุ ท ธธรรมจึ ง ควรเข้ า ใจถึ ง องค์ ป ระกอบและกระบวนการของ
การจัดการสื่อสารเพื่อนาไปพัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ด้วยตระหนักถึงความสาคัญและปัญหาอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบันดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหารูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอันจะเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจั ง หวั ดนครปฐม โดยการน าหลั ก การจั ดการสื่ อ สารที่ มีค วามครอบคลุ มในด้ าน 1. ผู้ ส่ งสาร
(Sender) 2.สาร (Message) 3. ช่ อ งทางสื่ อ สาร/สื่ อ (Channel) 4. ผู้ รั บ สาร (Receiver)
มาปรับปรุงผสมผสานประยุกต์ใช้กับหลักภาวนา 4 กาหนดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนายั ง ผลให้ พ ระพุ ท ธศาสนามั่ น คงด ารงอยู่ คู่ กั บ
สังคมไทยตลอดไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อศึกษาทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
2.3 เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด นครปฐม” ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed Methods
Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจั ยเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ดาเนินการติดตามเก็บรวมรวมข้อมูล
จากแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 19 รู ป /คน และ
สนทนากลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ ข้อมูลแบบพรรณนาความ ส่วนการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จานวน 359 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro., 1967: 398) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย

4. ผลการวิจัย
4.1 สภาพทั่ ว ไปและปั ญ หาอุ ป สรรคการจั ด การการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสาคัญกับการเผยแผ่
พุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการตั้งคณะทางานมี
หน้าที่ในการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกาหนดกลยุทธ์ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุ ทธ์ในการทางานเชิง
รุกและเชิงรับ พระสงฆ์ในฐานะผู้ส่งสารปัจจุบันมีการเผยแผ่กันหลายรูปแบบหลายแนวทางบางรูป
ใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุกนาหลักธรรมะไปสู่ประชาชน บางรูปเผยแผ่เชิงรับโดยการแสดงธรรมชี้แจง
หลักธรรมให้รู้จักความดีความชั่ว บาปบุญ คุณและโทษในวันธรรมะสวนะหรือว่า ในพิธีบาเพ็ญกุศล
ทั่วไป การเทศน์การบรรยายยังคงใช้ภาษาเก่าตามจารีตประเพณี ในส่วนของปัญหาอุปสรรคสาเหตุ
มาจากการจั ด การการสื่ อสารทั้ ง 4 ด้าน คือ ผู้ ส่ งสารขาดการตรวจสอบขีด ความสามารถของ
บุคลากรว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบหรือไม่ บางรูปอาจจะมี
สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับเผยแผ่ เช่น มีอาการเจ็บป่วยส่งผลให้ไม่สามารถนาเอาความรู้ที่มีอยู่
ในทางพระพุทธศาสนามาผ่านกระบวนการการสื่อสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มศักยภาพ
พระสงฆ์ที่มีศิลปะในการเผยแผ่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย ส่ว นใหญ่
ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งอธิบายธรรมะตามความคิดเห็นของตนเองและไม่ปรับให้เข้าสภาพ
สังคมปั จจุ บัน จึงสื่ อสารกับ ประชาชนไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนจึงเป็นเพียง
พิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ ด้านสารพระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินไปขาดการบูรณากิจกรรม
นันทนาการให้เกิดความสนุกสนานเพื่อทาให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย สนุกสนานพร้อมทั้งสอนธรรมะ
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สอดแทรกคุณธรรมไปด้วย เนื้อหาหลักธรรมที่นาไปเผยแผ่ไม่กระชับแต่ยืดยาวในบางครั้งพระสงฆ์
เองก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะส่งสารอย่างสมบูรณ์หรือรีบเร่งจนเกินไปจนผู้ฟังจับใจความไม่ได้เกิด
ความเบื่อหน่าย ไม่นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบัน
หากน ามาปรั บ ใช้ ใ ห้ ถู ก กั บ กาลเทศะย่ อ มท าให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง หลั ก ธรรมน าไปปฏิ บั ติ ง่ า ย
ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อพระสงฆ์ยังขาดความชานาญในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ เช่ น วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ว่ า สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ ใ นการประกอบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีความชานาญและนามาใช้น้อยขาดการประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุ
สิ่งของที่อยู่รอบตัว ต้นไม้ใบหญ้า วิวทิวทัศน์ สัตว์เล็กสัตว์น้อย และวัตถุจาลอง เช่น วงล้อธรรมจักร
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีน้อยบางแห่งคับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง
แสงสว่างไม่เพียงพอ ห้องนอน ห้องน้าไม่เพียงพอ ด้านผู้รับสารประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด ไม่ค่อยมี
เวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมคาสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาเนื่องจาก
ทางานต้องเร่งรีบทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่จึงทาให้ขาด
การฟังอย่างตั้งใจเนื่องจากมีอคติต่อเรื่องหรือต่อบุคคลที่ถ่ายทอดขาดความร่วมมือจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย
4.2 ทฤษฎี ก ารจั ด การการสื่ อ สารและหลั ก พุ ท ธธรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้ส่งสาร
2) สาร 3) ช่องทางสื่อสาร/สื่อ 4) ผู้รับสาร บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักภาวนา 4 คือ
1) กายภาวนา 2 ศีล ภาวนา 3) จิ ต ภาวนา 4) ปั ญญาภาวนา การประยุก ต์ ใ ช้ จ ะช่ว ยส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผู้ส่งสารตามหลักภาวนา 4 ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยน
ให้ความสาคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป มีกายสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะ
ยืน จะเดิน นั่ง นอน เป็นที่น่าเลื่อมใสทาตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีทักษะและเทคนิคในการแสดง
ธรรมในการเทศนาและบรรยายธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์เป็น
กัลยาณมิตรเป็นกันเองกับทุกคน ตั้งตนอยู่บนพื้นฐานความความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีล
บริบูรณ์ในศีล ต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคือรู้และเข้าใจหลักธรรมถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรม
นั้นด้วย มีศีลาจารวัตรงดงามหรือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัย เผยแผ่ตามหลัก
สัมมาวาจาไม่พูดคาเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคาหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ เคร่งครัดในเรื่องเวลาใน
การเผยแผ่โดยพูดตรงเวลาและจบให้ทันเวลาที่กาหนด ต้องฝึกฝนกากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตมีความ
รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสนใจเอาใจใส่ ตั้ ง ใจจริ ง มี จิ ต ใจเสี ย สละ ไม่ ห วั ง ลาภสั ก การะ ไม่ มี จิ ต ใจ
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คับแคบเห็นแก่ตัว ปราศจากอคติ เพียรพยายามอดทนรั บผิดชอบในงานที่ทา รักษาอารมณ์สงบ
จิตใจ ไม่พูดคาหยาบนินทาผู้อื่น พูดอ้อมค้อม พูดวกวนให้เกิดความสับสน และไม่พูดแต่เรื่องของ
ตัวเองทีไม่มีสาระมีจิตใจเยือกเย็นไม่เครียดหรือหงุดหงิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทางานจนทาให้การ
ทางานเผยแผ่ขาดประสิทธิผลต้องคิดอย่างแยบคายแก้ ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มี
ปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ต้องมีความสามารถ
ชานาญทั้งศาสตร์และศิลปะอีกทั้งความรู้วิทยาการสื่อสารยุคใหม่หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบ
ในการสื่อสาร เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และพัฒ นาตนฝึกฝนปรับปรุงตนเอง มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอน
ยึดการสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นหลักเพื่อก่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟัง
ได้และสามารถปฏิบัติตาม
สรุปตามหลักภาวนา 4 ต้องนาหลักภาวนา 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรม
การทาให้เกิดขึ้นหรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่ ภาวนา 4 ไม่จาเป็นต้อง
เริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทาสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เกื้อกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอื่นๆจะดี
ขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ ต้องนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เนื้อหาสาระพุทธธรรมที่ได้
นาเสนอนั้นต้องเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวส่งเสริมหลักคุณธรรม การรู้รักสามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทแวดล้อมในขณะที่ทาการเผยแผ่เพื่อที่การถ่ายทอดไม่ซ้า
จาเจจนไม่อยากนาไปปฏิบัติ สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้
ในสังคมมีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้
ยึดตามแนวหลักพระวินัยและหลักคาสอนเป็นหลัก ช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของสังคม ระเบี ยบ
วิ นั ย มารยาทที่ ดี ง าม ความประพฤติ ดี ง าม และการหาเลี้ ย งชี พ ในทางสุ จ ริ ต ส่ ง เสริ ม ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในศีล ปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเรื่องของ
ศีลไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเนื่ อง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเบิ ก บานใจความสุ ข สามารถโน้ ม น้ า วจิ ต ใจให้ ผู้ รั บ สารสามารถตรึ ก ตรองเห็ น
ความส าคัญ ของการประพฤติ ธ รรม การอธิ บายหลั ก ธรรมค าสอนทางพุท ธศาสนาต้ องอธิบ าย
หลักธรรมขั้นพื้นฐานจากง่ายๆฟังสบายรื่นหู เน้นหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้จิตใจสงบ
ใจนิ่ง มีความระลึกได้ และรู้ ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดการประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผ ล เนื้อหา
หลักธรรมที่นามาใช้ต้องเป็นที่สนใจพัฒนาจิตใจให้มีความสามัคคีปรองดอง ใช้หลักภาวนา 4 สอนให้
คนใช้ ส ติ ปั ญ ญาในการด าเนิ น ชี วิ ต และในหน้ า ที่ ก ารงานมี ปั ญ ญาแก้ ไ ขปั ญ หาชี วิ ต ได้ ไ ม่ ทุ ก ข์
ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้นจากทุกข์ต่างๆ เนื้อหาธรรมะเน้นให้เกิดปัญญาความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสาคัญ เนื้อหาต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรม
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ช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักภาวนา 4
การใช้สื่อเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลาย
รูปแบบเพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา 4 พัฒนาประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความ
เหมาะสมกับ สาระธรรมที่ต้ องการน าเสนอสร้า งความหลากหลายเพิ่ม ความน่า สนใจ เลื อ กจั ด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางโดยเน้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมในทางปฏิบัติ
ตามหลักภาวนา 4 ได้ จัดให้มีกิจกรรมตามหลักภาวนา 4 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับ
องค์กรหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการทางานร่วมกัน การจัดกิจกรรมจะได้ผลหรือให้
ประโยชน์ต้องเลือกใช้หลักภาวนา 4 ให้เหมาะกับเวลา สถานที่ และบุคคล และต้องสามารถสืบสาน
หลักธรรมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4
มองเห็นได้ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นสามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วมีการจัดลาดับเนื้อหาเป็น
ลาดับ มีระเบียบไม่สับสนใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่เป็นทางการและใช้ภาษาบาลีสันสกฤตแต่น้อยหรือ
เท่าที่จาเป็นให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังตามโอกาส ต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มีความ
น่าสนใจน่าติดตามและง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาสื่ออุปกรณ์ที่นาเสนอหลักภาวนา 4 ต้องสามารถ
สร้ า งความสนใจแก่ ผู้ รั บ สารได้ ส ามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ สื่ อ สาระธรรมน่ า สนใจและช่ ว ยสร้ า ง
ความเข้ า ใจยั ง ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น น าสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งสั้ น ซึ่ ง เป็ น
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างประกอบกับการบรรยายภาวนา 4 นาสื่อ
ภาพนิ่ง สื่อเพาเวอร์พอยท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่มาประกอบเพื่อทาให้มีความสนใจ
และช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของภาวนา 4 สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจถึงหลั ก
ภาวนา 4 และการปฏิบัติตามหลักภาวนา 4 ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมที่ให้ประสบการณ์ตรง
กับผู้รับโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริงใช้การสื่อสารระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารจะได้มีการ
ตอบสนองและมีปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสารใช้สื่อที่สามารถส่งเสริ มความเข้าใจให้ประชาชนได้
คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรม
ผู้รับสารตามหลักภาวนา 4 ต้องใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการ
ฝึกฝนภาวนา 4 ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคมส่วนรวม สอนให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคลคานึงถึงความพร้อมของแต่ละบุคคล
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้รับสารจะทาให้สามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่
เหมาะกับผู้รับสารได้ มีทักษะการสื่อสารที่ดีเข้าใจการใช้ภาษาทั้งภาษากาย ภาษาพูด เข้าใจและรู้
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กระบวนการสื่อสาร เนื้อหาภาวนา 4 ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต ด้านปัญญา ต้องจัดวิธีการที่จะ
นาไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตาม
หลักของศีลให้ได้เล็งเห็นความสาคัญของศีล ต้องมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมมี
มารยาทอ่อนโยนสุภาพยึดมั่นในศีลซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยสารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพ
ในธรรมและมีความรับผิดชอบ การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา 4 เพื่อให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้อง
เข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร มีวุฒิ
ภาวะด้ านอารมณ์ ความคิด และสติปัญญา สามารถน าหลักธรรมมาประยุ กต์แก้ปัญหาได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง พิ จ ารณาผู้ รั บ สารว่ า มี ค วามพร้ อ มทางใจคื อ มี จิ ต ใจพร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง มี ทั ศ นคติ แ ละ
กระบวนการคิดที่ถูกต้องผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้องเปี่ยมด้วยเหตุผลในการพิจารณาตามความ
เป็นจริง ผู้ส่งสารต้องพิจารณาความพร้อมของผู้รับเนื้อหาของภาวนา 4 ว่าควรจะได้เรียนอะไรและ
เรียนได้แค่ไหนเพียงไร ต้องรู้ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสารเข้าใจและรู้ว่า
ควรจะเลือกเนื้อหาของภาวนา 4 ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเนื้อหาของภาวนา 4 ให้เหมาะสมกับบุคคล
และกลุ่มบุคคล ผู้ส่งสารที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทาให้เลือกวิธีการส่งสารและเลือกเนื้อหา
ของสารมาสื่อสารได้เหมาะกับบุคคลและเหมาะกับโอกาสในแต่ละครั้ง
4.3 รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม 1. ผู้ส่งสาร ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลฝึกฝนกากับ
จิตใจให้ สงบมีพลั งจิ ตที่เข้มแข็งคิดอย่างแยบคายแก้ปั ญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์ส ร้างสรรค์ได้ มี
ปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ 2. สาร เผยแผ่หลัก
ภาวนา 4 ให้ประชาชนนาไปประพฤติ ปฏิบัติส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมาย
สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองใช้หลักภาวนา 4 สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต 3.
ช่องทางสื่อสาร/สื่อ ใช้สื่อที่สามารถสื่อภาพลักษณ์ภาวนา 4 ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเหมาะสมการ
ปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4 สร้างความสนใจต่อหลักภาวนา 4 สร้างความเข้าใจหลักภาวนา 4 และการ
ปฏิบัติตาม 4. ผู้รับสาร สอนให้เข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา 4 เผยแผ่ภาวนา 4 ให้ตรงกับ
จริต เผยแผ่ภ าวนา 4 ตามระดับกลุ่ มอายุกลุ่ มอาชีพ พิจ ารณาความพร้ อมของผู้ รับ เนื้ อหาของ
ภาวนา 4
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5. อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง“รูปแบบการจั ดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจ
และนามาอภิปรายผล ดังนี้
5.1 รูปแบบผู้ส่งสาร พบว่า ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยน
ให้ความสาคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพื่อโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม
หรือปฏิบัติตาม ตั้งตนอยู่บนพื้นฐานความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลในการเผยแผ่
แนะน าในเรื่ อ งที่ ดี แ ละเป็ น ประโยชน์ ไ ม่ แ นะน าในเรื่ อ งที่ ไ ม่ ดี ป ระพฤติ ต นให้ เ ป็ น แบบอย่ า ง
ฝึกฝนกากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตที่เข้มแข็งจนเป็นทักษะมีความรับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่
ตั้งใจจริงมีจิตใจเสียสละ คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหว
พริ บ แสดงธรรมอย่า งมี เ หตุ ผ ลเพื่ อ ให้ ผู้ ฟั ง ตรองตามแล้ ว เห็ น จริ งได้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Suphangpim Klaythanee (2014) ที่ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนาภาวะผู้นาในการสื่อสารตามแนวทาง
พระพุ ท ธศาสนา” ผลการวิจั ย พบว่า แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู้ น าในการสื่ อสารตามรู ป แบบ
การสังเคราะห์ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการส่งสารประกอบด้วยผู้ส่งสารที่ดี
มีบุคลิกภาพที่ดี ความสุภาพ ความมีมารยาทในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
2) ความสามารถในการรับสารประกอบด้วยมีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม มีความบริสุทธิ์ใจ ยอมรับสิ่งที่เป็นจริง และ 3) ความสามารถในการตอบสนองประกอบด้วย
มีน้าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม สื่อสารได้กับทุกระดับไม่เลือกปฏิบัติ และสุดท้ายการสื่อสารสามารถ
นาไปปฏิบัติได้
5.2 รูปแบบสาร พบว่า ต้องนาหลักภาวนา 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการ
ท าให้ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ การเจริ ญ อั น เป็ น รากฐานของการพั ฒ นาคนมาเผยแผ่ แ ก่ ป ระชาชนให้ น าไป
ประพฤติปฏิบัติ ภาวนา 4 ไม่จาเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทาสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อ
ที่เกื้อกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอื่นๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัด
ในกฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้ในสังคม มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับ
หลักพระธรรมวินัย ต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเนื่องใช้หลักภาวนา 4
สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Taruti Rungchaiwithun (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเผย
แผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา 4 ที่ถือว่า
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เป็นหลักธรรมสาหรับการพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
5.3 รูปแบบช่องทางสื่ อสาร/สื่ อ พบว่า ใช้สื่ อที่เป็ น ทั้งภาพและเสี ย งอย่ างหลากหลาย
รูปแบบเพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา 4 สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา 4
มองเห็นได้ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากความทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ น าเสนอหลั ก ภาวนา 4 ต้ อ งสามารถสร้ า ง
ความสนใจแก่ผู้รับสารได้ สามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา 4 และการปฏิบัติตามหลักภาวนา
4 ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kullaporn Hongthong (2010) ได้วิจั ยเรื่อง“การวิจัย เพื่อศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลในการใช้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผล
ต่ อ การรั บ รู้ แ ละการจู ง ใจให้ นั ก เรี ย นสนใจการศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ
5.4 รูปแบบผู้รับสาร พบว่า ใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝน
ภาวนา 4 ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ส่วนรวมจัดวิธีการที่จะนาไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ การเผยแผ่โดย
เน้นที่หลักภาวนา 4 เพื่อให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับ
กลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อมของผู้รับเนื้อหา
ของภาวนา 4 ว่าควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพีย งไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้นั้ น
ควรให้เขาเรียนได้หรือยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของTatsanee Jenwithisuk (2011) ได้วิจัยเรื่อง
“การสื่ อ สารเชิ ง พุ ท ธกั บการเปลี่ ย นแปลงสั ง คม” ผลการวิจั ย พบว่ า การสื่ อ สารที่มี ผ ลมากใน
การส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมคือการสื่อสารมวลชน ส่วนการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอื่นทั้งในระดับปัจเจก
และระดั บ สั ง คมเป็ น การสื่ อ สารที่ มี อิ ท ธิ พ ลและสั ม พั น ธ์ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสั ง คมโดยการ
เปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคมเป็นสาคัญทั้งในระดับปัจเจก
และระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) คณะสงฆ์ควรประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกาหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์โดยกาหนดเป็นนโยบายร่วมกัน
2) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการเผยแผ่ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับแก่พระสงฆ์
3) กาหนดมาตราการในการสร้างแรงจูงใจแก่พระสงฆ์ที่ได้อุทิศเสียสละตนในพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
4) จัดทาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
เพื่อนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
6.2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) อบรมพั ฒนาพระสงฆ์ ในการใช้ เทคโนโลยี สมั ยใหม่ เข้ ามาช่ วยให้ พั ฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) สร้างเครือข่ายองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพื่อการปฏิบัติการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) จัดประชุมสัมมนาและพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันสมัย
6.3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการทาวิจัยเป็นกลุ่มประชากรในพื้นที่จังหวัดอื่นเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายด้านข้อมูล
2) ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาท
ในอีกแง่มุมหนึ่ง
3) ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารในเชิงลึกเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จีนนิกายและคณะสงฆ์อนัมนิกายในเชิงเปรียบเทียบ
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