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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสาร การใชประโยชน ความตองการขาวสารพุทธศาสนา และความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนตอรูปแบบการสื่อสาร
เผยแพรพุทธศาสนา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิจัยสํารวจผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ  
การวิจัยสํารวจไดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศจํานวน 400 คน สวนการ
วิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจํานวน 100 คน การวิเคราะหขอมูลการวิจัย
เชิงสํารวจกระทําโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเชิงสํารวจพบวา พุทธศาสนิกชน
ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ถ่ินที่อยูแตกตางกัน มีความสนใจและการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ พุทธศาสนิกชนที่มีอายุ อาชีพ รายได ถ่ินที่อยูแตกตางกัน มีความบอยคร้ังในการเปดรับขาวสารพุทธ-
ศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พุทธศาสนิกชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ถ่ินที่อยูอาศัย ความสนใจและการ
ปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาแตกตางกัน มีการเปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนา ความตองการขาวสารและการใชประโยชน
ขาวสารพุทธศาสนาตลอดจนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพรพุทธศาสนิกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความ
สนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา ความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารพุทธศาสนา การเปดรับเนื้อหาขาวสาร
พุทธศาสนา ความตองการขาวสารพุทธศาสนา การใชประโยชนขาวสารพุทธศาสนา ความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพร
พุทธศาสนา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ ปรากฏผลดังนี้ พุทธ-
ศาสนิกชนมีความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาในระดับปานกลาง สื่อที่ใชเปดรับขาวสารพุทธศาสนามากที่สุด 
ไดแก สื่อโทรทัศน ประเด็นเนื้อหาที่เปดรับมากที่สุด ไดแก หลักธรรมะ พุทธศาสนิกชนมีความตองการขาวสารดานหลักธรรมะ
และการปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนมีการนําขาวสารพุทธศาสนาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและปฏิบัติตาม การเผยแพร
พุทธศาสนายังมีอยูนอยเกินไป ไมนาสนใจและนาเบื่อ ควรนําเสนอในรูปแบบใหมทันสมัย เขาใจไดงาย สะดวก ตอการพกพา  
มีสีสัน นาตื่นเตน นาสนใจติดตาม ผสมผสานกับความบันเทิง และทําใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม 

 
ABSTRACT 

The research aims to investigate the interests and practices of Buddhist principles among Buddhists, in 
relation to their selective exposure, uses, and needs of Buddhism information, as well as their opinions about the 
formats of Buddhist publicity.  The study is characterized by both quantitative and qualitative research, wherein 
400 questionnaires were distributed to Thai Buddhists and 100 Thai Buddhists were being interviewed with 
guided questions.  In testing the hypotheses, the data were tabulated by computer, with descriptive analysis     
and inferential statistics.  The quantitative findings concluded the followings points: Thai Buddhists—having 
differences in age, educational level, occupation, income level, geographic origin—will have significant 
different interests and practices of Buddhist principles, Thai Buddhists—having differences in age, occupation, 
income level, geographic origin—will have significant differences in the frequency of their selective exposure to 
Buddhism information on Buddhist principles.  Thai Buddhists having differences in age, educational level,  
 



 

income level, and geographical origin, interest and practices according to the Buddhist principles will have 
significant differences in their selective exposure to Buddhism-related-contents, uses, needs about Buddhism 
information as well as their opinions about the format of Buddhist publicity.  There is a significant relationship 
among the Thai Buddhists’ interest and practice, Buddhist practices, frequency and content in their selective 
exposure, uses, and needs of Buddhism information and their opinions about the format of Buddhist publicity.  
The qualitative findings concluded the following points: The majority of Thai Buddhists show an interest and 
practice of Buddhist principles at the medium level.  Television was ranked the top media that Thai Buddhists 
were exposed to the most.  Buddhism-related-contents that Thai Buddhists like to be exposed to the most were 
Buddhist principles and practices. Thai Buddhists used Buddhism information as a framework in their daily   
life, and as a role model for imitation.  Thai Buddhists perceive that Buddhism publicity is still insufficient, 
uninteresting, and boring.  Buddhism publicity should be more modern, easy to understand, colorful, exciting, 
entertaining, and tailored toward a specific target audience. 

 
 
ความเปนมาและความสําคญั 

ประเทศไทยไดช่ือวาเปนศูนยกลางของพุทธศาสนา 
เปนดินแดนที่ศาสนาพุทธเจริญยิ่ งกว าประเทศอื่นๆ 
ประชาชนคนไทยมากกวารอยละ 90 เปนพุทธศาสนิกชน 
จนถือไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย  
องคพระมหากษัตริยทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะ นอก 
จากนี้ประเทศไทยยังไดรับเลือกใหเปนที่ ต้ังถาวรของ
องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกอีกดวย ไดมีพระภิกษุ
สามเณรชาวตางชาติจํานวนมากที่มาบวชศึกษาในไทยและ
กลับไปเผยแพรยังประเทศของตน ในป พ.ศ. 2538 มีวัด 
ไทยในตางประเทศ 97 วัด ทําใหมีพุทธศาสนิกชนเพิ่มขึ้น
ทั่วโลกกวา 390 ลานคน (ฟน  ดอกบัว, 2544, น. 167) จึงเปน
เหตุใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพุทธศาสนากวาง 
ขวางแพรหลายมากขึ้น ประกอบกับปจจุบันไดมีพัฒนาการ
เทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมากมาย จึง
ไดมีการเผยแพรพระพุทธศาสนาผานสื่อตางๆ ที่หลาก 
หลาย ทั้งในรูปแบบสื่อมวลชน เชน หนังสือ แผนพับ วาร-
สาร นิตยสาร หนังสือพิมพ รายการวิทยุ โทรทัศน สื่อสมัย 
ใหม ไดแก เว็บไซต เชน Luangta.com หองสนทนา VCD 
CD MP3 ตลอดจนการสื่อสารระหวางบุคคล เชน พระสงฆ 
ชมรม และกลุมผูสนใจธรรมะ ปจจุบันพุทธศาสนิกชนจึงมี
การเปดรับขอมูลขาวสารพุทธศาสนาตางๆ อยางกวางขวาง
และหลากหลายลักษณะทั้งในดานเนื้อหาและสื่อ 

สถาบันศาสนาถือวาเปนสถาบันเกาแกของโลกที่ทรง
พลังและเปนแกนกลางของสังคมยุคกอนสมัยใหมและกอน
ทุนนิยม แตปจจุบันสถาบันการสื่อสาร เชน สื่อมวลชน ได
เปนสถาบันใหมในสังคมที่มีบทบาทแทนที่สถาบันศาสนา 
แตงานวิจัยที่ศึกษาการสื่อสารศาสนายังมีอยูนอยมาก เนื่อง 
จากขาดแคลนทฤษฎีนําทาง การวิจัยสวนใหญเปนการวิจัย 
 

ความสัมพันธของสื่อกับสถาบันศาสนาในสังคมตะวันตก
และคริสตศาสนา (กาญจนา  แกวเทพ, 2544, น. 358-359) 
สวนการศึกษาการสื่อสารพุทธศาสนาในสังคมไทยยังมี  
อยูคอนขางจํากัด จึงที่เปนที่นาสนใจศึกษาถึงการสื่อสาร
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยในสวนของผูรับสารซึ่งเปน
พุทธศาสนิกชน ในดานการเลือกเปดรับขาวสารพระพุทธ-
ศาสนาวาพุทธศาสนิกชนมีความสนใจเปดรับกันมากนอย
เพียงใด ผานสื่อใดบาง ในชวงเวลาใด สนใจเนื้อหาเกี่ยว 
กับเรื่องหรือประเด็นใด การเปดรับขาวสารพุทธศาสนามี
เปาหมายหรือวัตถุประสงคใด มีการนําขอมูลไปใชประ 
โยชนอยางไรบาง มีความตองการขอมูลขาวสารพุทธ-
ศาสนาในเรื่องหรือประเด็นใด ตองการรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอแบบใด ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนในการ
ไดรับรูถึงบทบาทของการสื่อสารตอการเผยแพรพระ- 
พุทธศาสนาในประเทศไทย ตลอดจนสามารถนําผลการ 
วิจัยไปประยุกตพัฒนาปรับปรุงการเผยแพรพระพุทธ-
ศาสนาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสนใจและปฏิบัติตนตามแนวพุทธ-
ศาสนาของพุทธศาสนิกชน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารพุทธศาสนา
ในดานความบอยครั้งและเนื้อหาของพุทธศาสนิกชน 

3. เพื่อศึกษาความตองการขาวสารพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน 

4. เพื่อศึกษาการนําขาวสารพุทธศาสนาไปใชประ- 
โยชนของพุทธศาสนิกชน 

5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพร  
พุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 

 



 

 

การเปดรับ 
ขาวสารพุทธศาสนา 
*ความบอยครั้ง 
*เนื้อหา 

ความสนใจและการปฏิบัติตน
ตามแนวพุทธศาสนา 

ความตองการขาวสาร 
พุทธศาสนา 

การใชประโยชน 
ขาวสารพุทธศาสนา 

ความคิดเห็นตอรูปแบบ
การเผยแพร 
ขาวสารพุทธศาสนา 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. พุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ราย 

ได ถ่ินที่อยู แตกตางกันมีความสนใจและการปฏิบัติตน
ตามแนวพุทธศาสนาแตกตางกัน 

2. พุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได ถ่ิน
ที่อยู ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา
แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารพุทธ-
ศาสนาแตกตางกัน 

3. พุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได ถ่ิน
ที่อยู ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา
แตกตางกัน มีการเปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนาแตก 
ตางกัน 

4. พุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได ถ่ินที่ 
อยู ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาแตก 
ตางกัน มีความตองการขาวสารพุทธศาสนาแตกตางกัน 

5. พุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได ถ่ิน
ที่อยู ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา
แตกตางกัน มีการใชประโยชนขาวสารพุทธศาสนาแตก 
ตางกัน 

6. พุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได ถ่ิน
ที่อยู ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอรูปแบบการสื่อสารเผยแพร
พุทธศาสนาแตกตางกัน 

7. ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา 
ความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารพุทธศาสนา การเปด 
รับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนา ความตองการขาวสารพุทธ-
ศาสนา การใชประโยชนขาวสารพุทธศาสนา ความคิดเห็น
ตอรูปแบบการเผยแพรพุทธศาสนามีความสัมพันธกัน 

 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
พุทธศาสนา 
พุทธศาสนา ไดแก คําสั่งสอนของพระพุทธเจา หรือ

หมายถึง ศาสนาที่พระพุทธเจาพระนามวา พระโคตรมะ  
ไดทรงประกาศและประดิษฐานไวในโลกเมื่อ 2551 ปมา 
แลว (สุนทร  ณ รังสี, 2541, น. 8) 

คัมภีรของพุทธศาสนา 
สําหรับศาสนาพุทธ คัมภีรหรือตําราศาสนาที่เปนหลัก

ในการสั่งสอนที่จัดเปนตําราทางพระพุทธศาสนา ไดแก 
พระไตรปฎก แปลวา 3 คัมภีร หรือ 3 ปฎก อันประกอบดวย 
(สุชีพ  ปุญญานุภาพ, 2539, น. 1-25) วินัยปฎก เปนคัมภีรวา
ดวยระเบียบวินัย สุตตันตปฎก เปนคัมภีรวาดวยพระธรรม
เทศนาทั่วๆ ไปมีประวัติและทองเรื่องประกอบเนื้อหาเกี่ยว 
กับพระธรรมเทศนาทั่วๆ ไป และอภิธัมมปฎก เปนคัมภีร   
วาดวยขอธรรมลวนๆ ไมมีประวัติและทองเรื่องประกอบ
เนื้อหา  

ธรรมหรือหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
ไตรลักษณ หลักไตรลักษณ ประกอบดวย (สุนทร ณ 

รังสี, 2541, น. 22) 
1. อนิจจตา คือ ความที่สังขารทั้งปวงเปนสิ่งไมเที่ยง 

เปนสิ่งที่คงที่อยูไมไดตลอดไป ตองเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา 

2. ทุกขตา คือ ความที่สังขารทั้งปวงเปนทุกข ทุกขจาก
ชาติหรือการเกิด ชราหรือความแก และมรณะ คือ ความตาย 
จัดเปนสภาวทุกขหรือทุกขประจําที่ติดมากับสังขารรางกาย
ของมนุษยทุกคน 

3. อนัตตตา คือ ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตตา คือ ปราศ- 
จากตัวตนหรือไมมีตัวตน 

อริยสัจจ 4 
อริยสัจจ มีอยู 4 ประการ ไดแก ทุกข คือ ความไมสบาย

กายไมสบายใจ สมุทัย คือ เหตุใหเกิดทุกข นิโรธ คือ การดับ
ทุกข และมรรค คือ ทางดับทุกข (พระอาจารยมหาบุญหนา 
อโสโก, 2542, น. 51) 

หลักอริยมรรค มีองคแปด ประกอบดวย (เหรียญ  
เตียงงา, 2534, น. 167) 

1. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ 
2. สัมมาสังกับปะ ความดําริชอบ  
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
4. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

5. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ 
6. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ 
7. สัมมาสติ การระลึกชอบ 
8. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ การรักษาจิตใหสงบ 
สติปฏฐาน 4 
สติปฏฐาน  4 แปลว า  ธรรมอันเปนที่ ต้ั งแหงสติ 

ประกอบดวย (เหรียญ  เตียงงา, 2534: 167) 
1. การพิจารณาวารางกายเปนของไมบริสุทธิ์ดวยการ

พยายามที่จะขจัดความยึดมั่นในรางกายนั้นใหหมดไป 
2. การพิจารณาประสาทสัมผัส (อาตยนะ) ทั้งหลายวา

เปนบอเกิดแหงทุกข ไมวาความรูสึก ทุกขหรือสุขของ
ประสาทสัมผัสนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม 

3. การพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางในโลกวาเปนผลอยาง
ตอเนื่องของเหตุและปจจัยตางๆ และไมมีอะไรดํารงอยู
ตลอดการโดยไมเปลี่ยนแปลง 

ปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมะ (อาการ 12) ที่เกิดขึ้นโดย

อาศัยกัน องคธรรมหลักในปฏิจจสมุปบาท มีอยู 12 ประการ 
ซึ่งเปนปจจัยตอกัน ไดแก (พระภาสกร  ภูริวฆฺฒโน, 2548, 
น. 1-2) 

1. เพราะอวิชชา (Ignorance) เปนปจจัยสังขาร จึงมี
อวิชชา 

2. เพราะสังขาร (Karma Formation) เปนปจจัย วิญญาณ
จึงมี 

3. เพราะวิญญาณ (Consciousness) เปนปจจัย นามรูป
จึงมี 

4. เพราะนามรูป (Mind and Matter) เปนปจจัย สฬาย-
ตนะจึงมี   

5. เพราะสฬายตนะ (Six Sense-Bases) เปนปจจัย ผัสสะ
จึงมี 

6. เพราะผัสสะ (Contact) เปนปจจัย เวทนาจึงมี 
7. เพราะเวทนา (Suffering) เปนปจจัย ตัณหาจึงมี 
8. เพราะตัณหา (Craving) เปนปจจัย อุปาทานจึงมี 
9. เพราะอุปาทาน (Attachment) เปนปจจัย ภพจึงมี 

10. เพราะภพ (Becoming) เปนปจจัย ชาติจึงมี 
11. เพราะชาติ (Birth) เปนปจจัย ชรามรณะจึงมี 
12. เพราะชรามรณะ (Decay and Death) เปนปจจัย 

ความโศก ทุกข โสมนัส ชรา คือ ความแก มรณะ คือ ความ
ตาย จึงมี ตราบที่ยังมีขันธ 5 ยอมมีรูปกายที่รับรู เกิดผัสสะ 



 

เกิดวิญญาณ จึงเปนเหตุใหเกิดภพและชาติที่จิตอาศัย มี
ความเปลี่ยนแปลง สลายตัวและแตกดับ 

การปฏิบัติ 
สําหรับพุทธศาสนา การฝกสมาธิเปนตนกําเนิดของ 

ทุกสิ่งทุกอยาง แนวทางการศึกษาของพระสงฆเพื่อการ
บรรลุอรหันตผล ซึ่งไดแก ศีล สมาธิ ปญญา (กอนเซ, 2514, 
น. 129-134, 142-143) 

ศีล 
ศีล คือ การระงับกายวาจาใหเรียบรอย ใหดํารงอยูใน

ความดีตามขอบเขตที่เรียกวา พระวินัย (พระมหาวีระ, 2518, 
น. 101) พระไตรปฎกไดแบงศีลของพระเปน 3 ช้ัน คือ ศีล
อยางเล็กนอย ศีลอยางกลาง ศีลอยางใหญ (สุชีพ  ปุญญา-   
นุภาพ, 2539, น. 289-291) สําหรับฆราวาส พระพุทธองค
ทรงสอนใหยึดถือศีล 5 คือ เวนจากการฆาสัตว การลัก
ทรัพย การประพฤติผิดในกาม การโกหก และการดื่มสุรา 

สมาธิ 
สมาธิ คือ สิ่งที่ทําใหจิตดํารงมั่น ดํารงอยูดวยดี ต้ังดิ่ง

แนวแน ไมซัดสายไป ไมฟุงซาน ไมถูกรบกวน สงบ ไมถูก
อารมณยึดไว ทําใหสมรรถนะและพลังแหงสมาธิเขมแข็ง
ขึ้น เรียกวา สมาธิ (พระอุปติสสเถระ, 2548, น. 40) การทํา
สมาธิ  คือ การกําจัดแดนแหงความใสใจใหแคบลงใน
ลักษณะหนึ่งและชั่วเวลาหนึ่ง โดยอาศัยเจตนารมณเปน
เครื่องมือ ผลคือ ทําใหดวงความคิดแนวแนเหมือนเปลว
ตะเกียงในที่อับลม ในดานอารมณ ภาวะแหงสมาธิยอม เปน
ผลใหเกิดความสงบวิเวก (กอนเซ, 2514, น. 150-162) สมาธิ
เปนพื้นฐานที่กอใหเกิดผลของฌานและอภิญญา) 

ฌาน 
ฌาน แบงไดเปน 5 ประเภท คือ (พระอุปติสสเถระ, 

2548ม น. 46-47) 
ปฐมฌาน ปราศจากนิวรณ 5 และความบริบูรณแหง

องคประกอบ 5 คือ วิตก วิจาร ปติ สุข จิตเตกัคคตา 
ทุติยฌาน ปราศจากวิตก และความบริบูรณแหงองค 

ประกอบ 4 คือ  วิจาร ปติ สุข จิตเตกัคคตา 
ตติยฌาน ปราศจากวิตก วิจาร และความบริบูรณแหง

องคประกอบ 3 คือ ปติ สุข จิตเตกัคคตา 
จตุตถฌาน ปราศจากวิตก วิจาร ปติ และความบริบูรณ

แหงองคประกอบ 2 คือ สุข จิตเตกัคคตา 
ปจฉิมฌาน ปราศจากวิตก วิจาร ปติ สุข และความ

บริบูรณแหงองคประกอบ 2 คือ อุเบกขาและจิตเตกัคคตา 

สําหรับญาณ แบงไดเปน 16 ลําดับ ไดแก (พระมหา-
บุญหนา อโสโก, 2542, น. 196) 

1. นามรูปปริจเฉทญาณ เห็นรูปนาม 
2. นามรูปปจจยปริคคหญาณ เห็นปจจัยของรูปนาม 
3. สัมมสนญาณ เห็นรูปนามมีลักษณะ 3 
4. อุทยัพพยญาณ เห็นรูปนามเกิดดับ 
5. ภงคญาณ เห็นรูปนามดับไปๆ 
6. ภยตูปฎฐานญาณ เห็นรูปนามเปนภัย 
7. อาทีนวญาณ เห็นรูปนามเปนโทษ 
8. ทิพพิทาญาณ เห็นรูปนามนาเบื่อหนาย 
9. มุญจิตุกามยตาญาณ เห็นรูปนามใครจะหนี 

10. ปฏิสังขาญาณ เห็นรูปนามแลวหาทางหนี 
11. สังขารุเปกขาญาณ เห็นรูปนามแลวดูเฉยอยู หนี     

ไมพน 
12. อนุโลมญาณ  เห็นรูปนามแจงชัดตามกําลังของ

อริยสัจจ 
13. โคตรภูญาณ เห็นพระนิพพานขามโคตรปุถุชนไป 

สูอริยะ 
14. มัคคญาณ เห็นพระนิพพาน 
15. ผลญาณ เห็นพระนิพพานซ้ํา 
16. ปจจเวกขณญาณ พิจารณาเห็นมรรค ผล นิพพาน 

และกิเลสที่ละแลว หรือที่ยังเหลืออยู 
อภิญญา 
เมื่อบุคคลสามารถปฏิบัติสมาธิจนดํารงอยูในจตุตถ-

ฌานไดอยางสะดวกสบาย จะสามารถทําใหเกิดอภิญญา 5 
อยางได คือ (พระอุปติสสเถระ, 2548, น. 196-203) 

1. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได หมายถึง การเปลี่ยนรางได 
ซึ่งมีอยู 3 ชนิด คือ  

 อธิษฐานฤทธิ์ เชน คนเดียวกลายเปนหลายคน หลาย
คนกลายเปนคนเดียว ขยายรางสูงไดถึงพรหมโลก ปรากฏตัว
ใหเห็น หายตัว เดินทะลุกําแพง เดินผานเครื่องกีดขวาง เดิน
ทะลุภูเขา เดินบนน้ํา ไปมาในอากาศไดเหมือนนก 

 วิกุพพนาฤทธิ์ เชน ละรางตามปกติของตนแลว
ปรากฏเปนรางของเด็ก เปนงู หรือเปนทาวมหาพรหม 

 มโนมยิทธิ ไดแก สามารถเนรมิตรางหนึ่งขึ้นมาจาก
รางเดิมอยางบริบูรณ สามารถเนรมิตรางตางๆ ไดมากมาย 

2. ทิพโสต หูทิพย หมายถึง เหนือการไดยินของมนุษย 
3. เจโตปริยญาณ รูใจคนอื่น หมายถึง การเขาใจความ 

คิดของผูอื่น 



 

4. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลึกชาติกอนๆ  ได 
หมายถึง การจําอดีตชาติได 

5. ทิพจักษุ ตาทิพย หมายถึง เหนือการเห็นของมนุษย 
ปญญา 
ปญญา คือ ความรอบรู ญาณ การวิจัยธรรม การจําแนก 

การกําหนดหมาย อีกนัยหนึ่งปญญา คือ ความเขาใจแจม  
แจง การรูสภาวธรรมตามความเปนจริงเปนกิจ การกําจัด
ความมืด คือ อวิชชา (พระอุปติสสเถระ, 2548, น. 210) ปญญา
ในทางพุทธศาสนา คือ วิปสสนาญาณ ที่ประกอบดวยกุศล  
จิต ที่พิจารณาไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (พระ
พุทธโฆษะ, 2521, น. 412)  

ในทางพุทธศาสนาการเกิดเปนทุกข เปาหมายสูงสุด
ของพุทธศาสนาคือพระนิพพาน เพื่อที่จะไมตองมาเกิดอีก
ซึ่งเปนสภาวะแหงทุกข 

พระนิพพาน 
พระนิพพาน แปลวา ความดับโดยใจ หมายถึง การดับ

กิเลสและกองทุกข หรือสภาวะที่ออกจากตัณหาหรือภาวะ
ที่พนจากกิเลส อันเปนเครื่องรอยรัดใหเกิดทุกขและการ
เกิด เปนสภาวะที่เมื่อเขาถึงแลวจะทําใหกิเลสและทุกขทั้ง
ปวงดับไปโดยสิ้นเชิง ถือเปนสมุจเฉทปหาน ซึ่งหนทาง

แหงการปฏิบัติเพื่อเขาถึงพระนิพพานสามารถปฏิบัติได
ตามหลักของศีล สมาธิ ปญญา หรือหลักอริยมรรค มีองค 8 
(สุนทร  ณ รังสี, 2541, น. 280-281) 

พุทธศาสนิกชนที่ เห็นคุณคาและสนใจศึกษาเกี่ยว   
กับพุทธศาสนา สามารถจะแสวงหาขอมูลขาวสารดวยการ
เปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนาตามความตองการและ
ความสนใจของบุคคล เพื่อนําไปใชประโยชนแกตนเอง
และผูอื่นผานทางกระบวนการสื่อสาร ประเด็นตอไปจึง  
จะขอกลาวถึงทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่อสาร 
การสื่อสาร หรือภาษาอังกฤษวา Communication มา 

จากภาษาลาตินวา Communis แปลวา Common เมื่อบุคคล
สื่อสารกันก็เพื่อที่จะพยายามสรางความเขาใจรวมกัน 
(Commonness) กลาวคือ บุคคลพยายามใชขาวสาร ความคิด 
และทัศนคติรวมกัน (Schramm, 1965, p. 3) 

ชองทางการสื่อสาร 
ชองทางการสื่อสารที่สําคัญ ไดแก การสื่อสารระหวาง

บุคคล (Interpersonal) และสื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติ ไดดังนี้ (Rogers, 1973, p. 
290-291) 

 
 

ลักษณะ การสื่อสารระหวางบุคคล สื่อมวลชน 
1. การไหลของขาวสาร แนวโนมเปนสองทาง แนวโนมเปนทางเดียว 
2. ปริมาณปฏิกิริยายอนกลับ สูง ตํ่า 
3. ความสามารถในการเอาชนะ
กระบวนการเลือกรับ 

สูง ตํ่า 

4. ผลของการสื่อสาร การกอตัวของทัศนคติและ          
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

การเปลี่ยนแปลงความรู 

  

สื่อในยุคโลกาภิวัตน 
โลกไดเกิดการปฏิวัติโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนที่พัฒนา

อยางรวดเร็ว สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหมไดกลายเปน
สิ่งจําเปนของโลกยุคโลกาภิวัตน นักวิชาการไดช้ีวา สื่อ
สมัยใหมจะนําไปสูจุดสิ้นสุดของการสื่อสารมวลชน ซึ่ง
ปจจุบันสื่อสมัยใหม เชน เว็บไซต เอ็มพี 3 ซีดี วีซีดี ไดรับ
ความนิยมยิ่ง (Boran & Davis, 2003, p. 261-368)  

ในการวิจัยนี้จะศึกษาถึงการเปดรับสื่อสารพุทธศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนผานชองสารหรือสื่อตางๆ ครอบคลุม
ถึงการสื่อสารระหวางบุคคล เชน พระสงฆ ชมรมผูสนใจ
พุทธศาสนา สื่อมวลชน ไดแก รายการธรรมะทางวิทยุ 
โทรทัศน คอลัมนในหนังสือพิมพ นิตยสาร ตลอดจนสื่อ
สมัยใหม เชน เว็บไซตธรรมะ ซีดีธรรมะ วีซีดีธรรมะ เอ็มพี
สามธรรมะอีกดวย 

 



 

ผลของการสื่อสาร 
การสื่อสารจะประสบความสําเร็จเมื่อผูรับสารตีความ 

หมายสารที่ไดรับสอดคลองกับจุดมุงหมายของผูสงสาร    
ซึ่งจุดมุงหมายของผูสงสารและผูรับสารหรือผลที่เกิดขึ้น  

ในตัวผูรับสาร สามารถสรุปไดดังนี้ (พัชนี  เชยจรรยา  
เมตตา  วิวัฒนานุกูล  และถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, 2541, น. 
53-55) 

 
จุดมุงหมายของผูสงสาร ผลท่ีเกิดขึ้นในตัวผูรับสาร 

เพื่ออธิบาย บรรยาย เลา สอน แจงใหทราบ เขาใจ ไดขอมูล มีความรู รับทราบ 
เพื่อโนมนาวหรือชักจูงใจ 
 

คลอยตามเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม 
การกระทํา การปฏิบัติ 

เพื่อจรรโลงใจ เกิดอารมณคลอยตาม มีความรูสึกช่ืนชม  
จิตใจถูกยกระดับสูงขึ้น 

เพื่อผอนคลายหรือความบันเทิง สนุก รื่นเริง คลายความเครียด 
  

ทฤษฎีแนวคิดในเรื่องผลการสื่อสารดังกลาวมา จะใช
เปนพื้นฐานของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาตัวแปรประโยชน
ที่ผูรับสารไดรับจากการเปดรับขาวสารพุทธศาสนา 

 
ทฤษฎีการใชประโยชนและไดรับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีนี้มุงศึกษาการสื่อสารโดยการใหความสนใจ
กับผูรับสารเปนศูนยกลางของการศึกษา เพื่อศึกษาวา   

ผูรับสารมีพฤติกรรมอยางไรบางกับสื่อมวลชน ซึ่งแคทส
และคณะ (Katz and other, 1974 อางใน สวนิต  ยมาภัย 
และรวีวรรณ ประกอบผล, 2528, น. 147-156) ไดเสนอแบบ 
จําลองการใชประโยชนและไดรับความพึงพอใจ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแนวคิดในการวิจัยนี้จะสนใจศึกษาวาผูรับสาร

ขาวสารพุทธศาสนามีความตองการขาวสารประเภทใดบาง 
จากสื่อใด มีความพอใจในขาวสารหรือไม มีการนําขาว 
สารไปใชประโยชนในดานใดบาง 
 

ทฤษฎีการรับรูและเลือกเปดรับ 
การรับรู (Perception) เปนกระบวนการเก็บรวบรวม

ขอมูลขาวสารและตีความหมายแกขาวสารผานทางประสาท
สัมผัสทั้งหา ไดแก การเห็น การไดกลิ่น การไดยิน การ 
 

มีจุดกําเนิด 
ทางสังคม 
และจิตวิทยา 

ความตองการ
จําเปนตางๆ 
ซึ่งยังใหเกิด 

ความคาดหวัง
จากสื่อมวลชน 
หรือแหลงอื่นๆ
ซึ่งนําไปสู 

รูปแบบตางๆ 
กันของการมี
โอกาสไดรับ
สารจาก
สื่อมวลชน 

การไดรับ
ความพึงพอใจ
สนองความ
ตองการ 
ความจําเปน 

ผลที่ตามมา
อื่นๆ อีก ซึ่ง
อาจเปนผลที่
ไมไดเจตนา 



 

สัมผัส และการลิ้มรส (Verderber, 1996, น. 30) กระบวนการ
รับรูนี้ สามารถแยกพิจารณาไดเปน กระบวนการเลือกเปด 
รับ (Selective Exposure) การเลือกรับรู (Selective Expo-
sure) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) ดังนี้ (พัชนี  
เชยจรรยา เมตตา  วิวัฒนานุกูล และถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, 
2541, น. 117-118) 

 
ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 

ทฤษฎีนี้อธิบายหลักการสื่อสารไววา ผูรับสารที่มี
คุณลักษณะแตกตางกัน จะมีความสนใจตอขาวสารแตก 
ตางกัน ซึ่งเดอโฟลร (DeFleur, 1966 อางใน พัชนี  เชย-
จรรยา  เมตตา  วิวัฒนานุกูล และ ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, 
2541, น. 211-212) ไดเสนอหลักเกณฑพ้ืนฐานทฤษฎีนี้ไว    
วา บุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและสภาพ
ทางจิตวิทยา ความแตกตางกันดังกลาวนี้ เปนเพราะบุคคล
มีการเรียนรูจากสังคมแตกตางกัน บุคคลที่อยูตางสภาพ 
แวดลอมกัน จะไดรับการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตก 
ตางกัน และการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันทํา
ใหบุคคลมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และบุคลิกภาพแตก 
ตางกัน 

ทฤษฎีการรับรูและทฤษฎีความแตกตางระหวาง
บุคคลดังกลาว จะไดนํามาเปนหลักในการศึกษาเรื่องพฤติ-
กรรมการเปดรับขาวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
ในประเทศไทย 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยของ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2540) 
ในเรื่อง ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคน
ไทย: การปลูกฝงอบรมและคุณภาพชีวิต ประกอบดวย
งานวิจัยยอย 9 เรื่อง มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระบบการนับ
ถือพุทธศาสนาของคนไทย โดยไดศึกษาเยาวชนไทย ต้ังแต
นักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
และนิสิตมหาวิทยาลัย ครูอาจารยในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด พยาบาล 
และบิดามารดาที่มีบุตรอายุ 8-15 ป รวม 3,450 คน ผลวิจัย
พบวา การปลูกฝงอบรมทางพุทธศาสนาจากบาน วัด สถาน- 
ศึกษา และชุมชน สงอิทธิพลรวมกันตอปริมาณการนับถือ
ศาสนาของเยาวชนไทย สวนในดานความแตกตางของการ
นับถือพุทธศาสนาแตกตางกันตามอายุของบุคคล 

ชายนํา  ภาววิมล (2536) ไดวิจัยในเรื่องพุทธพาณิชย: 
ผลกระทบจากการใชสื่อมวลชนในการโฆษณาเพื่อจําหนาย
พระเครื่องที่มีตอทัศนคติและความเชื่อของพุทธศาสนิกชน
ในเรื่องสัญลักษณทางพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาทัศนคติ ความเชื่อ และผลกระทบจากการใชสื่อสาร 
มวลชนในการโฆษณาเพื่อจําหนายพระเครื่องในเชิงพุทธ-
พาณิชย โดยสํารวจกลุมนักนิยมพระเครื่อง กลุมพุทธ-      
ศาสนิกชนที่ไปวัดสม่ําเสมอ และกลุมประชาชนทั่วไป ผล
วิจัยพบวา สวนใหญเห็นวาไมควรอนุญาตใหมีการโฆษณา
เพ่ือจําหนายพระเครื่องอยางเสรี และควรกําหนดมาตรการ
ขึ้นมาควบคุมใหอยูในกรอบที่เหมาะสม 

สมเกียรติ  เรืองอนันตเลิศ (2539) ไดศึกษาวิจัยการ
เปดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน โดยการสํารวจชาวกรุงเทพ-
มหานคร 600 คน เปนสาธุชนของวัดและผูที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการเปดรับความตองการใน
การเปดรับ และผลการเปดรับธรรมะ ผลวิจัยพบวา กลุมผู
ไกลธรรมะเปดรับธรรมะจากสื่อโทรทัศนมากกวาสื่ออื่นๆ 
กลุมผูใกลธรรมะตองการเปดรับธรรมะจากสื่อโทรทัศน
มากกวาสื่ออื่น กลุมผูไกลศาสนาตองการเปดรับขาวสาร
จากพระสงฆมากกวาสื่ออื่น หัวขอธรรมะที่ทุกกลุมตอง 
การเปดรับมากที่สุด คือ เรื่องกรรมดี กรรมชั่ว การเปดรับ
ขาวสารธรรมะแตกตางตามอายุ การศึกษา รายได ความตอง 
การขาวสารธรรมะแตกตางตามการศึกษา รายได อาชีพ ผล
ของการเปดรับทําใหกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจความ 
รูสึกที่ดีและศรัทธา และนําไปสูการปฏิบัติ คือ การสวดมนต
อยางสม่ําเสมอ และการดําเนินชีวิตตามหลักศีลหา 

สุจิต  แสงวิโรจนพัฒน (2543) ไดศึกษาศาสนาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ: การศึกษาเปรียบเทียบหลักคํา  
สอนและทัศนคติการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน
การศึกษา และเผยแพรหลักคําสอนของพระภิกษุสงฆ     
ในพระพุทธศาสนาและนักบวชในคริสตศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยการวิจัยเอกสารจากพระไตรปฎก
และพระคริสตธรรมคัมภีร และสอบถามกลุมตัวอยางจาก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิทยาลัยแสงธรรม พบ   
วา พระภิกษุสงฆสวนใหญยอมรับและสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการศึกษาคําสอนและ  
การเผยแผศาสนา และไมถือวาขัดตอคําสอน เพราะเปน
การประยุกตใหเขากับยุคสมัย ใชงานเพื่อใหเกิดประโยชน
แกการศึกษาและการเผยแผศาสนา 



 

วณิช  สุขศิริ (2545) ไดศึกษาการออกแบบภาพยนตร
โฆษณาเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอศาสนาพุทธ โดย     
ใชเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดแก ภาพยนตรโฆษณา 2 
เรื่อง และใชแบบสอบถามปลายเปด สอบถามผูทรงคุณวุฒิ   
ดานโฆษณา ดานการใชภาษา และศาสนา รวม 6 คน และ
การวิเคราะหเนื้อหา ผลวิจัยพบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ภาพยนตรโฆษณาสามารถเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอศาสนา
พุทธได มีประเด็นและแนวคิดที่นาสนใจ ใชกลยุทธการ
นําเสนอสารดวยการเปรียบเทียบ ใชภาษากระชับและ
เขาใจงาย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงปริมาณดวย
การวิจัยสํารวจ รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณ
เจาะลึก เพื่อใหไดขอมูลการวิจัยทั้งในเชิงกวางที่ใชอางอิง  
ไดทั่วไปและขอมูลเชิงลึก 

 
ประชากรในการวิจยั  

ประชากรในการวิจัย ไดแก ประชาชนชาวไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยางและการสุมกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยในการวิจัยสํารวจ ไดแก 
ประชาชนชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทย 
จํานวน 400 คน โดยจะทําการสุมแบบ Quota Sampling แบบ
สัดสวนจากแตละภาค คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต 

สวนกลุมตัวอยางการวิจัยในการสัมภาษณเจาะลึก จะ
ใชกลุมตัวอยางตัวแทนประชากรจากแตละภาค โดยใชการ
สุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 100 คน  

 
ตัวแปรการวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
ถ่ินที่อยู 

ตัวแปรกลาง ไดแก ความสนใจและการปฏิบัติตน 
ตามแนวพุทธศาสนา 

ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  
พุทธศาสนา ความตองการขาวสารพุทธศาสนา การใช

ประโยชนขาวสารพุทธศาสนา ความคิดเห็นตอรูปแบบ 
การสื่อสารเผยแพรพุทธศาสนา 
 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยและการตรวจ 
สอบคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกระทําโดยใชแบบ 
สอบถามและแบบสัมภาษณเจาะลึกแบบมีโครงสราง      
ผลการวิเคราะหคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามดวย
สูตรครอนบาค อัลฟาร เทากับ .961 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยสํารวจ กระทําโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร และใชสถิติอางอิง t-test 
และ one way ANOVA ตรวจสอบเปรียบเทียบรายคูดวย
สูตร Scheffe’ และ Pearson Product Moment Correlation 
ในการทดสอบสมมุติฐาน 

สวนของการสัมภาษณใชการนําเสนอในรูปของการ
รวบรวมคําตอบ อานสรุป จัดสรุปความถี่ เพื่อการจัดกลุม 
แจกประเภท และเขียนบรรยายสรุปผล 

ผลการวิจัยเชิงสํารวจ ปรากฏดังนี้ 
สมมุติฐานที่ 1  พุทธศาสนิกชนที่มีอายุ  การศึกษา 

อาชีพ รายได ถ่ินที่อยูแตกตางกัน มีความสนใจและการ
ปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

สมมุติฐานที่ 2 พุทธศาสนิกชนที่มีอายุ อาชีพ รายได 
ถ่ินที่อยูแตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับขาวสาร
พุทธศาสนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมุติฐานที่ 3 4 5 และ 6 พุทธศาสนิกชนที่มีอายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได ถ่ินที่อยูอาศัย ความสนใจ และการ
ปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาแตกตางกัน มีการเปดรับ
เนื้อหาขาวพุทธศาสนา ความตองการขาวสาร การใชประ- 
โยชน ความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพรพุทธศาสนิก-
ชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมุติฐานที่ 7  ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนว
พุทธศาสนา ความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารพุทธ-
ศาสนา การเปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนา ความตอง 
การขาวสารพุทธศาสนา การใชประโยชนขาวสารพุทธ-
ศาสนา ความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพรพุทธศาสนิก-
ชน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 



 

ผลวิจัยโดยสรุปพบวา พุทธศาสนิกชนสวนใหญมี
ความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาใน
ระดับปานกลาง โดยเปดรับผานทางสื่อโทรทัศนมากสุด 
เนื้อหาที่ เปดรับมาก ไดแก ธรรมะหรือคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา และเรื่องกรรม พุทธศาสนิกชนมีความตอง 
การขาวสารพุทธศาสนาดานหลักธรรมมากสุด พุทธ-      
ศาสนิกชนมีการนําขาวสารพุทธศาสนาไปใชประโยชน
มากในการเปนหลักยึดและแนวทางปฏิบัติในการดํารง 
ชีวิตประจําวัน และใชในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
ญาติพ่ีนอง ตลอดจนพบวา การเผยแพรพุทธศาสนาควร 
ใหพระสงฆหรือฆราวาสชาย  เผยแพรเนื้อหาที่หลาก  
หลาย และใชภาษางายๆ นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบวา พุทธ-
ศาสนิกชนที่มีอายุระหวาง 46-55 ป เปนผูที่ไมเคยเรียน
หนังสือ มีอาชีพเกษตรกร เปนผูที่มีรายไดมากกวา 40,000 
บาทตอเดือน มีถ่ินที่อยูในภาคใต จะเปนผูที่มีความสนใจ
และการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนามากกวากลุมอื่นๆ 
รวมท้ังมีความบอยคร้ังในการในการเปดรับขาวสารพุทธ-
ศาสนา เปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนา มีความตองการ
ขาวสารพุทธศาสนา มีการใชประโยชนขาวสารพุทธ-
ศาสนา ตลอดจนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพร
พุทธศาสนามากกวากลุมอื่นๆ โดยมีการนําขาวสารพุทธ-
ศาสนาไปใชประโยชนมากในการเปนหลักยึดและแนว 
ทางปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวัน และใชในการอบรม
สั่งสอนบุตรหลานญาติพ่ีนอง 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัย เ ชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณพุทธ -         

ศาสนิกชนทั่วประเทศ สรุปไดดังนี้ 
1. ดานความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธ-

ศาสนาพบวา พุทธศาสนิกชนมีความสนใจและปฏิบัติตน
ตามแนวพุทธศาสนาในระดับปานกลาง เชน การใสบาตร 
ถวายสังฆทาน ฯลฯ ปจจัยที่เปนสาเหตุใหมีความสนใจ
และปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา ไดแก การเคยบวชพระ 
ครอบครัวและญาติผูใหญ การเคยพบทุกขหนัก 

สวนพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจและการปฏิบัติ
ตนตามแนวพุทธศาสนาในระดับนอยมีเพียงเล็กนอย  
ปจจัยที่เปนสาเหตุ ไดแก ไมมีเวลาและโอกาส สามีไมเห็น
ดวย คิดวานาเบื่อ และรูสึกเหนื่อยจากการทํางาน 

 

2. ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารพุทธศาสนาพบวา 
สื่อที่พุทธศาสนิกชนใชเปดรับขาวสารพุทธศาสนามากที่สุด 
ไดแก โทรทัศน รองลงมา ไดแก หนังสือธรรมะ สงฆ วิทย ุ
และหนังสือพิมพ 

ประเด็น เนื้ อหาข าวสารพุทธศาสนาที่ พุทธ -          
ศาสนิกชนเปดรับมากที่สุด ไดแก หลักธรรมะ หลักธรรม 
ที่สามารถนํามาประยุกตใชในประจําวันไดจริงและทําให 
มีความสุข ธรรมะเพื่อการชวยลดความทุกข สวนประเด็น
เนื้อหาที่ไมชอบเปดรับมากที่สุด ไดแก พระเครื่องวัตถุ
มงคล การทําพระเครื่องเชิงพาณิชย รองลงมา ไดแก ขาว
เสื่อมเสียของพระสงฆ 

3. ดานความตองการขอมูลขาวสารพบวา  พุทธ-       
ศาสนิกชนมีความตองการขาวสารดานหลักธรรมะของ
พุทธศาสนา  รองลงมาเปนความตองการเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติธรรม เชน การทําสมาธิ วิปสสนากรรมฐาน 

4. ดานการใชประโยชนจากขาวสารพุทธศาสนาพบวา 
พุทธศาสนิกชนมีการนําขาวสารพุทธศาสนาไปใชประโยชน
ในดานการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต เชน การดําเนินตามหลักทางสายกลาง การ
นําไปปฏิบัติตาม เชน ทําทาน ทําบุญ และ การปฏิบัติธรรม 
เชน การทําสมาธิ การสวดมนตภาวนา 

5. ดานความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพรพุทธ-
ศาสนาพบวา พุทธศาสนิกชนเห็นวาการเผยแพรพุทธ-
ศาสนายังมีอยูนอยเกินไป ไมนาสนใจและนาเบื่อ ใชภาษา
ยาก ฟงไมเขาใจ รูปแบบเรียบๆ 

ในดานเนื้อหาพุทธศาสนิกชนเห็นควรใหเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของสังคม
ปจจุบัน หลักธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 

ดานการเผยแพรควรนําเสนอในรูปแบบใหม
ทันสมัย มีสีสัน นาตื่นเตน นาสนใจติดตาม ผสมผสานกับ
ความบันเทิง และทําใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละ
กลุม ทาํใหเขาใจไดงาย ควรมีเพลง ดนตรี กราฟกประกอบ 
และเผยแพรในสื่อตางๆ ที่ชวงเวลาที่หลากหลาย รวมทั้ง
การทําใหสะดวกตอการพกพา 

ดานสื่อ ควรเผยแพรผานสื่อโทรทัศน รองลงมา คือ 
วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ ควรมีสถานีวิทยุหรือโทรทัศนที่เผย 
แพรธรรมะตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมมีการคาวัตถุมงคล 

 



 

ดานผูเผยแพร ควรเปนพระ แตตองเปนที่รูจักของ
คนทั่วไป มีความรูและศิลปะในการพูด เปนผูปฏิบัติจริงรู
จริง และไมเกี่ยวของกับการเมือง ไมมีผลประโยชนอื่น
แอบแฝง และพุทธศาสนิกชนบางสวนเห็นวาผูเผยแพร 
อาจเปนฆราวาสได ไมจําเปนตองเปนพระ 

นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนเห็นวา ไมควรใหมีการเรี่ย 
ไรบุญในที่สาธารณะ รวมทั้งการขายพระเครื่องวัตถุมงคล 
ควรมีมาตรการเขมงวดกวดขันและจํากัดขอบเขต 

 
ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา ความบอยครั้งในการเปดรับขาวสาร

พุทธศาสนา การเปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนา ความตองการขาวสารพุทธศาสนา การใชประโยชนขาวสาร
พุทธศาสนา ความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพรพุทธศาสนา 

ความสัมพันธ ความสนใจและ
การปฏิบัติตน
ตามแนว 

พุทธศาสนา 

ความบอยครั้ง
ในการเปดรับ
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

การเปดรับ
เนื้อหา
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

ความตองการ
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

การใช
ประโยชน
ขาวสาร

พุทธศาสนา 

ความคิดเห็น
ตอรูปแบบ
การเผยแพร
พุทธศาสนา 

ความสนใจและ
การปฏิบัติตนตาม
แนวพุทธศาสนา 

- .675* .735* .667* .638* .496* 

ความบอยครั้งใน
การเปดรับขาวสาร

พุทธศาสนา 

 - .643* .564* .371* .371* 

การเปดรับเนื้อหา
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

  - .776* .615* .512* 

ความตองการ
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

   - .624* .533* 

การใชประโยชน
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

    - .475* 

ความคิดเห็นตอ
รูปแบบการ
เผยแพร 

พุทธศาสนา 

     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 



 

ตารางที่ 2  ผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานผลของเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ถ่ินที่อยู ที่มีตอความสนใจและการปฏิบัติ  
ตนตามแนวพุทธศาสนา ความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารพุทธศาสนา การเปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนา 
ความตองการขาวสารพุทธศาสนา การใชประโยชนขาวสารพุทธศาสนา ความคิดเห็นตอรูปแบบการเผยแพร       
พุทธศาสนา 

 
ตัวแปร 

ความสนใจและ
การปฏิบัติตน
ตามแนว 

พุทธศาสนา 

ความบอยครั้ง
ในการเปดรับ

ขาวสาร 
พุทธศาสนา 

การเปดรับ
เนื้อหา
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

ความตองการ
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

การใช
ประโยชน
ขาวสาร 

พุทธศาสนา 

ความคิดเห็น
ตอรูปแบบ
การเผยแพร
พุทธศาสนา 

เพศ × × × × × × 
อายุ / / / / / / 

การศึกษา / × / / / / 
อาชีพ / / / / / / 
รายได / / / / / / 
ถ่ินที่อยู / / / / / / 

ความสนใจ
และการปฏิบัติ
ตนตามแนว 
พุทธศาสนา 

- / / / / / 

หมายเหตุ   /         หมายถึง   มีผล    ×         หมายถึง ไมมีผล 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสํารวจในครั้งนี้ที่พบวา พุทธศาสนิกชน   
ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ถ่ินที่อยู ความสนใจ และ
การปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาแตกตางกัน มีการ
เปดรับเนื้อหาขาวสารพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติสอดคลองกับทฤษฎีความแตกตาง
ระหวางบุคคลซึ่งกลาววา ผูรับสารที่มีคุณลักษณะแตกตาง
กัน จะมีความสนใจตอขาวสารแตกตางกัน (De Fleur, 
1966. อางใน พัชนี  เชยจรรยา  เมตตา  วิวัฒนานุกูล และ 
ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, 2541, น. 211–212) และสอดคลอง 
กับหลักฐานการวิจัยของ สมเกียรติ  เรืองอนันตเลิศ (2539) 
ที่พบวา การเปดรับขาวสารพุทธศาสนาแตกตางกันตาม
อายุ การศึกษา และรายได 

จากการสัมภาษณพุทธศาสนิกชนพบวา ปจจัยหรือ
สาเหตุที่ทําใหเกิดความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนว

พุทธศาสนา ไดแก ครอบครัวและญาติผูใหญ ซึ่งเปนผูที่
สนใจและปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา สอดคลองกับ  
ผลวิจัยของดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2540) ที่
พบวา การปลูกฝงอบรมทางพุทธศาสนาพบวา บาน วัด 
สถานศึกษา และชุมชนสงอิทธิพลรวมกันตอปริมาณการ
นับถือศาสนาของเยาวชนไทย โดยอิทธิพลครอบครัวมี 
มากที่สุด 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา พุทธศาสนิกชนที่มีอายุแตก 
ตางกันมีความสนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธ-
ศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูมีอายุ
มากกวาจะมีความสนใจและปฏิบัติตนตามแนวพุทธ-
ศาสนาแตกตางจากผูมีอายุนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลวิจัยของ ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน และคณะ (2540) ที่พบวาการปฏิบัติทางพุทธ-



 

ศาสนาจะเพิ่มขึ้นตามอายุของบุคคลตั้งแตเด็กถึงผูใหญ 
ปริมาณการมีวิถีชีวิตแบบพุทธเพิ่มขึ้นตามอายุ 

ผลการวิจัยในดานความตองการขาวสารพุทธศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยพบวา พุทธศาสนิกชนที่มี  
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ถ่ินที่อยู ความสนใจ และการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนาที่แตกตางกัน มีความ
ตองการขาวสารพุทธศาสนาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง   
กับผลการวิจัยของ สมเกียรติ  เรืองอนันตเลิศ (2539) ที่ได
วิจัยพบเชนกันวา ความตองการขาวสารธรรมะแตกตาง
ตามการศึกษา รายได อาชีพ และผลการวิจัยยังสนับสนุน
หลักธรรมของพระพุทธเจาที่กลาวถึงการเขาถึงธรรมะ 
ของบุคคลที่เปรียบเสมือนดอกบัวสี่ เหลาที่แตกตางกัน  
เปนเหตุใหบุคคลมีความตองการขาวสารธรรมะพุทธ-
ศาสนาแตกตางกัน 

ผลการวิจัยสํารวจและการสัมภาษณพุทธศาสนิกชน
ในครั้งนี้พบสอดคลองกันวา พุทธศาสนิกชนมีการนํา
ขาวสารพุทธศาสนาไปใชประโยชนมากในดานเปนหลัก
ยึดและปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวัน และใชอบรมสั่ง
สอนบุตรหลานญาติพ่ีนอง การนําไปปฏิบัติตาม และนํา 
ไปใชปฏิบัติธรรม ผลวิจัยนี้สอดคลองกับทฤษฎีการใช
ประโยชนและไดรับความพึงพอใจของแคทสและคณะ 
(1974 อางใน สวนิต  ยมาภัย และ รวีวรรณ  ประกอบผล, 
2528, น. 147–158) ที่ผูรับสารจะเปดรับสารจากสื่อมวลชน
เพื่อตอบสนองความตองการและจิตวิทยา และเปนไป  
ตามหลักทฤษฎีผลของการสื่อสารที่กลาววาผูรับสารจะ
เปดรับขาวสารเพื่อการไดขอมูล มีความรู และการเปลี่ยน 
แปลงจิตใจใหยกระดับสูงขึ้น ซึ่งขาวสารพุทธศาสนา
สามารถตอบสนองผูรับสารพุทธศาสนิกชนทั้งในดาน
ความนึกคิดหรือปญญา ไดแก การนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ดานอารมณความรูสึก เชน ทําใหสบายใจ 
ปลงได ปลอยวาง รวมทั้งดานพฤติกรรมหรือการกระทํา 
ไดแก การปฏิบัติธรรม การทําสมาธิ วิปสสนา 

ผลการสัมภาษณพุทธศาสนิกชนยังพบอีกวา พุทธ-       
ศาสนิกชนเห็นวา การเผยแพรขาวสารพุทธศาสนา ควร  
ใชภาษาที่เขาใจงาย หลีกเลี่ยงภาษาบาลีซึ่งคนทั่วไปไม
เขาใจ ซึ่งสอดคลองเปนไปตามทฤษฎีการรับรูและการ
เลือกเปดรับที่ผูรับสารจะเลือกรับรูโดยมีจัดระบบดวย   
การทําใหมีความงาย (Verderber, 1996) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วณิช  สุขศิริ ที่พบวาภาพยนตรโฆษณาเพื่อ

เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอศาสนาพุทธ จะตองมีคุณสมบัติ 
คือ ใชภาษากระชับและเขาใจไดงาย 

ดานการเผยแพร กลุมตัวอยางเห็นวา ควรนําเสนอใน
รูปแบบใหมทันสมัย มีสีสัน นาตื่นเตน นาสนใจติดตาม
ผสมผสานกับความบันเทิง และทําใหเหมาะสมกับกลุม 
เปาหมายแตละกลุม ทําใหเขาใจไดงาย ควรมีเพลง ดนตรี 
กราฟกประกอบ และเผยแพรในสื่อตางๆ ที่ชวงเวลาหลาก 
หลาย รวมทั้งการทําใหสะดวกตอการพกพา ซึ่งผลดังกลาว
สอดคลองกับผลวิจัยของ สุจิต  แสงวิโรจนพัฒน (2543)    
ที่พบวา พระสงฆสาวนใหญยอมรับและสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการศึกษาหลักสูตรคํา
สอนและการเผยแผ ไมถือวาขัดตอพระบัญญัติในทาง
ศาสนา เพราะเปนการประยุกตในเขากับยุคสมัยใชงานเพื่อ 
ใหเกิดประโยชนแกการศึกษาและการเผยแผศาสนา 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา พุทธศาสนิกชนสวนใหญมี
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะวาไมควรใหมีการเรี่ยไรบุญ
ในที่สาธารณะ รวมทั้งการขายพระเครื่องและวัตถุมงคล 
ในสื่อเพื่อการพาณิชย ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคลองกับผลวิจัย
ของ ชายนํา  ภาววิมล (2536) ที่พบวา กลุมนักนิยมพระ-
เครื่อง กลุมไปวัดสม่ําเสมอ และกลุมประชาชนทั่วไปสวน
ใหญเห็นวา ไมควรอนุญาตใหมีการโฆษณาเพื่อจําหนาย 
พระเครื่องอยางเสรี และควรกําหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม
ใหอยูในกรอบที่เหมาะสม 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา มีความสัมพันธระหวางความ
สนใจและการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา ความบอย 
ครั้งในการเปดรับขาวสารพุทธศาสนา การเปดรับเนื้อหาขาว 
สารพุทธศาสนา ความตองการขาวสารพุทธศาสนา การใช
ประโยชนขาวสารพุทธศาสนา ความคิด เห็นตอรูปแบบการ
เผยแพรพุทธศาสนา  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สมเกียรติ  เรืองอนันตเลิศ (2539) ที่พบวา ผลการเปดรับทํา
ใหกลุมตัวอยางมีความรูความ เขาใจความรูสึกที่ดี และนํา 
ไปสูการปฏิบัติ คือ การสวดมนตอยางสม่ําเสมอ และการ
ดําเนินชีวิตตามหลักศีลหา 

 
ขอเสนอแนะหนวยงานที่เก่ียวของ 

ผลการวิจัยพบวา พุทธศาสนิกชนสวนใหญมีการ
เปดรับขาวสารธรรมะที่สามารถนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดจริงๆ มากที่สุด ดังนั้น ผูเผยแพรธรรมะ 
อาทิ พระสงฆ ควรเนนการนําเสนอในประเด็นดังกลาว 



 

วิธีการเทศนโดยยกตัวอยางนิทานชาดกในพระไตรปฎก 
อาจจะทําใหผูฟงไมสนใจ เพราะไมสามารถนํามาใชใน
การดํารงชีวิตประจําวันได ผูเผยแพรจะตองเก็บสะสม
ตัวอยางธรรมะที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน เพื่อนํามาใชเผย  
แพรอบรมสั่งสอน 

ผลการวิจัยพบวา พุทธศาสนิกชนไดเสนอแนะให
เผยแพรธรรมะในภาษาถิ่นแตละทองที่ ซึ่งสําหรับพระใน
วัดคงทําเชนนี้อยูแลว แตในสื่อมวลชน ยังคงมีนอยอยู 
สื่อมวลชนในทองถิ่นแตละพื้นที่ ควรจัดใหมีการเทศน
อบรมธรรมะดวยภาษาถิ่น ซึ่งจะเขาถึงคนในทองถิ่นได
ดีกวาการใชภาษากลาง และรายการธรรมะที่ออกอากาศ 
ในวิทยุชุมชน ควรใชการสื่อสารดวยภาษาทองถิ่น 

ควรใหกรมการศาสนากําหนดแนวทางการจัดสรร  
งบหรือรายไดของวัด ตลอดจนองคกรศาสนาวา ควรจัด 
แบงสัดสวนงบประมาณระหวางการสรางวัตถุ กับการเผย   
แพรศาสนา เผยแพรธรรมะ 

ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเห็นวาการเผยแพรพระ 
พุทธศาสนาในดานผูจัดรายการในสื่อวิทยุและโทรทัศน 
ตลอดจนผู เขียนในสื่อหนังสือพิมพ นิตยสาร ควรเปน
ฆราวาสชายและพระสงฆ จึงควรสงเสริมพัฒนาใหพระ 
สงฆมีความรูในเรื่องการจัดรายการวิทยุ รายการโทรทัศน 
การพูดในสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน ตลอดจนเรียนรู เทคนิค   
การเขียนบทความ สารคดี เพื่อใหมีความรูความสามารถ
ความชํานาญในการเผยแพร โดยเฉพาะสวนของหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยสงฆควรจัดหลักสูตรดังกลาวไวดวย 

ผลการวิจัยพบวา พุทธศาสนิกชนเห็นวาการเผยแพร
ธรรมะมักทํากับกลุมเปาหมายผูสูงอายุเปนสวนใหญ 
หนวยงานที่เผยแพรพุทธศาสนาควรหันไปเริ่มตนที่กลุม
เด็กและเยาวชนที่ เปนคนรุนตอไปของสังคมดวย โดย
จะตองพัฒนารูปแบบการเผยแพรใหเหมาะสมกับกลุม  
เด็กและเยาวชนดวย เชน ใชการตูน เสียงเพลง คอมพิว-
เตอร การเลนเกมส 

ผลวิจัยพบวา พุทธศาสนิกชนเห็นวาการเผยแพรยัง 
ไมนาสนใจ เพราะใชภาษายาก เผยแพรเฉพาะกลุมผูใหญ 
ในรูปแบบของการเรียน ควรมีการนําเสนอในกลุมทุก  
กลุม ปรับวิธีการนําเสนอใหเหมาะสมกับกลุมสําหรับ    
คนยุคใหมมีการศึกษาสูง ควรอธิบายในการเชื่อมโยงสู
วิทยาศาสตรดวยหลักการของเหตุและผล 

นอกจากนี้ ควรสงเสริมการนําดนตรีเสียงเพลงมา
ประยุกตผสมผสานกับการเผยแพรหรือบทสวด เพื่อให 
เกิดความนาสนใจ ประทับใจ เกิดความเพลิดเพลิน เกิด
สมาธิ และลดความเครียด ซึ่งศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
ไดใชเทคนิคนี้ในการเผยแพร เชน บทสวดของพระทิเบต 
บทสวดพระแมกวนอิม ซึ่งมีทั้งที่เปนซีดีเพลงและวีซีดี 

ผลการสัมภาษณพบวา พุทธศาสนิกชนไมไดใหความ
สนใจในการเปดรับขาวสารพุทธศาสนาในทางเสื่อมเสีย 
สื่อมวลชนควรจะนําประเด็นนี้ไปพิจารณา เพราะนอก  
จากพุทธศาสนิกชนจะไมสนใจเปดรับแลว สื่อเองอาจเปน
ผูมีสวนในการลดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 
พระสงฆที่กระทําผิดหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธ-
องค ยอมถือวาอาบัติขาดจากความเปนพระอยูแลว จึงไม
สมควรนําเสนอ ถาจะนําเสนอก็ตองช้ีใหชัดวาเปนผูอาบัติ
ขาดจากความเปนพระ สื่อควรหันมาทําหนาที่ในการ
สงเสริมพุทธศาสนาดวยการนําเสนอหลักธรรมอันเปน
แกนแทของพุทธศาสนา เพื่อกระตุนสงเสริมศีลธรรมของ
ผูคนในสังคม 

ผลการวิจัยพบวา พุทธศาสนิกชนบางสวนยังสับสน
ระหวางสิ่งที่เปนธรรมะของพระพุทธเจากับสิ่งที่ไมใช
ธรรมะของพระพุทธเจา เชน เวทมนตรคุณไสย ไสยศาสตร 
องคกรที่ เกี่ยวของกับการเผยแพรพุทธศาสนาจึงควร
ประชาสัมพันธใหพุทธศาสนานิกชนเขาใจในแกนแทของ
ธรรมะพุทธศาสนา และเรื่องอื่นๆ ที่เขามาเกี่ยวพันอยูกับ
พุทธศาสนา แตไมใชธรรมะที่เปนแกนแทของพุทธศาสนา 

ผลการวิจัยเชิงสํารวจพบวา พุทธศาสนิกชนที่มีรายได
สูง มีความสนใจและการปฏิบัติตนมากกวาพุทธศาสนิกชน
ที่มีรายไดนอย วัดและพระสงฆควรเผยแพรใหพุทธ-       
ศาสนิกชนรูและเขาใจวาการทําบุญในทางพุทธศาสนา
สามารถทําไดทั้งแบบอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยการ
ทําบุญแบบอามิสบูชา จําตองใชเงินในการทําบุญ อันเปน
เหตุใหผูมีฐานะไมดีมีโอกาสนอยกวาที่จะไดทําบุญแบบนี้ 
แตการทําบุญอีกประเภทที่เรียกวาปฏิบัติบูชานั้น ไมตองใช
จตุปจจัยในการสรางบุญ และพระพุทธเจาทรงสรรเสริญ
การทําบุญแบบนี้ วัดและสงฆ รวมทั้งผูเผยแพรสงเสริม
พุทธศาสนา จึงควรใหความรูในเรื่องนี้ นอกจากนี้ การทํา 
บุญแบบปฏิบัติบูชายังเปนการปฏิบัติจริงที่สามารถชวย
อบรมขัดเกลานิสัยจิตใจใหเปนคนดีไดอยางแทจริง 

 



 

ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 
1. การวิจัยในอนาคตควรศึกษาความสัมพันธระหวาง

การเปดรับขาวสารพุทธศาสนา ความสนใจและการปฏิบัติ
ตนตามแนวพุทธศาสนากับตัวแปรอื่นๆ เชน ความเครียด 
ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งจะเปนงานวิจัยที่พิสูจน
ใหเห็นประโยชนและคุณคาของพุทธศาสนาตอการดําเนิน
ชีวิตของมนษุยไดอยางชัดเจน 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปถามีการใชระเบียบวิธีวิจัยการ
สํารวจรวมกับการวิจัยคุณภาพดวยการสัมภาษณเจาะลึก 
การอภิปรายกลุม (Focus Group) นักวิจัยไมควร ทําการวิจัย
เชิงสํารวจกอนการวิจัยเชิงคุณภาพ แตควรจะเก็บรวบ    
รวมขอมูลการวิจัยคุณภาพและสรุปผลกอน จากนั้นจึง     
นําความรูที่ไดจากผลการวิจัยคุณภาพมาสรางแบบสอบ  
ถามของการวิจัยสํารวจ จะชวยใหนักวิจัยสามารถสราง  
แบบสอบถามการวิจัยเชิงสํารวจไดดีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. การวิจัยการสื่อสารพุทธศาสนาในอนาคตควร
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมผู เครงครัดพุทธศาสนา    
กับบุคคลทั่วๆ ไป วามีตัวแปรดานตางๆ เชน ความเครียด 
ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในการทํา 
งาน แตกตางกันหรือไม อยางไร 

4. การวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาเจาะลึกดวยการ 
วิจัยคุณภาพกับกลุมผู เครงครัดพุทธศาสนาถึงปจจัย  
สาเหตุของการสนใจปฏิบัติธรรม ประสบการณที่พบใน
การปฏิบัติธรรม วิถีชีวิตและผลของการปฏิบัติธรรม 
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