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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาโดยการส่ือสารผานทางวิทยุชุมชนของ
นักบวชในปฐมอโศก 
 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวย
วิธีการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) วิธีการสํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) วิ ธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant Observation) โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 22 คน 
 
 ผลจากการศึกษาพบวา มีรายการท่ีออกอากาศท้ังหมด 31 รายการ วิเคราะหรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการโดยแบงตามรูปแบบรายการ จะมีดวยกันท้ังส้ิน 10 ประเภทรายการ หากแบงตาม
เนื้อหารายการ มีดวยกันท้ังส้ิน 3 ประเภทรายการ และมีรายการธรรมะท่ีมีเนื้อหาโดยใชสํานวน
ภาษา คือ พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต คําคม คําพังเพย กลอน นิทาน และอุปมาอุปมัย เผยแผศาสนา
และสอดแทรกเขาไปในแนวคิดระบบบุญนิยมของชาวอโศก มีดวยกันท้ังส้ิน 5 รายการ สัดสวนของ
รายการมีจํานวนรายการประเภทบันเทิงวัยรุนมากท่ีสุด แตรายการประเภทธรรมะมีช่ัวโมงในการ
ออกอากาศมากท่ีสุด 
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 สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มกอตั้ง
จากการนําของกลุมนักบวชชาวปฐมอโศก มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเผยแผหลักธรรมคําสอนตาม
แนวคิดระบบบุญนิยมใหกับประชาชนในชุมชน ตอมาเริ่มมีแนวคิดท่ีตองการใหมีรายการท่ี
หลากหลาย จึงไดทําการชักชวนประชาชนท้ังภายในและภายนอกชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน เพราะทางสถานีวิทยุชุมชนตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยพบวาประชาชน
ท่ีเขามารวมดําเนินงานเปนคณะกรรมการหรือเปนอาสาสมัครจัดรายการนั้น มีกระบวนการในการ
เขามามีสวนรวม 2 วิธี คือ ถูกชักชวนมาและอาสาสมัครเขามา สําหรับบทบาทท่ีประชาชนเขามามี
สวนรวมนั้นมี 3 ระดับ คือ 1. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร (Audience) 2. บทบาทการมี
สวนรวมในฐานะผูสงสาร (Sender/Producer) และ 3. บทบาทการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและ
กําหนดนโยบาย (Policy Planner) 
 
 การศึกษาเรื่องแนวทางการเผยแผพุทธศาสนาเปนการศึกษาแนวคิด ปรัชญา และวิถี
วัฒนธรรมของชาวอโศก ท่ีดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา แนวทางหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงมี
ผลตอการสรางและพัฒนาตน ชาวอโศกมีแนวคิดในการเผยแผพระพุทธศาสนาแนวทางหนึ่ง        
ซ่ึงเรียกวา แนวคิดระบบบุญนิยม หมายความวา แบบแผนหรือวิถีชีวิต ของบุคคล ชุมชน และสังคม 
และหมายถึง ระบบ แนวคิด หลักปฏิบัติ รูปแบบ ท้ังในดานศาสนา การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม โดยผานส่ือและกระบวนการส่ือสารท่ีมีคุณลักษณะเปนของ
ชาวอโศกเอง มีการใชสํานวนภาษาเพ่ือเปรียบเทียบใหเนื้อหาของธรรมะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น      
โดยรูปแบบและแนวทางการเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชน มี 3 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบเทศนา
โวหารเพ่ือใหความรู 2. เพ่ือโนมนาวใจ และ 3. เพ่ือความบันเทิง มีแนวทางการนําเสนอเนื้อหาท่ี
เปนประโยชน นาสนใจ ทําใหประสิทธิภาพในการนําไปใชแกไขปญหาชีวิตประจําวัน เนื้อหา
สาระของหลักคําสอนสวนมากตรงตามพระไตรปฎก แตจะสอดแทรกแนวคิดระบบบุญนิยมเขาไป
ในเนื้อหา ชาวอโศกไดใชส่ือบุคคล ส่ือวัตถุ-สถานท่ี ส่ือกิจกรรม-พิธีกรรม ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย 
ส่ือวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน-วีดิทัศน-สารสนเทศ และส่ือปราศรัย รวม 7 ประเภท เปนท้ัง
ชองทาง สาร และส่ือในการเผยแผหลักธรรม จนกอใหเกิดรูปแบบของวัฒนธรรมชาวอโศก        
การส่ือสารมีความสอดคลองกนั คือ ผูสงสาร หมายถึง นักบวชท่ีมีความรูความสามารถในการเผยแผ
ธรรมะเปนอยางดี สาร หมายถึง เนื้อหาของธรรมะชองทาง หมายถึง สถานีวิทยุชุมชน และผูรับ
สาร หมายถึง ประชาชนผูรับฟงโดยท่ัวไป หัวขอธรรมะบางขอพระสงฆนํามาแสดงซํ้า ผูฟงไดฟง
บอย ๆ ก็สามารถจําได นับวาการส่ือสารมีองคประกอบของกระบวนการส่ือสารตามหลักนิเทศ
ศาสตรท่ีสมบูรณ 
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ABSTRACT 
 

  The research about Public Participation in the Operation of Pathomasoke Community 
Radio in Praprathon Sub-District Muang District Nakhonpathom Province aimed to… 

  1. To study the structure and the contents of Pathomasoke Community Radio in 
Praprathon Sub-District Muang District Nakhonpathom Province. 

  2. To study the people participation in the operation of Pathomasoke Community 
Radio in Praprathon Sub-District Muang District Nakhonpathom Province. 

  3. To study the spread of Buddhism via the broadcasting of the monks in 
Pathomasoke Community. 
 This research was qualitative research that consisted of in-depth interview, 
documentary research, focus group interview and participant observation. The target group of this 
research were 22 people. 
 The result showed that, there were 31 broadcasting programs separated by format and 
content analyzing. There were 10 types of programs grouped by format and there were 3 types of 
programs grouped by content. There also were 5 Buddhist programs that used a Buddhist proverb, 
a rhyme, a tale and a metaphor. The entertainment programs for teenager were the most ratio at 
all, but Buddhist programs were the most airtimes program. 
 Pathomasoke Community Radio Praprathon Sub-District Muang District 
Nakhonpathom Province was began established by the group of Pathomasoke monks. It purposed 
to spread the teachings of the Buddha for the people in the community. After that, the idea of 
programs varieties was accepted. The Pathomasoke Community Radio required the participation 
from the people so, there were participants inside and outside the community. The people who 
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joined The Pathomasoke Community Radio came from both persuasion and voluntariness. The 
roles of the participants were 3 levels consisted of audience level, sender/producer level, policy 
planner level. 
 The study for spread of the Buddhist was a study of philosophy and culture of asoke 
people that effected to the development of the people. Asoke people originated the idea to spread 
Buddhist called “Boonniyom”. Boonniyom meant the convention or the life style of people and 
community. Boonniyom also, meant the system or format of the religion, politics, economics, 
education and culture which were transferred from communication process of asoke people. The 
way to spread dharma of community radio were 3 ways consisted of a sermon method to build 
knowledge, to persuade and to entertain. All of these were the useful and interesting method that 
could used to solve the problem in daily life. The most of contents were matched to the Tripitaka 
also, included the Boonniyom idea. Asoke people were used people media, object media, places, 
activities, ceremonial, publication, multimedia, radio broadcasting, television, audio visual and 
information technology as channels to spread dharma. The message sender meant the monks who 
could well transferred dharma to the people. The message meant the contents of dharma. The 
channels meant the community radio. The message receivers meant all of the people who listened 
to the radio broadcasting. The monks could used some of the dharma's topics repeatedly to show 
to the listeners so, the listeners could remembered dharma well. The communication process of  
community radio was completed and matched with the correct communication process. 
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