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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ของการส่ือสารเพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนา 
นิกายโปรแตสแตนท์ ของคริสตจกัรพระพรเชียงใหม่เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มตวัอยา่งคือ ศิษยาภิบาลประจ าคริสตจกัรพระพรเชียงใหม่
และทีมงานอาจารยข์องศูนยบ์า้นปันพร รวมไปถึงกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บเช่ือท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเอ้ือ
อาทร สันก าแพงเชียงใหม่ รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษา ปรากฏดงัน้ี 

1. กลยุทธ์การส่ือสารของคริสตจักรพระพรเชียงใหม่ในการเผยแพร่คริสต์ศาสนา 
แบ่งได ้3 ดา้น 1.1 กลยุทธ์ทางดา้นบุคลิกภาพของผูส่้งสาร ไดแ้ก่ ความน่าไวว้างใจ อ่อนน้อมถ่อม
ตน ความเป็นตวัเอง ใจบริการความเป็นกนัเอง การแทนสรรพนามในการเรียก การปรับตวัเองให้
เข้ากับบริบท 1.2 กลยุทธ์ด้านสาร คือ การก าหนดเน้ือหาในการเผยแพร่คริสต์ศาสนา ได้แก่   
ระยะของการสร้างความสัมพนัธ์ ระยะของการเร่ิมสอดแทรก ระยะของการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
แบบเป็นระบบ 1.3 กลยทุธ์ดา้นของส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือบูรณาการ คือ ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ  ในดา้น
ของผูรั้บสาร ไดแ้ก่ วเิคราะห์และกระบวนการคดัเลือกสรรของผูรั้บสาร   
 2. ผลจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาของคริสตจักรพระพรเชียงใหม่ของกลุ่มผู้ที่ยังไม่รับ
เช่ือ  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.องค์ประกอบของการรับรู้ ประกอบด้วย การใส่ใจ ได้แก่   
ภาวะของผูรั้บรู้ ความตอ้งการ แรงจูงใจ ความคาดหวงั กลุ่มผูป้กครองและกลุ่มเด็กและวยัรุ่นมีผลท่ี
เห มื อ น กั น  ไ ด้ แ ก่  กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด น ต รี แ ล ะ ภ าษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ    
2. แนวคิดในดา้นความรู้ กลุ่มผูป้กครองจะเป็นลกัษณะของการระลึกได ้คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรีและภาษาต่างประเทศ กลุ่มเด็กและวยัรุ่น สามารถรับรู้เน้ือหาเร่ืองราวคริสต์ศาสนาท่ี
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สอดคล้องกบัเน้ือหาในด้านบทบญัญัติ 10 ประการผ่านการท ากิจกรรมในด้านของความรู้ อยู่ 3 
ระดับ ได้แก่ 1.ระดบัท่ีระลึกได้ 2.ระดบัท่ีรวบรวมสาระส าคญัได้3.ระดับของการน าไปใช้ และ
แนวคิดในดา้นทศันคติ ในระดบัของการเปล่ียนแปลงความรู้สึก    
  2.1 ผลจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาของคริสตจักรพระพรเชียงใหม่กลุ่มผู้ที่ยงัไม่
รับเช่ือผ่านกระบวนการรับเช่ือ        
  การรับรู้ผา่นทางเน้ือหาและการรับรู้ในดา้นของการเขา้มาร่วมท ากิจกรรมต่างๆกบั
ศูนยบ์้านปันพรท่ีมีผลต่อกลุ่มตวัอย่างในลักษณะของกระบวนการเช่ือ คือ ขั้นตอนในการเขา้สู่
กระบวนการท่ีรับรู้ถึงเน้ือหาในดา้นคริสตศ์าสนาโดยผา่นการท ากิจกรรมต่างๆของศูนยบ์า้นปันพร
และการสอดแทรกเน้ือหาบทบญัญติั 10 ประการในกิจกรรมต่างๆโดยจะมีอยู่ทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 1.การรับรู้ถึงพระเจา้ของทางคริสต์ศาสนาผา่นกิจกรรมต่างๆ 2.การรับเช่ือในเชิงปฏิบติัตาม
ค าสอน 3.การเขา้สู่พิธีกรรมทางคริสตศ์าสนา โดยผลของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัไดผ้ลดงัต่อไปน้ี
  กลุ่มผูป้กครองจ านวนทั้งหมด 10 คนไม่มีผูท่ี้ได้รับเช่ือรวมถึงสามารถจดจ าใน
เน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสต์ศาสนาไดเ้ป็นเพียงแต่การสามารถจดจ าลกัษณะในดา้นของการท า
กิจกรรมร่วมกบัศูนยบ์า้นปันพรเท่านั้น ผลกระบวนการรับเช่ือจึงอยูใ่นระดบัการรับเช่ือท่ี 1 คือ การ
รับรู้ถึงพระเจา้ของทางคริสตศ์าสนาผา่นกิจกรรมต่างๆ      
  กลุ่มเด็กและวยัรุ่นจ านวนทั้งหมด 10 คนนั้นมีแนวโนม้ในการรับเช่ือจ านวน 9 คน 
โดยมีแนวโนม้ในการรับเช่ือ มีระดบัในกระบวนการเช่ืออยู ่2 ระดบั ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงพระเจา้ของ
ทางคริสตศ์าสนาผา่นกิจกรรมต่างๆ และ การรับเช่ือในเชิงปฏิบติัตามค าสอน และมีผูรั้บเช่ือจ านวน 
1 คน ไดแ้ก่ นางสาวกรรณิการ์ พรานมูล อายุ 15 ปี ช่ือเล่น บีม นกัเรียนโรงเรียนสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัในกระบวนการเช่ือทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่  การรับรู้ถึงพระเจา้ของทางคริสต์ศาสนา
ผา่นกิจกรรมต่างๆ  การรับเช่ือในเชิงปฏิบติัตามค าสอนและการเขา้สู่พิธีกรรมทางคริสตศ์าสนา     
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ABSTRACT 
 

 This research has the objective about studying the quality in the strategy of widespread 
communication of Chiang Mai  Blessing Church. By using the document and deeply interview 
with the sample people whose are pastor in Chiang Mai Praporn church and the teacher in 
Punporn village team. Including unreceiving people live in Ueaarthom village in Sankampeang, 
Chiang Mai. The result of obseving as bolow. 
 1. Communication Strategy for Protestant Christianity Propagation of Chiang Mai  
Blessing Church. 
  1.1 The strategy in missionary's personality. Such as reliability, humility, unique, 
friendly, how to use appropiate pronoun and adaptation. 
  1.2 the strategy of communication is how to bring the context of propagation the 
christ bible. Such as the duration of friendship, when you can interrupt the conversation and the 
system of Christian propagation. 
  1.3 The strategy of media. Such as the integrated media which is personal media 
and speficially business media. In the receiver side is analyze and recruit the new receiver.  
 2. The result of Chiang Mai  Blessing Church propagation in the new receiver group 
which separate in 3 kinds as below. 
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          - the elements of receiving insist of devoting. Included the receiver's maturity, desire, 
motivation and anticipating of the guardian and teenagers which have the same result by use the 
activity in music and foreigner language teaching. 
          - The concept of realization in guardian by using music and foreigner language activities. 
The teenagers recognize the content of Christian preaching which is accord to the 10 provision by 
using this activities. And it has 3 level of acknowledge the preaching which are the realization,  
comprehension and adoption. All levels can change the receiver's feeling and attitude. 
  2.1 The result of Chiang Mai  Blessing Church in unacknowledge receiver. The 
process of propagate the Christian content by using any activities for the samples are the level of 
acknowledge the Christian content by Punporn center's activities. The 10 provision will insert in 
every activities smoothly. There are 3 processes of propagation. First is the recognize of Jesus 
christ by every activities. Then is the faith and practice in Christian principle. The last one is the 
participate in Christian's rite. The result of this research is the 10 samples who are not educate in 
Christian before. They can recognize the Christian's preaching but in the physical way by 
participate in activities of Punporn center only. The level of acknowledge might specify that they 
are in first level only which is the realization of Jesus christ by using the activities. The 9 of 10 
kids and teenagers are in the second level which is the realization of Jesus Christ and the 
Christian's preaching by using the activities. And one of them are practice in Christian's preaching 
named is Miss Kannika Pranmool, 15 years old. Her nickname is Beam. She is a student in 
Sankampeang high school, Chiang Mai. She's approach all 3 levels which are the recognize of 
Jesus Christ by using the activities, the acknowledge in Christian's preaching and the participate 
in Christian's rite. 

 


