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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารองคกร และกลยุทธการสื่อสาร ของทีมพระ
วิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลจาก
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทีมพระวิทยากร จํานวน 4 รูป และทีมงานฝาย
ฆราวาส 1 คน การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และวิเคราะหเนื้อหาสื่อ
วีซีดีบันทึกการบรรยายของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ จํานวน 5 ชุด โดยมีวัตถุประสงคคือ 1.เพ่ือ
ศึกษาการบริหารและจัดการองคกรของทีมงานพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ และ 2.เพ่ือศึกษาการใช
กลยุทธการสื่อสารในการเผยแผธรรมะของทีมงานพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 
 ผลการวิจัยพบวา ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บริหารและจัดการองคกรไดดีเหมาะสมกับ
องคกรขนาดเล็ก และมีโครงสรางองคกรแบบไมซับซอน ทําใหการบังคับบัญชาทําไดสะดวก โดย
ประกอบดวย 2 ระดับ คือ ระดับหัวหนา และลูกทีม การจัดคนเขาปฏิบัติหนาท่ียึดหลักความรูความ
ชํานาญของแตละบุคคล การสั่งการใชท้ังแบบเปนทางการและแบบไมทางการควบคูกัน และการ
ควบคุมโดยใชวัฒนธรรมองคกรซ่ึงทําใหการทํางานสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว การจัดการ
องคกรในรูปแบบนี้มีสวนชวยสนับสนุนใหการทํางานของทีมพระวิทยากรมีความคลองตัวข้ึน และมี
โอกาสพัฒนางานดานการบรรยายอยูตลอดเวลา 
 พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ไดกําหนดการใชกลยุทธการสื่อสารซ่ึงผานการวิเคราะหมา
เปนอยางดีจาก 5 ปจจัย อันไดแก ปจจัยดานผูสงสารหรือพระวิทยากรซ่ึงตองมีความพรอมสําหรับ
การบรรยายธรรมะทุกรูปแบบ ปจจัยดานสารหรือเรื่องราวท่ีนําเสนอซ่ึงตองเปนเรื่องราวสอดแทรก
ธรรมะท่ีคัดสรรจากการวิเคราะหผูรับสารทุกๆ ครั้งของการบรรยาย ปจจัยดานสื่อท่ีเลือกใชในการ
ดําเนินการสื่อสารซ่ึงประกอบดวยสื่อบุคคลและสื่ออุปกรณ ปจจัยดานผูรับสารซ่ึงพระวิทยากรจะตอง
ทําการวิเคราะหความสนใจของผูรับสารแตละกลุมซ่ึงมีความแตกตางกัน และปจจัยสุดทายคือสิ่งสกัด
ก้ันทางการสื่อสารท่ีพระวิทยากรอาศัยประสบการณเพ่ือแกปญหาตางๆ เพ่ือใหการบรรยายลุลวงผาน
ไปไดดวยดี สําหรับจุดแข็งของการบริหารการสื่อสารของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ก็คือ มีการ
จัดเตรียมสารซ่ึงมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในการบรรยายแตละครั้ง ซ่ึงไดใชกลยุทธท่ีสําคัญ 3 
ประการ กลยุทธแรก คือ กลยุทธการสรางสารซ่ึงคํานึงถึงวัตถุประสงคของการบรรยาย และสรางสาร
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ใหโนมนาวใจผูฟงแตละกลุมดวยขอมูลดานบันเทิงและสาระท่ีมากนอยตางกัน กลยุทธท่ีสองคือ กล
ยุทธการจัดลําดับสารซ่ึงเปนการจัดเรียงขอมูลท่ีไดจัดทําไวสําหรับการบรรยายของธรรมะเดลิเวอรี่ คือ 
สูตร 5 ส. เริ่มจากใหอารมณ สนุก สาระ สงบ สํานึก และสติ ตามลําดับ โดยมักจัดใหสาระสําคัญอยู
ตอนทายของการบรรยาย และกลยุทธสุดทาย คือ กลยุทธการนําเสนอสาร ซ่ึงมีสูตรท่ีเริ่มจากการ 
เปดใจ นอมนําเขาสูเนื้อหา และทําใหเกิดความซาบซ้ึง การใชท้ัง 3 กลยุทธดังกลาวมีลักษณะเปน
กระบวนการท่ีมีความสอดคลองและสัมพันธกัน ทําใหการบรรยายในแตละครั้งมีความเหมาะสมกับ
ผูรับสารแตละประเภทซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน เชน วัย อารมณ ความสนในใจ เปนตน 
คําสําคัญ : ธรรมะเดลิเวอรี่, การบริหารการสื่อสาร, กลยุทธการสรางสาร, กลยุทธการจัดลําดับสาร, 

กลยุทธการนําเสนอสาร 

Abstract 

 The study of the Organization Management and Communication Strategy 
of Dhamma Deliver Team uses a qualitative research methodology to collect data by 
using an in-depth interview with four monks and an Buddhist, a participant 
observation and a content analysis of five sets of  Dhamma VCD done by Dhamma 
Delivery Team. The objectives of the study are 1) to study the organization 
management of Dhamma Delivery Team and 2) to study communication strategy 
used in promoting Dhamma of Dhamma Delivery Team. 
 The finding reveals that Dhamma Delivery Team has a proper 
organization management that is suitable for a small organization. The simple 
organization structure made the command is convenient. The structure consists of 
two levels which are head and follower teams. Putting people at the right job 
according to one’s skill and knowledge is what is used in this organization. Directing is 
both formal and informal. Besides, controlling by organizational culture helps the 
team to succeed the goal. This style of organization management encourages the 
lecturer of Dhamma Delivery Team to be more flexible and have an opportunity to 
develop their lectures at all time. 
 The lecturer of Dhamma Delivery Team designs the communication 
strategy set from five factors. For example, as for the sender factor (the lecturer of 
Dhumma Delivery team), it has readiness for every religion lecture format. As for the 
message factor (the content), it shows Dhamma story that is selected by analyzing 
the receiver every time that the team gives lecture. As for the channel factor (the 
medium), personal media and tool media are the two media that are used. As for 
the receiver factor (the audience), the lecturer will be required to analyze the 
interests of audience in different groups. As for the last factor, the noise of 
communication, the lecturer uses experience to solves problems that occur in order 
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to complete the lecture successfully. For the strength of communication strategy of 
Dhamma Delivery Team is to prepare suitable message for the group of audience. 
Three strategies of message preparation are used. First, Creating message strategy, to 
prepare the message according to lecture objectives and creating the message to 
persuade audience in different groups with the entertainment data and Dhamma 
data. Second, Setting agenda strategy, to organize the message for the disquisition of 
Dhamma Delivery Team. The Five formulas are start with to have fun, to have 
content, to be peaceful, to recognize and to have consciousness respectively. In 
most cases, the importance of the message is organized at the end of the lecture. 
Last, Presentation strategy, to made the audiences to be open-minded, motivating 
audiences to content and making audiences feel impressed.  The use of these three 
strategies is a process that is coherent and related, making the lecture be suitable to 
different types of receiver such as the difference of age, emotion and interest, etc. 
Keyword : Dhamma Delivery, Organization Management, Creating message strategy, 

Setting agenda strategy, Presentation strategy 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประชาชนในประเทศไทยมีการนับถือพุทธศาสนามาเปนเวลาชานานแลว กลาวไดวาวิถี

ชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิดกระท่ังตายลวนมีความเก่ียวของและสัมพันธกับพุทธศาสนาอยางมาก 

พระสงฆในฐานะผูนําทางจิตวิญญาณ มีหนาท่ีนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาสั่งสอนและ

เผยแผแกสังคมมากยิ่งข้ึน เพ่ือทําใหประชาชนไดมีท่ีพ่ึงทางจิตใจ รูจักคุณงามความดีและละเวนความ

ชั่ว แตเนื่องจากวิถีการใชชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหบุคคลกับศาสนามี

ชองวางท่ีหางไกลกันมากข้ึน พระสงฆสมัยใหมจึงตองปรับการสื่อสารของตนใหเปนแบบเชิงรุก โดย

การคิดคนหาวิธีการสื่อสารธรรมะแบบสงตรงถึงท่ี โดยท่ีบุคคลไมตองขวนขวายออกไปฟงธรรมะถึงท่ี

วัดดวยตัวเอง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอธรรมะใหมีความเหมาะสมกับคนยุคใหมดวย 

ในปจจุบันนี้มีพระสงฆนักบรรยายธรรมะเลือดใหมเกิดข้ึนอยูเรื่อยๆ ทําใหการเผยแผ

พุทธศาสนาในประเทศไทยมีความตอเนื่องอยางไมสิ้นสุด พระสงฆรูปหนึ่งท่ีมีความโดดเดนในวงการ

นักเทศนปจจุบันก็คือ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผูเปนเจาของตนตํารับธรรมะเดลิเวอรี่ และกอตั้ง

ทีมพระวิทยากรเผยแผธรรมะซ่ึงเปนท่ีรูจักของประชาชนอยางมาก ถาจะกลาวถึงธรรมะเดลิเวอรี่แลว 

ชื่อเสียง ความสําเร็จ และความนิยมของประชาชนท่ัวไปนั้นไมไดมาจากพระมหาสมปองแตเพียงผู

เดียว หากแตเปนความสําเร็จซ่ึงเกิดจากการรวมมือกันทํางานของทีมงานทุกๆ ฝาย ซ่ึงเปนเสนทาง

การทํางานเผยแผท่ีแตกตางไปจากพระนักเทศนหลายๆ ทาน 
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ความโดดเดนของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ก็คือวิธีการนําเสนอธรรมะท่ีเขาไปสูพุทธศาสนิกชน

โดยตรง แตเปนการนําธรรมะจากวัดออกไปบรรยายใหกับชาวพุทธถึงสถานศึกษา หนวยงานหรือ

องคกร นอกจากนี้วิธีการบรรยายธรรมะท่ีมีความเขาใจไดงายและมีความเหมาะสมกับชาวพุทธในแต

ละกลุมอีกดวย ทําใหคําสอนของพุทธศาสนาสามารถเผยแผไปยังกลุมประชาชนไดมากข้ึน 

พระมหาสมปองและทีมงานมีทักษะในดานการสื่อสารเปนอยางดี โดยการปรับเนื้อหา

สารใหเหมาะกับผูรับสาร และสถานการณ การเลือกใชสื่ออยางหลากหลาย เพ่ือใชเปนชองทางในการ

สื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหกระแสของการสอนธรรมะใน

รูปแบบเบาสมองไดรับความสนใจจากคนไทยเปนอยางมาก การเผยแผธรรมะในรูปแบบนี้ไดรับการ

ยอมรับในสังคม สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากธรรมะเดลิเวอรี่มีการปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยใหม การ

สอนธรรมะท่ีเปนการพ่ึงพาชองทางสื่อตางๆ ในการเผยแผหลักธรรมะเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีมี

อยูท่ัวไป พระมหาสมปองและพระวิทยากรจึงไดมีโอกาสปรากฏตัวเพ่ือสอนธรรมะตอสาธารณชน

อยางสมํ่าเสมอ 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา ในการดําเนินงานของทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่มีการนํา

แนวคิดการบริหารและจัดการองคกรและกลยุทธทางการสื่อสารมาใชในการดําเนินงานในครั้งนี้

หรือไมและอยางไร จึงทําใหการเผยแผธรรมะในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้สามารถเขาถึงผูรับสารหลาย

กลุมได โดยศึกษาโดยตรงกับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ โดย

วิธีการเขาไปสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเจาะลึก และศึกษาวิเคราะหจากสื่อการ

บรรยายธรรมะตางๆ ท่ีทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ไดจัดทําข้ึนมา เพ่ือคนหาคําตอบถึง

ความสําเร็จของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารและจัดการองคกรของทีมงานพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 

2. เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธการสื่อสารในการเผยแผธรรมะของทีมงานพระวิทยากร

ธรรมะเดลิเวอรี่ 

วิธีการวิจัย 

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัย โดยใชวิธีการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ และทีมงานฝาย

ฆราวาส การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยการเขารวมฟงการ

บรรยายของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ในสถานท่ีตางๆ และการศึกษาวิเคราะหสื่อวีซีดี โดยเปนการศึกษา

คนควาจากวีซีดีบันทึกการบรรยายของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย 
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ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
ผลการวิจัยท่ี 1 การบริหารและจัดการองคกรของทีมงานพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ 

ใชแนวทางในการบริหารจัดการองคกร 5 แนวทาง ประกอบดวย 
1. การวางแผนกําหนดทิศทางการทํางานของทีมธรรมะเดลิเวอรี่นั้นไมระบุเปาหมาย

และนโยบายไวเปนลายลักษณอักษร แตมีแนวทางการทํางานท่ีสมาชิกทุกคนมีความเขาใจและรับรู
รวมกัน ซ่ึงสรุปได 5 ประการ คือ (1) การเผยแผธรรมะของศาสนาพุทธ (2) การบริจาครายไดให
องคกรการกุศลทุกป (3) การรักษาองคกรธรรมะเดลิเวอรี่ใหมีความม่ันคงและอยูสืบไป (4) การทําให
ธรรมะเปนท่ีนาสนใจมากข้ึน (5) การพัฒนาทีมธรรมะเดลิเวอรี่ใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง สวนนโยบายท่ี
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานมี 5 ประการ คือ (1) การออกเผยแผธรรมะโดยไมยึดติดสถานท่ี (2) 
การจัดสรรเงินรายไดใหเกิดประโยชนสูงสุด (3) การสรางบุคลากรใหมใหเปนตัวแทนทํางานในอนาคต 
(4) การเผยแผธรรมะดวยความทันสมัย (5) การใชสื่อมวลชนเปนชองทางในการประชาสัมพันธ 

2. การจัดการองคกรและทรัพยากร ทีมธรรมะเดลิเวอรี่เปนองคกรขนาดเล็ก มีการจัด
โครงสรางภายในทีมไมซับซอน ประกอบดวยตําแหนงงาน 2 ระดับ คือ ระดับหัวหนาทีม และระดับ
ลูกทีม ประกอบดวย 3 ทีมยอย คือ ทีมพระวิทยากร ทีมพระเลขานุการ และทีมงานฆราวาส การ
ปฏิบัติงานแบงออกเปน 6 หนาท่ี คือ บรรยายธรรมะ สรางสรรคเนื้อหา ประสานงาน ดูแลระบบไอที 
ดูแลดานการเงิน และขับรถ มีการจัดสรรการเงินเปนระบบ ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน คือ เงินท่ีใชใน
การดําเนินงาน เงินสําหรับบริจาค และเงินกองสวัสดิการ สวนการจัดการดานเทคโนโลยี มีการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการทํางาน ชวยทําใหเกิดความสะดวก ทํางานงายและรวดเร็วข้ึน 

3. การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามหนาท่ีตางๆ โดยใชเกณฑความสามารถเฉพาะทาง 
และความถนัด มีโครงสรางท่ีเปนทางการ แตมีความยืดหยุนได โดยประกอบดวยพระวิทยากร 5 รูป 
มีหนาท่ีบรรยายธรรมะ พระเลขานุการ 4 รูป มีหนาท่ีประสานงาน ดูแลงานดานเทคโนโลยี งาน
การเงิน และทีมงานฆราวาส 6 คน ผูทําหนาท่ีสรางสรรคเนื้อหา และขับรถ 

4. การสั่งการและการสื่อสาร ทีมธรรมะเดลิเวอรี่มีการสื่อสารภายในองคกร 3 วิธี คือ 
การประสานงาน การสั่งการ และ การประชุม สวนการสื่อสารภายนอกองคกรมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
การสื่อสารเพ่ือประสานงาน และการสื่อสารเพ่ือการเผยแผธรรมะ 

5. การควบคุมการทํางานของทีมธรรมะเดลิเวอรี่  มี 3 ข้ันตอน คือ การกําหนด
มาตรฐานของงาน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแกไข ทีมธรรมะเดลิ
เวอรี่มีมาตรการในการควบคุมการทํางานดวยความเรียบงาย ไมมีการลงโทษ หรือตั้งกฎเกณฑท่ีเปน
ลายลักษณอักษร ใชเพียงการแนะนํา ตักเตือน ดวยการพูดคุยธรรมดาเทานั้น 

ผลการวิจัยท่ี 2 การบริหารและการใชกลยุทธการสื่อสารของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิ
เวอรี่ สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาในขอบเขตของการบริหารและการใชกลยุทธทางการสื่อสาร
โดยผานวิธีการบรรยายเทานั้น ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปจจัยท่ีใชในการบริหารการสื่อสารของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ มี 5 ปจจัย คือ 
พระวิทยากร เรื่องราวท่ีนําเสนอ ชองทางการสื่อสาร การวิเคราะหผูรับสาร สิ่งสกัดก้ันทางการสื่อสาร 

2. การใชกลยุทธการสรางสารของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ กอนการบรรยายธรรมะ
ทุกครั้งพระวิทยากรจะตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับหัวขอการบรรยาย วัตถุประสงคของการบรรยาย และ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 6 
 

วิเคราะหกลุมเปาหมาย เพ่ือการจัดเตรียมเนื้อหาและสื่อการบรรยาย โดยชุดสารจะถูกสรางและคัด
สรรมาเพ่ือผูรับสารแตละกลุมอยางเจาะจง ทําใหการบรรยายธรรมะของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่
นาสนใจ และจูงใจผูรับสารใหเกิดความคลอยตามเนื้อหาไดดีข้ึน 

3. การใชกลยุทธการจัดลําดับสารของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ คือ การนําเนื้อหาท่ี
คัดเลือกไวมาจัดเรียงโดยใชสูตร 5 ส. ซ่ึงประกอบดวย สนุก สาระ สงบ สํานึก และสติ ความสนุก
จัดเปนอารมณลําดับแรก ทําใหผูฟงรูสึกจิตใจผอนคลาย ตอมาจึงบรรยายถึงสาระท่ีแทรกอยูใน
กิจกรรมหรือเรื่องเลาท่ีจบไป และเม่ือถึงชวงกลางจะทําใหผูฟงอยูในความสงบเพ่ือใหผูฟงพรอมรับฟง
ชวงถัดไปคือข้ันตอนสํานึก ท่ีชวยตอกย้ําสาระทางธรรมะใหชัดเจนข้ึน และสารลําดับสุดทายทําให
ผูฟงเกิดสติ โดยสรุปใหรูจักความผิดชอบชั่วดี จนเกิดปญญาในการคิดวิธีการปฏิบัติสิ่งท่ีดีไดในอนาคต 

4. การใชกลยุทธการนําเสนอสาร พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่จะดําเนินการบรรยาย
โดยนําเสนอสารตามชุดสารท่ีไดสรางและจัดลําดับสารข้ึนมาสําหรับการบรรยายและผูรับสารในแตละ
ครั้ง โดยใชกลยุทธการนําเสนอสารท่ีเปนลําดับ โดยเริ่มจาก การเปดใจ โดยนําเสนอสารท่ีจัดไวในชวง
สนุกของกลยุทธการจัดลําดับสาร การนอมนําเขาสูเนื้อหา โดยนําเสนอสารท่ีจัดไวในชวงสาระและ
สงบ และการบรรยายชวงซาบซ้ึง จะใชสารท่ีจัดไวในชวงสํานึกและสติ มาสะกดใจใหผูฟงประพฤติตน
ตามเปาหมายของการบรรยาย 
อภิปรายผล 
 1. การกอตั้งทีมธรรมะเดลิเวอรี่มีลักษณะท่ีเปนองคกร จึงทําใหมีความม่ันคงในการ

ดํารงอยูของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ อันตรงตามความหมายของนักวิชาการหลายทาน อาทิ เชน Edward 

Gross และ Amitai Etzioni ท่ีกลาววา องคกร คือหนวยทางสังคมหรือการรวมกลุมของมนุษยท่ีถูก

สรางข้ึนมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเฉพาะบางประการ (อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร และสุพัตรา 

โพธิ์ทอง, 2550, น.7) ทีมธรรมะเดลิเวอรี่เกิดจากการรวมกลุมของสมาชิกซ่ึงมีเปาหมายในการทํางาน

เผยแผธรรมะเหมือนกัน โดยมีการสรางระบบการบริหารงานภายในจนกลายเปนองคกรขนาดยอม 

 2. การบริหารองคกรของทีมธรรมะเดลิเวอรี่มีการตั้งเปาหมายไวอยางชัดเจน และได

กําหนดนโยบายไวเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (1) เผยแผธรรมะของพระพุทธศาสนา ดังเชนท่ี 

พระครูสังฆรักษจักรกฤษณ (ภูริปฺโญ) (อางถึงใน อมร เหรียญทักษิณายัน, 2550, น.13) กลาววา 

พระสงฆ ถือเปนศาสนบุคคล มีฐานะเปนผูสงสาร ใชธรรมะสั่งสอนพุทธศาสนิกชน โดยทีมธรรมะเดลิ

เวอรี่มีนโยบายใหทีมงานออกเผยแผธรรมะโดยไมยึดติดกับสถานท่ี ซ่ึงแนวคิดนี้ตรงกับแนวปฏิบัติ

ตั้งแตสมัยพุทธกาล ครั้งท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรู ทานไดทรงเดินทางตามหาปญจวัคคียท้ัง 5 เพ่ือเผย

แผพระพุทธธรรมใหเปนท่ีประจักษ (2) บริจาครายไดใหองคกรการกุศลทุกป โดยมีนโยบายในการ

จัดสรรเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยการบริจาคใหสังคม ตรงกับขอควรปฏิบัติสําหรับนักเทศนท่ี 

พระมหาประสิทธิ์ พฺรหมฺรํงสี และคณะ (2543, น.68-69) กลาวไววา นักเผยแผตองตั้งอยูในปฏิปทา

องคแหงพระธรรมกถึกท่ีวา “นักเผยแผจะไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ” (3) รักษาองคกรธรรมะเด

ลิเวอรี่ใหมีความม่ันคงและอยูสืบไป โดยมีนโยบายการสรางบุคลากรใหมเพ่ือใหเปนตัวแทนทํางานใน

อนาคต จากการทําโครงการธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร (4) ทําใหผูไมสนใจธรรมะกลับมาสนใจมากข้ึน 
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โดยมีนโยบายการเผยแผธรรมะดวยความทันสมัย ดวยการปรับวิธีการนําเสนอธรรมะใหเหมาะกับ

กลุมผูฟง (5) พัฒนาทีมธรรมะเดลิเวอรี่ใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง โดยมีนโยบายการใชสื่อมวลชนเปน

ชองทางการประชาสัมพันธ แสดงความสามารถใหเปนท่ียอมรับ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “ศึกษา

เทคนิคและรูปแบบการเผยแผพุทธธรรมของพระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน 

จังหวัดสิงหบุรี” ของพระครูศรีปริยัติวิกรม (วัชรพงษ ทินฺนาโถ) (2546) ผลการศึกษาพบวาสื่อมวลชน

มีสวนชวยใหงานเผยแผพระพุทธศาสนาไดรับความสนใจจากประชาชนมากข้ึน 

3. การจัดองคกรของทีมธรรมะเดลิเวอรี่มีการกําหนดโครงสรางไวอยางชัดเจนเชนกัน 

เม่ือมองจากมิติทางโครงสราง ตามแนวคิดของริชารด ฮอลล (Richard Hall, 1991) มีการจัดองคกรท่ี

เปนทางการ แตไมซับซอน มีสายบังคับบัญชาเพียง 2 ข้ัน คือ หัวหนา และลูกทีม ปกครองกันแบบ

เพ่ือน ซ่ึงไมตรงกับการจัดคณะสงฆในสมัยพุทธกาล ท่ีพระพุทธเจาใหความสําคัญของสายบังคับ

บัญชาแบบบิดากับบุตร (พระยุทธนา รมณียธฺมโม, 2548, บทคัดยอ) ทีมธรรมะเดลิเวอรี่แบงหนาท่ี

ทํางานจากความเชี่ยวชาญแตละบุคคล มีการทํางานเปนมาตรฐาน ควบคุมโดยใชวัฒนธรรมองคกร 

ซ่ึงคลายคลึงกับงานวิจัยของ พระยุทธนา รมณียธมฺโม (2548) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห

การจัดองคกรคณะสงฆในสมัยพุทธกาล” พบวา การแบงงานในองคกรคณะสงฆสมัยพุทธกาล มี 3 

ประเภทคือ ลักษณะงานหลักท่ีมีการปฏิบัติอยูเปนประจํา ลักษณะงานท่ีเปนแผนก และลักษณะงานท่ี

อาศัยความชํานาญเฉพาะดาน และหากมองในมิติทางสิ่งแวดลอม (Richard Hall, 1991) ทีมธรรมะ

เดลิเวอรี่เปนองคกรขนาดเล็กท่ีมีวัฒนธรรมองคกรซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของสมาชิก มีความโดด

เดนเรื่องการใชเทคโนโลยีมาประกอบการบริหารและการสื่อสาร สวนอิทธิพลภายนอกมีผลมากในชวง

ของการเริ่มจัดตั้งองคกร ในการสื่อสารใหคนท่ัวไปเขาใจเปาหมายการทํางานท่ีเกิดผลดีแกสังคม 

4. การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน ทีมธรรมะเดลิเวอรี่ประกอบดวยบุคลากรเพียง 15 คน 

แตมีความเพียงพอสําหรับงานบริหารองคกรเผยแผธรรมะ ดังท่ี ชารี มณีศรี (2526, น.2-3) ไดกลาว

วา การบริหารเปนการรวมกลุม กิจกรรมของมนุษยและการรวมมือประสานงาน และ เซอรจิวานี่ 

(Sergiovanni) (อางถึงใน สมบัติ เตชะรัตนประเสริฐ, 2550, น.20-21) กลาววา การบริหารคือ

กระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนทีม

ธรรมะเดลิเวอรี่ไดมีการจัดคนเขาทํางานในหนาท่ีตางๆ อยางเพียงพอกับการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยแบงเปน 3 ทีมยอย คือ (1) ทีมพระวิทยากร รับผิดชอบหนาท่ีบรรยายธรรมะ (2) ทีมพระ

เลขานุการ รับหนาท่ีงานธุรการ (3) ทีมงานฝายฆราวาส รับหนาท่ีสนับสนุนการทํางานในสวนท่ี

พระสงฆไมสามารถทําได ทุกทีมตองทํางานเก้ือหนุนกัน หากขาดทีมใดทีมหนึ่งไป ระบบการทํางาน

ของท้ังองคกรก็จะมีประสิทธิภาพนอยลง 

5. การสั่งการภายในองคกรของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ จําแนกตามรูปแบบตางๆ ได ดังนี้ 

(1) จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร (สามารถ คําหอม, 2518, น.163) ใชการสื่อสารแบบทางเดียวใน
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กรณีสั่งงานตามหนาท่ีปกติ การสั่งการจากหัวหนาทีม หรือการสั่งการในกรณีเรงดวน ตรงกับท่ี พีรนุช 

ทรงจักรแกว (2537, น.27) กลาวไววา โอกาสท่ีจะใชการสื่อสารทางเดียว คือ เปนเรื่องเขาใจงาย เปน

สถานการณรีบดวน และผูสื่อมีความรูสูงกวาอีกฝายหนึ่ง และจะใชการสื่อสารแบบสองทางในการ

ประชุมระดมความคิดเห็นกรณีตางๆ ตรงกับท่ี พีรนุช ทรงจักรแกว (2537, น.34) กลาววา จะใชการ

สื่อสารแบบสองทางเม่ือเปนเรื่องราวใหม ยาก และซับซอน ตองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุก

ฝาย และลดโอกาสพลาดการรับขอมูล (2) จําแนกตามประเภทของการใช (สามารถ คําหอม, 2518, 

น.163) จะใชการสื่อสารแบบเปนทางการเม่ือเปนเรื่องท่ีผิดพลาดไมได โดยใชแบบฟอรมการสั่งงาน 

ดวยภาษาเขียน และการสั่งงานโดยการพูดจา (พรทิพย และคณะ, 2541, น.136) ซ่ึงทีมธรรมะเดลิ

เวอรี่มักจะสั่งงานดวยการพูดและเอกสารควบคูกัน เพ่ือเตือนความจํา สวนการสื่อสารแบบไมเปน

ทางการจะใชเม่ือพูดคุยกันเรื่องท่ัวไป (3) จําแนกตามชองทางของสาร (สามารถ คําหอม, 2518, น.

163) จะใชการสื่อสารตามแนวดิ่งเม่ือเปนการสื่อสารระหวางหัวหนากับลูกทีม และใชการสื่อสารใน

แนวนอนเม่ือเปนการสื่อสารระหวางลูกทีม ทีมธรรมะเดลิเวอรี่ใชการสั่งการตามแนวดิ่งนอยมาก 

เนื่องจากไดมอบอํานาจใหลูกทีมตามหนาท่ีรับผิดชอบแลว 

6. การควบคุมองคกร ทีมธรรมะเดลิเวอรี่ใชวัฒนธรรมองคกรมาเปนมาตรฐานในการ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังท่ี บุญคลี ปลั่งศิริ (อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร และสุพัตรา โพธิ์ทอง, 

2550, น.11) กลาวไววา วัฒนธรรมองคกรเปนประเพณี เปนแบบอยางท่ีถือปฏิบัติของชุมชนหรือกลุม

คนหนึ่ง เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน ทีมธรรมะเดลิเวอรี่จะไมมีการลงโทษ แตใชการแนะนํา ตักเตือน

ดวยวาจาเทานั้น เนื่องจากสมาชิกในทีมมีพ้ืนฐานความคิดเปนแนวทางเดียวกัน ดังท่ี สุรพงษ โสธนะ

เสถียร และสุพัตรา โพธิ์ทอง (2550, น.11-12) กลาววา วัฒนธรรมเปนเครื่องมือระดับสุดยอดในการ

บริหารองคกร เปนกรอบวิธีปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบท่ีมีอยู เปนเครื่องมือควบคุมคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงทีมธรรมะเดลิเวอรี่มีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เปนตนแบบใหลูกทีมไดปฏิบัติตาม 

เชนเดียวกับท่ี สุรพงษ โสธนะเสถียร และสุพัตรา โพธิ์ทอง (2550, น.11-12) กลาววา การสราง

วัฒนธรรมในองคกรจะตองทําแบบ Top-Down จากผูบริหารระดับสูงไปยังระดับกลาง ระดับลางและ

พนักงาน โดยผูบริหารระดับสูงจะตองปฏิบัติเปนตัวอยาง 

7. การเตรียมการบรรยายธรรมะของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ จะมีการนํากลยุทธ

ทางการสื่อสารมาใช พรอมท้ังมีการวิเคราะหปจจัยทางการสื่อสาร ดังท่ี ชวนะ ภวกานนท (อางถึงใน 

สรมย เปยมราศรี, 2541, น.31-33) กลาววา ผูทําการสื่อสารตองศึกษาถึงปจจัยในการบริหารการ

สื่อสารเปนสําคัญ คือ (1) ผูสงสาร พระวิทยากรมีการปรับบุคลิกลักษณะนิสัยใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันตามมาตรฐานของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ ดังเชน อริสโตเติล (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 

2552, น.123-124) กลาววา บุคลิกของผูพูดเปนสาเหตุการโนมนาวใจท่ีสําคัญของการพูด หากใช

เกณฑท่ีผูรับสารมักจะใชในการตัดสินความนาเชื่อถือของผูสงสารท่ีเบอรโล และคณะ (อางถึงใน 
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อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2549, น.121-122) กลาวไว บุคลิกลักษณะของพระวิทยากรจะตรงกับ

ปจจัยท่ีสรางความอบอุนใจ ปจจัยท่ีเปนคุณสมบัติของผูสงสาร และปจจัยดานพลวัตของผูสงสาร ดัง

คํากลาวของ อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2549, น.120) ท่ีวา ความนาเชื่อถือของผูสงสารข้ึนอยูกับ

ความสามารถหรือความเปนผูชํานาญ และความนาไววางใจ (2) สาร พระวิทยากรมีการคนควาจาก

สื่อหลากแขนง ท้ังขอมูลเก่ียวกับธรรมะ และบันเทิง (3) ชองทางการสื่อสาร โดยจะใชสื่อบุคคลเปน

หลัก และสื่ออุปกรณเปนรอง (4) ผูรับสาร โดยวิเคราะหตามปจจัยภายนอก คือ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร และพฤติกรรมของผูรับสาร ณ สถานท่ีบรรยายดวย และจากปจจัย

ภายใน ดวยจริต 6 ตรงกับงานวิจัยของ ทัศนี เจนวิถีสุข และคณะ (2548) ท่ีศึกษาความสามารถดาน

การสื่อสารของพระพะยอม กัลยาโณ พบวา กอนท่ีพระพะยอมจะทําการสื่อสาร ทานตองทําความ

เขาใจในบริบทของผูรับสารกอนการนําเสนอเนื้อหาเชนกัน (5) สิ่งสกัดก้ันทางการสื่อสาร การ

วิเคราะหปจจัยท้ัง 4 ขางตน ทําใหคาดการณอุปสรรคทางการสื่อสารไมใหเกิดระหวางสื่อสารได 

8. กลยุทธการสรางสารของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ คํานึงถึงวัตถุประสงค

ทางการสื่อสารเปนสําคัญ ดังท่ี อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2549, น.223-229) กลาววา จะตอง

คํานึงถึงวัตถุประสงคในการสื่อสารเปนอยางแรกในการสรางสาร โดยการสรางเนื้อหาใหเหมาะสมกับ

ผูรับสาร พระวิทยากรจะปรับธรรมะใหไมซับซอน ใชภาษาท่ีเขาใจงาย มีจุดจูงใจในสาร (Message 

Appeal) ท่ีทําใหเกิดความสนใจและจดจํา การสรางสารจะประกอบดวยสารท่ีใหความบันเทิง และ

สาระธรรมะ นอกจากการพูดพระวิทยากรมักจะใชสื่ออุปกรณควบคูดวยเสมอ เปนการยึดถือ

แบบอยางจากพระสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงพระองคทรงใชอุปกรณทุกอยางท่ีมีอยูใกลตัวมาเปนอุปกรณ

การสอน (เสถียรพงษ วรรณปก, 2540) สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา ชูชาติ (2552) ท่ีศึกษาเรื่อง 

“กระบวนการสรางสารของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในรายการธรรมะเดลิเวอรี่” ท่ีพบวา พระมหา

สมปองใชวิธีสื่อสารโดยสรางสารดวยการพูด และใชทาทางรวมในการนําเสนอ และสรางสารจากการ

วิเคราะหผูรับสารเปนตัวตั้ง เชนเดียวกับ ทิพยชล เทพรังศิริกุล (2553) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

วิเคราะหสื่อ และการสรางสารท่ีใชในการเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 

แมชีศันสนีย เสถียรสุต กับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” พบวา พระมหาสมปองมีการสรางสารโดย

สรางเนื้อหาใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย ใชภาษาเขาใจงาย เลาเรื่องท่ีคนสนใจ 

9. กลยุทธการจัดลําดับสารของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ มีผลตอการโนมนาวใจ

ผูฟงดวยสูตร 5 ส. คือ สนุก-สาระ-สงบ-สํานึก-สติ เปนการจัดลําดับสารโดยใหสาระสําคัญอยูใน

ตอนทายของท้ังหมด (Climax Order) (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2552, น.219) พระ

วิทยากรจัดวางตําแหนงเนื้อหาและอารมณใหผูรับสารไมเกิดความรูสึกอึดอัดจากการรับสาระหนักๆ 

ในทันที ซ่ึง รอสนาวและโรบินสัน (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2552, น.217-218) กลาววา 
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ตัวแปรท่ีกําหนดการจัดเนื้อหาของสารคือลักษณะของเนื้อหา ทัศนคติเดิมของผูรับสารตอเนื้อหานั้นๆ 

และความสนใจของผูรับสารในขณะนั้นเปนตัวกําหนดการจัดลําดับสารท้ังสิ้น 

10. กลยุทธการนําเสนอสารของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ พระวิทยากรมีการ

บรรยายโดยใชสูตร “เปดใจ-นอมนําเขาสูเนื้อหา-ซาบซ้ึง” ซ่ึงเหมือนกับการวางระเบียบการพูดท่ี นวม 

สงวนทรัพย (2517, น.48-57) เรียบเรียงไววา การพูดท่ีดีควรแบงเปน 3 ข้ัน คือ กลาวนํา เนื้อเรื่อง 

และขอสรุป ดังนั้น การเปดใจจึงเปรียบกับการกลาวนํา สวนการนอมนําเขาสูเนื้อหาเปรียบเทียบกับ

เนื้อเรื่อง และในข้ันสุดทายคือการทําใหซาบซ้ึงท่ีเปรียบไดกับขอสรุป ในงานวิจัยของ พระนคร ปรัง

ฤทธิ์ (2546) ท่ีศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหการเทศนแบบปฏิภาณท่ีมีลักษณะขบขันของพระสงฆ

จังหวัดเชียงใหม” พบวา พระนักเทศนในงานวิจัยนี้มีการนําเสนอสารโดยแบงสารเปน 3 สวนตาม

หลักการพูดท่ัวไปเชนเดียวกันกับการนําเสนอสารของทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ แตตางกันท่ี

วิธีการนําเสนอดวยการสรางอารมณขบขันตลอดการเทศน ซ่ึงพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่จะไม

นําเสนอความขบขันในข้ันตอนสรุป 

11. การเผยแผธรรมะตามแนวทางของธรรมะเดลิเวอรี่เปนการนําเสนอธรรมะใน

รูปแบบใหมท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับแนวทางการเผยแผธรรมะของทานพุทธทาสท่ีมีการศึกษา

ไวในเรื่อง “ภูมิปญญาการนําทางสูเนื้อธรรมของทางพุทธทาส” ในงานวิจัยของ อํานวย ยัสโยธา 

(2546) ถึง 6 ขอจาก 10 ขอ คือ (1) เนนความแปลกใหมทันสมัยไมซํ้าแบบใคร (2) นําปุราณธรรมใน

อัสดงคตภาษามาตีความประยุกตใชใหเหมาะสมกับกาลสมัย (3) เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับพ้ืนเพ

ของบุคคล (4) ผลิตสื่อและอุปกรณการสอนหลายรูปแบบ (5) สอนธรรมะดวยหลากหลายวิธี (6) เผย

แผธรรมะท้ังในสถานท่ีและธรรมะสัญจร ดังนั้น จะเห็นวาการเผยแผธรรมะของทีมธรรมะเดลิเวอรี่

เปนสิ่งท่ีถูกตองและดีงาม 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนํางานวิจัยไปใช 
 1. ทีมธรรมะเดลิเวอรี่ประสบความสําเร็จเพราะใชการบริหารแบบไมเปนทางการ เปน
เสมือนการบริหารแบบครอบครัว พ่ีปกครองนอง เพ่ือนเตือนเพ่ือน หากนําแนวทางการบริหารองคกร
ของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ไปใช ควรใหความสําคัญกับการจัดหาบุคลากร โดยการคัดสรรบุคคลท่ีมี
อุดมการณหรือแนวคิดอยางเดียวกันมารวมงาน จึงจะประสบความสําเร็จในการกอตั้งองคกร 

2. ทีมธรรมะเดลิเวอรี่มีการควบคุมองคกรโดยใชวัฒนธรรมองคกรเปนกรอบในการ
ทํางานเนื่องจากอยูรวมกันมานาน หากองคกรอ่ืนๆ ใชวิธีนี้ไดนับเปนสิ่งท่ีดี เพราะหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติตางๆ เกิดจากการรับรู กระทํารวมกัน และเปนท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน แตสําหรับองคกรท่ี
จัดตั้งข้ึนใหมควรมีการกําหนดกฎเกณฑวิธีการควบคุมการทํางานท่ีชัดเจนไวตั้งแตเริ่มตน 

3. ทีมธรรมะเดลิเวอรี่ควรมีการสงเสริมการจัดตั้งของทีมธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียรใหมาก
ข้ึน เพ่ือเรียนรูการทํางานเผยแผธรรมะ โดยกําหนดใหมีการเรียนรูงานในดานตางๆ เชน การให
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ติดตามการทํางาน การเขารวมในการบรรยาย และการใหทํางานรวมกับทีมงานชุดปจจุบันใหมากข้ึน 
เพ่ือเปนการฝกฝนใหพรอมกับการเปนผูสืบทอดองคกรธรรมะเดลิเวอรี่ใหคงอยูสืบตอไปในอนาคต 

4. ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ควรระบุเปาหมายและนโยบายตางๆ อยางเปนลายลักษณ
อักษร เพ่ือใหสมาชิกทุกคนรับรูและเขาใจตรงกัน เพ่ือจะทําใหการปฏิบัติงานของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ 
สามารถดํารงอยูไดอยางถาวร ทําใหทีมงานท่ีจะมาใหมมีความเขาใจตอวิธีการทํางานขององคกรสืบไป 

5. กลยุทธท่ีทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่นํามาใชในการบรรยาย ประกอบดวย กล
ยุทธการสรางสาร กลยุทธการจัดลําดับสาร และกลยุทธการนําเสนอสาร จะตองใชกลยุทธแตละอยาง
ตามลําดับจึงจะไดผลดี และจะตองคํานึงถึงปจจัยทางการสื่อสารรวมดวย ซ่ึงชุดสารท่ีจัดสรางข้ึนควร
มีความเหมาะสมกับคนหรือกลุมคนนั้นๆ โดยเฉพาะ กลยุทธท่ีทีมพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ใชนี้ จะ
เปนประโยชนสําหรับนักบรรยายท่ียังขาดเทคนิคท่ีจะทําใหการบรรยายเกิดความนาสนใจ 

6. ทีมธรรมะเดลิเวอรี่ควรมีการประเมินผลการบรรยายธรรมะในแตละครั้ง ซ่ึง
การศึกษาเก่ียวกับผลหลังการบรรยาย จะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของกลยุทธการถายทอดธรรมะ
ท่ีทางทีมพระวิทยากรใชวาไดผลเพียงใด ควรมีการวิเคราะหกลุมเปาหมายอยางจริงจัง เพ่ือใหวางแผน
การสื่อสารไดอยางแมนยํา 

7. การนําเทคโนโลยีท่ีใหมๆ มาใชในการบรรยายของทีมธรรมะเดลิเวอรี่ถือเปนวิธีการ
เรียกความสนใจของผูรับสารไดมากข้ึน แตหากวิทยากรผูบรรยายธรรมะท่ัวไป จะใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการบรรยายควรมีการวิเคราะหกอนวากลุมเปาหมายในแตละครั้ง สามารถเขาใจเทคโนโลยี
ไดเทาใด การเลือกมาใชก็ควรปรับปริมาณตามความสนใจของกลุมเปาหมายดวย 

8. ทีมธรรมะเดลิเวอรี่ควรมีการแกไขภาพลักษณท่ีเปนทัศนคติดานลบซ่ึงเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะผูรับสารท่ีเปนวัยผูสูงอายุมักจะมองวาพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่นําเสนอธรรมะไม
ถูกตอง มีแตความขบขัน จนทําใหเกิดทัศนคติท่ีไมดี ดังนั้น หากแกไขภาพลักษณท่ีทําใหเขาใจผิดนั้น
ได กลุมเปาหมายดังกลาวจะสามารถเปดรับสารหรือธรรมะท่ีพระวิทยากรบรรยายไดอยางมีความสุข  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลยุทธทางการสื่อสาร ในสื่ออ่ืนๆ ท่ีธรรมะเดลิเวอรี่ใช
เผยแผธรรมะ เชน สื่อหนังสือ สื่อโทรทัศน สื่ออินเทอรเน็ต สื่อวีซีดี เปนตน ตั้งแตการวางแผนการ
ผลิต ชวงของการผลิต รวมถึงชวงหลังการผลิตสื่อนั้นๆ ดวย  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกข้ันตอนการพัฒนาจากการเผยแผดวยการบรรยาย สูการ
ขยายวิธีการเผยแผไปยังสื่ออ่ืนๆ เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค แนวทางการใชสื่อประเภทนั้นๆ และทราบ
วิธีการปฏิบัติ วามีเง่ือนไขหรือปจจัยใดท่ีสําคัญบาง เปนการศึกษาองคความรูในเรื่องการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยูแลวใหทวีประโยชนมากข้ึน เปนประโยชนตอการพัฒนางานเผยแผของพระสงฆในปจจุบัน 

3. การวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเฉพาะฝงของผูสงสารในขอบเขตท่ีวาธรรมะเดลิเวอรี่มีการบริหาร
องคกรอยางไร และมีกลยุทธการสื่อสารอยางไร แตไมไดเจาะลึกท่ีตัวแปรผูรับสาร งานวิจัยในครั้ง
หนาจึงควรศึกษาประสิทธิผลของผูรับสารหลังจากท่ีไดฟงธรรมะของพระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่แลว 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางการเผยแผธรรมะแบบดั้งเดิม กับแบบธรรมะเดลิเวอรี่ 
วามีขอดีขอเสีย แตกตางกันตรงจุดใด และท้ังสองแบบเหมาะสมกับผูรับสารกลุมใด อันจะเปน
ประโยชนตอการเผยแผพุทธศาสนาตอไป 
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