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บทคัดยอ 
 

การวิจยัเร่ือง การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนในจิตสํานึกสาธารณะ
ของชมรมพุทธศาสตรสากล  มีวัตถุประสงค คือ  1. เพื่อศึกษาวเิคราะหรูปแบบการสื่อสารในการ
สรางเครือขาย การรวมตัวของกลุมและการขยายเครือขายของกลุมเยาวชนในการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะ 2.  เพื่อทราบกระบวนการสื่อสารที่กลุมเยาวชนสรางความเข็มแข็งและเสริมสรางความ
ผูกพันในการมีจิตสํานึกรวมกัน 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมเยาวชนในการ
สรางเครือขายใหมีความเข็มแข็ง    

การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 4  รูปแบบ อันไดแก 1. การศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research)  2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-Depth Interview)   3. การสนทนากลุม
ยอย  (Focus Group  Interview ) และ 4. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม  (Non - participation 
observation )  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขายของกลุมเยาวชนจะ เนนการ
ส่ือสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม การใชส่ือกิจกรรม และการสื่อสารผานพิธีกรรมทางศาสนา
ในขณะที่กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเข็มแข็งและความผูกพันของกลุมเยาวชนการสื่อสาร
ผานกระบวนการกลุมในลักษณะ (Social Relationship) ที่มาจากความสัมพันธทางสังคมเดียวกัน 

สวน ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมไดแก  การใหความศรัทธาในกิจกรรมที่ใช  
“บุญ ” การสรางบุญบารมีอันเปนเปาหมายและแนวปฏิบัติของชมรมพุทธศาสตร  การสื่อสาร
ระหวางสมาชิกที่ถูกบมเพาะดวยความรักและเมตตา  ระบบการสื่อสารแบบเปด  และภาวะผูนํา  

ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาดานทักษะการสื่อสารของผูนําที่
สามารถเชื่อมโยงศรัทธาทางพุทธศาสนาสูเยาวชน  การศึกษาองคประกอบดานการออกแบบสาร 
(Message Design) ที่สอดคลองกับเยาวชนยุคใหมในสังคมสารสนเทศ รวมไปถึงการศึกษาผูรับสาร 
ในลักษณะ (Audience Approach ) 
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 Abstract 
 

  The present research on the lessons learned from the youths’ group 
communication process regarding public consciousness has objectives as follows: 1) to 
analyze the youths’ group communication patterns in building networks, gathering and 
expanding networks in undertaking public activities, 2) to examine communication 
process of the youths in strengthening and promoting mutual closeness in having 
public consciousness, and 3) to identify factors leading to successful networking of the 
youths. This research applied four qualitative research methods including documentary 
research, in-depth interviews, focus group discussions and non-participation 
observation. 

The results of the study indicated that communication patterns in building 
networks through the youths’ group activities were inter-personal communications, 
group communications, media activities and communications through religious 
activities.  Meanwhile, the communication process to strengthen the groups and to 
build mutual closeness were group communications related to social relationship 
derived from sense of belonging to similar social groups. 

In addition, factors that lead to successful groups included strong belief in 
activities to make merits to achieve the final goal in life, which is the usual practice of 
Buddhist clubs; group communications based on love and mercy; open 
communications; and leadership. 

Suggestions for future research were to investigate communication skills of 
leaders who can link Buddhist belief and the youths, to study elements of message 
design consistent with the youths’ modern way of life in the current IT society, as well 
as to do research on the audience using Audience Approach 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาแรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัตนจากภายนอกที่เขามาสู
สังคมไทย ทั้งจากกระแสเศรษฐกิจการคาการแขงขัน กระแสการเขามาของวัฒนธรรมตางชาติผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส่ืออินเตอรเน็ต ส่ือมวลชน ในหลายรูปแบบไดสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงคานิยม วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของคนไทยและสังคมไทย สังคมไทย
กาวสูสังคมวัตถุนิยมและบริโภค-นิยม คนโดยทั่วไปคํานึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน
สวนรวม เกิดการแขงขันกันอยางรุนแรง แกงแยง เอารัด- เอาเปรียบกัน เพื่อแสวงหาอํานาจทั้งทาง
การเมืองและอํานาจเงินมากขึ้น คนไทยเริ่มหนีออกหางจากศาสนาและเกิดความหยอนยานใน
ศีลธรรมและจริยธรรม  (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ, 2545)   จากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ยอมเปนอันตรายตอการพัฒนาประเทศและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตโดยรวมของคนไทยใน
อนาคต  สังคมไทยจึงเริ่มมีลักษณะของการเปนสังคมที่มีระดับของศีลธรรมถดถอยนอยลงเรื่อย ๆ 
หลักพุทธศาสนาที่ใชเปนฐานในการดํารงชีวิต  การประพฤติปฏิบัติตนถูกทาทายจากการผสมผสาน
วัฒนธรรมอื่น สถานการณที่นาหวงก็เมื่อผลกระทบดังกลาวและสภาวะแวดลอมทางสังคมยุคนี้ได
หลอหลอมมายังเด็กและเยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ปญหาดานจริยธรรม คุณธรรม ของเยาวชนในปจจุบันเปนที่ตระหนักและมีงานวิจัย
หลายชิ้นที่สะทอนใหเห็นถึงสภาวการณในดานปญหาทางสังคมของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะมิติ
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ  งานวิจัยเร่ืองคุณภาพวัยรุน: กรณีศึกษานกัเรยีน
สายสามัญและสายอาชีพในเขต กทม.ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา ของนายแพทย  
สุริยเดช ทรีปาตี  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (2549) พบวาวัยรุนไทยขณะนี้ขาดจิตสํานึก
สาธารณะ ชุมชนออนแอและไมสนใจซึ่งกันและกัน ขาดกิจกรรมสวนรวม เยาวชนหางเหินศาสนา 
และขาดความซื่อสัตย ในทางเดียวกันผลงานวิจัย โครงการ Child Watch 2548-2550 ของ สมพงษ 
จิตระดับ  (2550) ที่ศึกษาสภาวการณของเยาวชนดานการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
พบวา เยาวชนในกรุงเทพและปริมณฑล กลุมที่โดดเรียนมากที่สุด ไดแก อุดมศึกษา และกลุมเด็กที่
ลอกการบานเพื่อนหรือขอสอบเพื่อนมากที่สุด ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยัง
พบวาส่ิงที่กําลังระบาดมากที่สุดในกลุมเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดแก
ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบา สวนระดับอุดมศึกษานั้น เปนจิตอักเสบ หรือจิตใตสํานึกไมมี เด็กอยูใน
สังคมที่เต็มไปดวยปญหา ไมวาจะเปนปญหาคุณธรรม มารยาท ประเพณี วัฒนธรรมหายไป และ
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หากมีเวลาวางก็ไมรูจะทําอะไร จึงสนใจไปกับการเลนเกม หรือบางคนเขาสูยุวอาชญากร และยัง
สอดคลองกับการสํารวจงานวิจัยแบบโพลลของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รวมกับ 
"สวนดุสิตโพลล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย และผูปกครอง จากทั่วประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุน กรณีภาวะ
วิกฤติคุณธรรมของเยาวชนไทย ที่ทุกฝายควรรวมมือกันแกไขโดยเนน "คุณธรรมนําความรู" เพื่อจะ
ชวยแกไขวิกฤติของเยาวชนไทยพบวาพฤติกรรมของเยาวชนไทยที่สังคมพึงตระหนัก 5 อันดับ คือ  
1 การใชสินคาฟุมเฟอย ยึดติดกับวัตถุนิยม อันดับ 2  การแตงตัวที่โปเปลือย ไมถูกกาลเทศะ ตาม
แฟชั่นตางชาติ อันดับ 3 การมั่วสุมอบายมุข เชน สูบบุหร่ี ดื่มเหลา ติดยา เที่ยวกลางคืน ติดเกม 
อันดับ 4  การมีอิสระทางความคิด กลาคิดกลาแสดงออกจนเกินงาม และอันดับ 5 มีพฤติกรรม
กาวราว ไมเชื่อฟงพอแม ไมมีความกตัญู และขาดสัมมาคารวะ สําหรับปญหาคุณธรรมของ
เยาวชนไทยในดานตาง ๆ นั้น ในสวนของครอบครัวกลุมตัวอยางเห็นวามาจากครอบครัวแตกแยก/
หยาราง/พอแมไมไดอยูดวยกัน ปญหาพอแมไมมีเวลาใหบุตร   ปญหาการใชความรุนแรงภายใน
ครอบครัว และปญหาพอแมตามใจมากเกินไป ในดานสังคมนั้น กลุมตัวอยาง เห็นวามาจากการ
นําเสนอภาพสังคมของสื่อ ผลจากการเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูยุคเทคโนโลยี การขาด
ตัวอยางที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต/ซีดี/วีซีดี รองลงมา เห็นวามาจากสิ่งเสพติด โดยเฉพาะยาเสพติดที่
แพรระบาด การมีความรักและมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีแหลงมั่วสุม เชน โรงภาพยนตร ราน
สุรา ผับ หางสรรพสินคา สําหรับคุณธรรมของเยาวชนไทยที่ “ควรเรงสราง/ปลูกฝง” คือ 1. ความมี
ระเบียบวินัย 2. ความซื่อสัตย 3. ความขยันหมั่นเพียร 4. ความมีน้ําใจ/เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 5. ความสุภาพ/
มีสัมมาคารวะ 6. ความกตัญู 7. ปลูกจิตสํานึกที่ดี 8. ความสามัคคี 9. ความมีเหตุมีผล 10. การเห็น
แกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ( กรุงเทพธุรกิจ :  21 มีนาคม 2550) 

ในดานจิตสํานึกสาธารณะงานวิจัยในโครงการ “เครือขายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะของเด็กและเยาวชนผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสุกัญญา สุดบรรทัดและคณะ (2550) 
พบวา ผลของการใชส่ือสารสนเทศของเยาวชนทําใหเกิดปญหาสําหรับเยาวชนในการแบงแยก
ระหวางความถูกและความผิด ความดี และความไมดี ความหลากหลายของขอมูลขาวสารและความ
คิดเห็นในโลกไซเบอร ทําใหยากตอการแยกแยะวา ในที่สุดแลว ส่ิงใดถูกตองกันแน ดานสีขาวก็
อางเหตุผล ดานสีดําก็อางเชนกัน ทําใหทุกอยางดูเปนสีเทา ทุกอยางสามารถถูกก็ไดหรือผิดก็ได
ขึ้นอยูกับใครจะมองและมองดวยวัตถุประสงคใด จึงไมรูจะเชื่อใครดี  เทคโนโลยีสารสนเทศทําให
เยาวชนทําความผิดไดงายขึ้นแคคล๊ิกก็ผิดไดแลว เชน เยาวชนรับจางคลิ๊กเพื่อเพิ่มยอดการสํารวจ
ประชามติในอินเตอรเน็ต การคัดลอกโปรแกรมหรือเอกสารทํากันไดงายๆ ใชเวลาไมถึง 1 นาที 

DPU



 3

และไมเปลืองเวลามาก นั่งอยูกับบานก็ทําไดแลว จึงมีเยาวชนเปนผูรับจางทํากันจนเปนเรื่องปกติ  
บางครั้งเยาวชนไมทันนึกวาเปนความผิด ทั้งๆ ที่พฤติกรรมเชนนี้สงผลกระทบตอสังคมไดมาก 

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาของเยาวชนไทยดังกลาวมาขางตนนี้กระทบตอการ
พัฒนาและความมั่นคงโดยรวมในการสรางจิตสํานึกของชาติ  ซ่ึงหากขาดการเตรียมความพรอมที่ดี
ตอการสรางเสริมคุณธรรมของเยาวชนยิ่งจะทําใหสังคมไทยออนแอ  คนรุนใหมที่เติบโตมาใน
สังคมปจจุบันอาจขาดความสามารถในการเผชิญกับปญหาในรูปแบบตางๆ ส่ิงที่คนไทยและ
สังคมไทยควรใหความสนใจก็คือ การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการเรียนรูของ
เยาวชนยุคนี้เพื่อใหสามารถเผชิญกับโลกในอนาคตได การสรางทุนทางสังคมโดยเฉพาะทุนมนุษย
ใหกับเยาวชนที่จะหันมารวมสรางความรูศึกษากระบวนการ วิธีการที่จะชวยเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะใหเยาวชนเห็นแกสวนรวมและประเทศชาติใหมากขึ้นจึงเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญ 

เด็กและเยาวชนถือ เปน ทุนมนุษย ที่มีความสําคัญ  สังคมในยุคปจจุบันคาดหวังและ
ตองการใหเยาวชนคนรุนใหมมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมกันมากขึ้น  ทุกประเทศทั่วโลกประสบปญหา
วิกฤติทางสังคม (Social Crisis)  วิกฤติการณแหงการอยูรวมกัน  เด็กและเยาวชนภายใตสังคมการ
แขงขันในปจจุบันตองเผชิญกับปญหาตางๆ ในสังคมตามที่กลาวมา  ซ่ึงสถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนาและสถาบันการศึกษา ซ่ึงสถาบันที่สําคัญในสังคมโดยเฉพาะ สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ส่ือมวลชน ที่อยูใกลชิดเยาวชนตางมีบทบาทในสนับสนุน สรางบรรยากาศใหเกิดการรวมตัว  
รวมคิดรวมทําของเยาวชนในสถาบัน สถาบันการศึกษามีสวนเสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีใหแกเยาวชน  
หลอหลอมการเรียนรู ฝกฝนวินัยและขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะกลุมเยาวชนใน
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเปน ฐานทางสังคมในระบบกลุมใหญที่พรอมเขาสูภาวะ
ตลาดแรงงานและที่กระจัดกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แตละสถาบันมีสํานักกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมีชมรมตางๆ มากมายใหนักศึกษาไดทํางานรวมกันภายใตอุดมการณ
ของชมรม  

จากกระแสของการเรียกรองจิตสํานึกเพื่อสวนรวม การดําเนินงานของชมรมตางๆ ใน
สถาบันการศึกษาที่มุงดําเนินงานดานจิตสํานึกสาธารณะถือเปนพลังสําคัญและเปนความคาดหวัง
ของสังคมในโลกยุคใหม กลุมเยาวชนที่ทํางานใหแกชมรม ตางรวมกันทํางานเพื่อประโยชน
สวนรวม จึงถือวาเปนกลุมเยาวชนตนแบบที่สรางพลังขับเคลื่อนในทางที่ดีตอสังคม เปนกลุม
สรางสรรคที่เกิดการรวมตัวกันเปนจํานวนมาก  มีกิจกรรมการรณรงคในดานสาธารณะตางๆ 
มากมาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุม ไมวาจะเปนกลุมจิตสํานึกรักประชาธิปไตย 
กลุมจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และจิตสํานึกดานการการคุมครองผูบริโภค  
จิตสํานึกดานสื่อมวลชน และจิตสํานึกดานศาสนา วัฒนธรรม 
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ชมรมพุทธศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาถือเปนชมรมหนึ่งที่มีเครือขายจํานวนมากและ
มีจิตสํานึกและศรัทธาในการดําเนินกิจกรรมเพื่อศาสนาและสันติภาพ กลุมเยาวชนเหลานี้มี
หลากหลายกลุมอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  การดําเนินงานและการศึกษากระบวนการสื่อสาร
ของแตละชมรมจะสะทอนภาพ มุมมองของเยาวชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางศาสนา   
อยางไรก็ดี การรวมกลุมของเด็กและเยาวชนในแตละกลุมที่จัดตั้งขึ้นมามีความยั่งยืนอยูบางไมยั่งยืน
บาง  กิจกรรมเพื่อสาธารณะตางๆ ที่ดําเนินการตางก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  การถอดบทเรียนใน
กระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนที่ดําเนินกิจกรรมภายใตชมรมพุทธศาสตรสากลโดยศึกษามิติ
ดานการสื่อสารเพราะการสื่อสารถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา และถือเปน
กุญแจขับเคลื่อนกระบวนการสื่อสารของชมรมโดยศึกษากลุมเยาวชนที่ดําเนินงาน การรวมตัวของ
กลุมและการสรางเครือขายในการดําเนินงานจิตสํานึกสาธารณะ  คือเปนกระบวนการเรียนรูจาก
ความเปนจริงทางสังคมในมุมมองของเยาวชนที่ไดดําเนินการกิจกรรมสาธารณะ เยาวชนเหลานี้มี
การสรางเครือขายในการสื่อสารกันอยางไร มีวิธีการสื่อสารใดที่สรางพลังและความเขมแข็งของ
กลุมใหมีความยั่งยืนใหแกชมรม 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขาย การรวมตัวของกลุมและการขยาย
เครือขาย ของกลุมเยาวชนในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ  

2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารที่กลุมเยาวชนสรางความเขมแข็งและเสริมสรางความผูกพัน
ในการมีจิตสํานึกรวมกัน  

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมเยาวชนในการสรางเครือขายใหมีความเขมแข็ง  
 
1.3 ปญหานําวิจัย 

1. รูปแบบของการสื่อสารในการสรางเครือขาย การรวมตัวของกลุมและการขยายเครือขาย 
ของกลุมเยาวชนในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณะเปนอยางไร? 

2. กลุมเยาวชนมีกระบวนการสื่อสารในการสรางความเขมแข็งและเสริมสรางความผูกพันของ
การมีจิตสํานึกรวมกัน อยางไร 

3. มีปจจัยใดบางที่นําไปสูความสําเร็จของการสรางเครือขายการสื่อสารของกลุมเยาวชนใหมี
ความเขมแข็ง กลุมเยาวชนมีการสื่อสารระหวางกันเองอยางไร  และการมีสวนรวมในการใชและ
ผลิตส่ือของกลุมของตนหรือไมอยางไร?  
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1.4 ขอบเขตพื้นท่ี 
พื้นที่ศึกษา แบงเปน 3 พื้นที่ ไดแก  

1. พื้นที่ของชมรมพุทธศาสตรสากล 
ชมรมพุทธศาสตรสากลซึ่งเปนหนวยความสัมพันธทางสังคม  ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัว

กันอยางแนนแฟนของชมรมพุทธศาสตร 16  สถาบัน ซ่ึงนับเปนเครือขายหลักสําคัญในการพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนในชมรมพุทธศาสตรในสถาบันการศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนในดานตางๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับทางพุทธศาสนา  พัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะและความรักและความสามัคคี  โดยมีหลักจากแนวทางพุทธศาสนาเปนฐาน  เครือขาย
จากชมรมพุทธศาสตรสากลนับเปนเครือขายหลักและกระจายไปตามสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อ
ทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีสถานที่ทําการของชมรมอยูที่ มูลนิธิธรรมกาย  วัดพระธรรมกาย 

 
2. พื้นที่ของชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสมาชิกที่
เปนตัวแทนจากระดับของกรรมการกลางของชมรมพุทธศาสตรสากลสวนกลางที่เคยเปนศิษยเกา
ของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตรรวมถึงสมาชิกที่เปนนักศึกษาปจจุบันที่ทํางานของชมรมพุทธศาสตร
รวมกัน  การทํางานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีที่มีลักษณะแบบทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ 
การสื่อสารระหวางสมาชิกของคนชมรมพุทธศาสตรและสมาชิกรวมของกลุมเครือขายชมรม 
พุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
3. พื้นที่ของชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบรูพา 

ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  มีสมาชิกที่เปนตัวแทนจากระดับของกรรมการ
กลางของชมรมพุทธศาสตรสากลสวนกลางและกรรมการที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพาทํางาน
รวมกัน  การทํางานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพามีลักษณะแบบทั้งเปนทางการและไมเปน
ทางการ มีการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุมระหวางสมาชิกของคนชมรมพุทธศาสตรและ
สมาชิกรวมของกลุมเครือขายชมรมพุทธศาสตรในสถาบัน  
 
1.5 นิยามศัพทเชงิปฏิบตัิการ 

การถอดบทเรียน หมายถึง การศึกษากระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนในชมรม
พุทธศาสตรสากลโดยศึกษารูปแบบการสื่อสารการสรางเครือขายของชมรมพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
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กลุมเยาวชน  หมายถึง กลุมเยาวชนที่มารวมตัวกันดวยความเชื่อ หรือความศรัทธาใน
เปาหมายขององคกร หรือ บุคคล หรืออุดมการณ อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด การรวมกลุม
ดังกลาวอาจมารวมพรอมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือไมไดมีการรวมตัวทางกายภาพที่ชัดเจน 
แตติดตอกันไดเปนเครือขาย ในกลุมเยาวชนนั้นจะมีส่ือที่ถายทอดกิจกรรมที่เปนสาธารณะ กลุม
เยาวชนนั้นมีบทบาทในการประสานหรือผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมในทางที่ 
สมาชิกของชมรมพุทธศาสตรสากล  และสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขาย  หมายถึง วิธีการสื่อสารของสมาชิก อันไดแก 
การสื่อสารผานสื่อบุคคล ส่ือสารผานกลุม ส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือกิจกรรม  ส่ือมวลชนในงานนี้คือ 
โทรทัศนดาวเทียม DMC รวมทั้งส่ืออินเตอรเน็ต ที่เยาวชนใชในการสื่อสารกิจกรรมของชมรม 

จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง จิตสํานึกสาธารณะในการทํากิจกรรมสาธารณะของชมรม 
ซ่ึงเปนกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ  การสวดมนต การนั่งสมาธิ ทําบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน 
ปลอยปลา  ตลอดจนกิจกรรมที่สมาชิกดําเนินการภายใตกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตรสากล ไดแก 
คายคุณธรรมวันแม (I do love mom camp) คายสมาธิกับธรรมชาติ และการสอบทางกาวหนา เปนตน 

กระบวนการในการสรางความเขมแข็ง หมายถึง แนวทาง วิธีการที่สมาชิกในชมรม
พุทธศาสตรใชส่ือสารเพื่อสรางเสริมการดําเนินงานรวมกัน มีความรัก ความผูกพัน ทํางานรวมกัน
อยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ หมายถึง ปจจัยที่ทําใหชมรมมีความยั่งยืนและสามารถ
ดําเนินกิจกรรมสรางเครือขายใหมีสมาชิกทํางานไดอยางตอเนื่อง 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนประโยชนใหแกสถาบันการศึกษาในการศึกษารูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมของ
เยาวชนเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

2. เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาดานการสื่อสารในการวิเคราะหการใชส่ือ รูปแบบการ
ส่ือสารเพื่อสรางเครือขายของกลุมเยาวชนในกิจกรรมสาธารณะ 

3. เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุมของเยาวชนในการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะโดยเฉพาะในมิติทางศาสนาวามีปจจัยใดที่ทําใหเกิดความยั่งยืนอันจะเปนแนวทางในการ
พัฒนากลุมเยาวชนในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะใหแกกลุมอ่ืนๆ ตอไป 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การถอดบทเรียนจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน” ผูวิจัยไดนํา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเรื่องการสื่อสาร 
2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของสื่อมวลชน 
2.3 แนวคิดเรื่องเครือขายการสื่อสาร 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ 
2.5 แนวคิดเรื่องสํานักวัดพระธรรมกาย 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดเรื่องการสื่อสาร 

สําหรับแนวคิดเรื่องการสื่อสารจะนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของดังนี้ กระบวนการสื่อสาร  
การสื่อสารผานสื่อกิจกรรม  การสื่อสารผานสื่อบุคคล  การสื่อสารผานสื่อเฉพาะกิจ  การสื่อสาร
ผานสื่อมวลชน  ส่ือสมัยใหม  การสื่อสารในกลุมขนาดเล็ก และการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
 

2.1.1 กระบวนการสื่อสาร 
กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) เร่ิมตนจากผูสงขาวสาร (Sender) ทํา

หนาที่เก็บรวบรวมแนวความคิดหรือขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ เมื่อตองการสงขาวไปยังผูรับ
ขาวสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือขอมูลที่เกี่ยวของออกมาเปน ตัวอักษร น้ําเสียง สี การ
เคล่ือนไหว ฯลฯ ซ่ึงเรียกวาขาวสาร (Massage) จะไดรับการใสรหัส (Encoding) แลวสงไปยังผูรับ
ขาวสาร (Receivers) ผานสื่อกลาง (Media) ในชองทางการสื่อสาร (Communication Channels)
ประเภทตาง ๆ หรืออาจจะถูกสงจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรงก็ได ผูรับขาวสาร เมื่อ
ไดรับขาวสารแลวจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเขาใจและประสบการณในอดีต หรือ
สภาพแวดลอมในขณะนั้น และมีปฏิกริยาตอบสนองกลับไปยังผูสงขาวสารซึ่งอยูในรูปขอความรู 
ความเขาใจ การตอบรับ การปฏิเสธหรือการนิ่งเงียบก็เปนได ทั้งนี้ขาวสารที่ถูกสงจากผูสงขาวสาร
อาจจะไมถึงผูรับขาวสารทั้งหมดก็เปนได หรือขาวสารอาจถูกบิดเบือนไปเพราะในกระบวนการ
ส่ือสาร ยอมมีโอกาสเกิดสิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซง (Noise or Interferes) ได ทุกขั้นตอนของการ
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ส่ือสาร (http://school.obec.go.th/takbai/information/index01.html, สืบคนเมื่อ 3 สิงหาคม 2551) ซ่ึง
แบบจําลองของการสื่อสารชวยใหเขาใจกระบวนการ และองคประกอบตาง ๆ ของการสื่อสารได
ชัดเจนยิ่งขึ้น แมวาแบบจําลองจะมีขอบกพรองในแงที่ไมสามารถแสดงใหเห็นความเคลื่อนไหว
ขององคประกอบตาง ๆ ไดอยางที่เปนจริงก็ตาม แตก็ทําใหกระบวนการที่สลับซับซอนนั้นเปนที่
เขาใจไดงายและกระจางขึ้น 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1  แบบจําลองของการสื่อสาร 
ที่มา : กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2549:9 

 
จากภาพที่ 2.1 ซ่ึงมีองคประกอบของแบบจําลองการสื่อสารดังนี้ 
ผูสงสาร 
เดวิด เค เบอรโล (David K.Berlo) อางถึงในรจิตลักษณ แสงอุไร, 2548:17-18) เนน

ความสําคัญเรื่องการเขารหัสและการถอดรหัสในกระบวนการสื่อสาร เบอรโลไดอธิบายถึงปจจัย
เฉพาะตัวของผูส่ือสารอีก 5 ประการ ที่มีผลกระทบตอการสื่อสารดวยปจจัยดังกลาว คือ ทักษะใน
การสื่อสาร ทัศนคติ ความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรม 

สาร  
สาร คือ เนื้อหา ขอมูล ขาว ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ฯลฯ ที่แสดงออกในรูปของคําพูด

หรือ ขอเขียน เปนตน 
ชองทางการสื่อสาร/สื่อ 
ชองทางการสื่อสาร คือ ตัวกลางที่ชวยในการนําสงสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร 

ชองทางเปรียบเหมือนทางหรือพาหะระหวางผูรวมส่ือสาร 
ผูรับสาร 
ในการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น ผูสงสารจําเปนที่จะตองศึกษาเกี่ยวกับตัวผูรับสาร 

เพื่อทราบถึงองคประกอบตาง ๆ ของผูรับสารที่มีผลตอการรับรูและการตีความสารที่ไดรับ ทั้งนี้
เนื่องจากความหมายของสารมิไดอยูที่ตัวสารเอง แตอยูที่การตีความของผูรับสาร ยิ่งผูสงสารมี

 
ผูสงสาร 

สาร 
เนื้อหา/ขอมูล/

ขาวสาร 

 
ผลของการ
สื่อสาร 

 
ผูรับสาร 

ชองทางการ
สื่อสาร/สื่อ DPU
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ความรูและเขาใจเกี่ยวกับผูรับสารมากเทาใด โอกาสที่การสื่อสารนั้นจะประสบความสําเร็จยอมมี
มากขึ้น 

ผลของการสื่อสาร 
ผลของการสื่อสาร หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นระหวางและหลังการสื่อสารซึ่งมาจากการ

ตีความสารที่ไดรับของผูรับสาร หรือส่ิงที่แสดงวาผูสงสารและผูรับสารมีการรับรูความหมายของ
สารในกระบวนการสื่อสารรวมกันหรือไมและมากนอยเพียงใด 

นอกจากนี้การสื่อสารยังตองอาศัยบริบททางสังคม มาเปนปจจัยประกอบ นั่นคือ ความ
เชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม จะมีอธิพลตอกระบวนการสื่อสาร การควบคุมแหลงขาวสาร  และการ
เปลี่ยนแปลง (การไหล) ของขอมูลขาวสาร  

 
2.1.2 การสื่อสารผานสื่อกิจกรรม 

ส่ือกิจกรรม (Event Media)  คือ  กิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น ถือเปนเครื่องมือ
ประชาสัมพันธที่เปดโอกาสใหสาธารณชนเปาหมายเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ   เชนการจัด
ประกวด (Contest)  การจัดแขงขัน (Competition) การจัดนิทรรศการหรือแสดงสินคา (Exhibition 
and Trade Show) การจัดกิจกรรมบันเทิง (Entertainment)  การจัดกิจกรรมพิเศษนั้นถือเปน
เครื่องมือการประชาสัมพันธที่กําลังเจริญเติบโตและเปนที่นิยมมาก  เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น
เปดโอกาสใหมีการประชาสัมพันธไดทั้งกอนการจัด  ขณะที่จัด (การถายทอดสด)  และหลังจากที่
จัดเสร็จแลว  เปนการลงทุนสรางเหตุการณที่สามารถเปนขาวในสื่อมวลชนโดยใชงบประมาณ
ลงทุนไม สู งม ากนั ก  ( สุ ชาดา  จั กรพิ สุทธิ์ , www.midnightuniv. 
org/midnight2545/newpage17.html) 

ส่ือกิจกรรมมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานของชมรมพุทธศาสตรสากล 
ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้
เนื่องจากชมรมทั้งสามเปนชมรมทางพุทธศาสนาซึ่งตองมีพิธีกรรม และกิจกรรมที่องคกรจัดอยู
มากมายเพื่อปลูกฝงใหรูจักทําความดีไมวาจะเปนกิจกรรมคายคุณธรรมวันแม ”  (I do love mom 
camp) กิจกรรมการเรียนรูสมาธิกับธรรมชาติ Natural Meditation Camp  กิจกรรมการสอบความรู
ทางพุทธศาสนาหรือที่ใชช่ือวา ทางกาวหนา กิจกรรมการอบรมธรรมทายาทหญิง กิจกรรมการ
ทําบุญตักบาตรและ กิจกรรมปลอยปลา เปนตน 
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2.1.3 การสื่อสารผานสื่อบุคคล  
ส่ือมนุษยหรือส่ือบุคคล (Personal Media) ไดแก บุคคลที่เปนผูนําสารไปยังผูรับสาร 

หรือในอีกแงหนึ่งก็คือ ตัวผูสงสารนั่นเองที่เปนผูเขารหัสสาร (Encoder)  ใหผูรับไดรับรูและเขาใจ
ส่ิงที่ตนเองตองการ  (ปรมะ  สตะเวทิน, 2533)     

ส่ือบุคคลเปนสื่อที่ใชคําพูดเปนตัวกลางในการสื่อสาร ส่ือบุคคลเปนวิธีการส่ือสารที่
เกาแกที่สุด ใชกันตั้งแตเริ่มมีมนุษยขึ้นในโลก เปนสื่อที่ใชกันมากในกลุมประชาชนทั่วไป 
เครื่องมือของสื่อบุคคลมีทั้งที่เปนคําพูด กริยาทาทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่อสาร
ดวยบุคคลจะเปนการใชคําพูดเปนหลัก ดวยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม เปนตน 
คําพูด (Spoken Word) เปนเครื่องมือส่ือสารที่ทุกคนคุนเคยกันดีอยูแลว และทุกคนตองใชคําพูดใน
ชีวิตประจําวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตสวนตัว ส่ือคําพูดจึงเปนสื่อท่ีเกาแกที่สุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้
หากคําพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มีช่ือเสียงที่สังคมยกยองนับถือก็จะยิ่งเพิ่มน้ําหนักในคําพูดนั้นมากขึ้น
เปนเงาตามตัว การพูดจึงเปนเครื่องมือในการถายทอดชักนําความรูสึกนึกคิดของมนุษยออกมาให
ผูอ่ืนไดทราบและเขาใจ คําพูดจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญที่จะทําใหมนุษยเกิดความรวมมือรวมใจเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน  

สื่อบุคคลหรือการสื่อสารดวยคําพูดนั้น มี 2 แบบ คือ   
- แบบที่เปนทางการ (Formal oral communication) เชน การอภิปราย การบรรยาย การ

ประชุม การประกาศขาว การใหสัมภาษณ การสัมมนา 
- แบบที่ไมเปนทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัย

ตาง ๆ ในการพูดที่เปนทางการนั้น ผูพูดจะตองพูดใหผูฟงสนใจ เขาใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แลว
ยังอาจจะมีวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ในทางการพูดดวย เชน เพื่อใหขาวสารความรู เพื่อชักจูงใจ เพื่อ
กระตุนเราอารมณ เพื่อกอใหเกิดการปฏิบัติการหรือทําใหรูสึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกลาวไดวา
จุดมุงหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุงหมายที่เปดเผย หรือจุดมุงหมายที่ปกปด 

ลักษณะของสื่อบุคคล 
1. การพูดสนทนา เปนการสื่อสารของบุคคลโดยทั่วไปในวงสนทนา ซ่ึงเปนการสื่อสาร

กันในชีวิตประจําวันทั่วไป 
2. การอภิปราย เปนการสื่อความโดยกลุมคนตั้งแต 3 คนขึ้นไป ซ่ึงเปนการใหความรู 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีแนวโนมไปในทางเดียวกัน 
3. การบรรยาย เปนการสื่อความเพื่อใหความรูความเขาใจตอเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยผูฟงเปนผูรับสารและผูบรรยายเปนผูใหสาร 
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4. การประชุม เปนการรวมกันปรึกษาหารือกันในกลุมหรือทีมงานอยางมีระบบและ
ระเบียบวิธีทางการประชุม เชนการยกมือกอนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และมีประธานการประชุม 

5. การฝกอบรม เปนการใหความรูความเขาใจแกบุคคล เพื่อใหมีความรูเพิ่มขึ้น และมี
ความสามารถขึ้นในเรื่องที่ไดรับการฝกและอบรมมา 

6. การสัมมนา เปนกระบวนการสื่อสารสองทาง ทั้งใหและรับความรูซ่ึงกันและกัน
ระหวางวิทยากรและผูเขารวมสัมมนา 

7. การพูดในที่ชุมชน เปนการพูดในที่สาธารณะหรือชุมชนในวาระหรือโอกาสตาง ๆ 
เพื่อเปนการสรางความเขาใจ ความรู ยกยอง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวตาง ๆ 

นอกจากนี้จากการวิจัยเร่ืองใตฟากฟาแหงการศึกษาสื่อบุคคลและเครือขายการสื่อสาร 
ของ กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2549) กลาวถึงการสื่อสารผานสื่อบุคคลวามีลักษณะเหมือนกับ
ส่ือประเภทอื่น ๆ กลาวคือ เปนตัวกลางเชื่อมระหวางผูสงกับผูรับสาร เปนสิ่งที่แบกรับเนื้อหาและ
ความหมาย แตเนื่องจากสื่อบุคคลเปนสื่อท่ีเปนมนุษยจึงมีลักษณะบางอยางที่เฉพาะตัวและแตกตาง
จากสื่อประเภทอื่นดังนี้ 

(1)  ยืดหยุนสูง จากผลการวิจัยเร่ืองประธานชุมชนและงานวิจัยพระพยอมพบวากลยุทธ
การสื่อสารของสื่อบุคคล เชน ประธานชุมชน มีการใชกลยุทธการสื่อสารถึง 9 กลยุทธ เชนกลยุทธ
การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ จัดการกับความขัดแยง สรางความเปนหนึ่งเดียวของชุมชน ไป
จนกระทั่งถึงการสรางความศรัทธา 

(2)  มีโอกาสใชการพัฒนาทางเลือกสูง ส่ือบุคคล สวนใหญแลวรูปแบบการสื่อสารเปน
ลักษณะการขอความรวมมือ การปรึกษาหารือ ซ่ึงเปนการสื่อสารแบบมีสวนรวม มีลักษณะเปนการ
ส่ือสารแบบสองทาง ลักษณะการไหลของขาวสารมีแบบรอบทิศทาง ทั้งจากบนลงลาง ลางขึ้นบน 
และการสื่อสารแบบแนวนอนซึ่งทําใหทั้งผูสงสารและผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบโตกันทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการตลอดเวลา 

(3)  เปนสื่อที่มีศักยภาพจะพัฒนาไดมากกวา ดวยพลังการพัฒนาสามารถพัฒนาได และ
ศักยภาพในฐานะของมนุษยที่จะทําใหสามารถพัฒนาไดอยางแทบไมรูจบ 

(4)  เปนส่ือที่มีการสื่อสารภายในจิตใจ เชน มีการขบคิด การทบทวนไตรตรอง การทํา
สมาธิ การเขียน การพูดกับตัวเอง การลงมือทํางานศิลปะ การเลนกีฬา ซ่ึงรูปแบบการสื่อสารระดับ
นี้มีแต ส่ือบุคคล ที่สามารถจะทําได 
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ภาพที่  2.2  ลักษณะเฉพาะของสื่อบุคคล 
ที่มา : กาญจนา  แกวเทพ และคณะ, 2549:17 

 
(5)  เปนสื่อที่มีเจตนา/แรงจูงใจ ส่ือบุคคลมีเจตนา/แรงจูงใจในการสงสาร เชน การ

นําเอากลยุทธการตลาดเพื่อสังคมของพระพยอมมาใชในงานการสื่อสารเพื่อระดมทรัพยากร แมวา
จะใชทาทีการตลาดเพื่อขายสินคาแตเจตนาที่แทจริงคือการขายหลักธรรมะที่วาดวยการรูจักให 
การทาน และการบริจาค และผลประโยชนที่เกิดขึ้นก็เพื่อผูอ่ืน ไมใชเพื่อตัวทานเอง 

(6)  มีทั้งมิติสวนตัว/สวนรวม ซ่ึงมิติทั้งสองตัวนี้จะเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอยูกับเรื่องการ
ส่ือสารอยางแยกกันไมออกตลอดเวลา 

(7)  มีหลายโฉมหนาหลายสถานะ คือ เปนไดทั้งผูสงสาร ชองทาง/ส่ือ และเปนไดทั้ง
เนื้อหา  

 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะ
ของสื่อบุคคล 

(1) 
ยืดหยุนสูง 

(7) 
มีหลายโฉมหนา 
หลายสถานะ 

(6) 
มีทั้งมิติสวนตัว/

สวนรวม (5) 
เปนสื่อที่มีเจตนา/

แรงจูงใจ 

(4) 
เปนสื่อที่มีการสื่อสาร

ภายในจิตใจ 

(3) 
เปนสื่อที่มีศักยภาพจะ
พัฒนาไดมากกวา 

(2) 
มีโอกาสใชการพัฒนาแบบ

ทางเลือกสูง 
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2.1.4 การสื่อสารผานสื่อเฉพาะกิจ 
ส่ือเฉพาะกิจ  หมายถึง  ส่ือท่ีถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและจุดมุงหมายหลักอยูที่

ผูรับสารเฉพาะกลุม  เชน  หนังสือ  คูมือ  จุลสาร  แผนพับ  โปสเตอร  ภาพ  สไลด  นิทรรศการ  
เปนตน  ซ่ึงคุณลักษณะที่ดีของสื่อเฉพาะกิจ  ก็คือ 

-  ผูสงสารสามารถสงขาวเฉพาะเรื่องใหกับผูรับสารเปาหมายไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารนั้น 

-  ส่ือเฉพาะกิจ  สามารถทําใหผูรับสารเปาหมายไดรับทราบขาวสารความรูโดยตรงและ
ถูกตองอันจะสงผลตอการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติไปในแนวทางที่ผูสงสารตองการได 

สรุป ในการสื่อสารของชมรมพุทธศาสตรสากล จะเห็นไดวามีการใชส่ือในรูปแบบตาง 
ๆ อยางแพรหลายเพื่อใหการติดตอส่ือสารในการดําเนินกิจกรรมของชมรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและไดมีการใชส่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมแตละประเภท 

 
2.1.5   การสื่อสารผานสื่อมวลชน  

ส่ือมวลชน  หมายถึง ส่ืออิเล็คทรอนิคส ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุ
โทรทัศน ที่นําขาวสารไปสูผูรับจํานวนมากไดอยางรวดเร็วในเวลาใกลเคียงกัน  สามารถใหความรู
และขาวสารไดดี สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได  ปรมะ สตะเวทิน (2530:6) กลาววา 
ส่ือมวลชน  หมายถึง ส่ือที่สามารถนําสารจากผูสงสาร ไปสูผูรับสารซึ่งประกอบดวยคนจํานวนมาก
ไดอยางรวดเร็ว  ภายในเวลาเดียวหรือในเวลาใกลเคียงกัน  

อยางไรก็ดี ส่ือมวลชน ยังหมายรวมถึง ส่ือที่ใชสงสารจากบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มี
จํานวนมาก และอยูตางถิ่นกัน ในเวลาเดียวกัน หรือตางเวลากัน โดยมีจุดมุงหมายที่จะสงสาร ซ่ึง
ไดแก ขาว ความรู ความคิดเห็น ความบันเทิง ไปสูมวลชนดวยความเร็ว เที่ยงตรง และประหยัด 

ส่ือมวลชนจึงเปนสื่อที่มีอิทธิพลเปนอยางมากเพราะเปนสื่อที่สามารถกระจายขาวได
อยางกวางขวางไปสูประชาชนจํานวนมากแทบทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะอาชีพ โดยลักษณะเชนนี้ 
ทําใหส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูตลอดจนความรูสึกนึกคิดของประชาชนอยาง
กวางขวาง ส่ือมวลชนมีอิทธิพลชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนในดานทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม และ
แบบแผนแหงการดํารงชีพของสังคม (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549:179-180) สอดคลองกับ วชิรา รินทรศรี 
(http://teacher.nsru.ac.th/e_learning/toon/chap42.html) กลาววา ส่ือมวลชน เปนสื่อสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ  และเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมประชาชนเปาหมายจํานวนมากได 

ทั้งนี้นักวิชาการทางดานสื่อเห็นวา การศึกษาการวิเคราะหส่ือ และพฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือนั้นยังตองพิจารณาคุณสมบัติ หรือลักษณะของสื่อที่กลุมคนในสังคม ปจเจกชนนํามาใชในการ
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ส่ือสาร  โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีหนาที่นําขาวสารจากผูสงขาวสารไปยังผูรับสารที่มีจํานวนมากได
อยางรวดเร็ว  สําหรับสื่อมวลชนที่มีบทบาทสําคัญในสังคมอันไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
โดยสื่อแตละประเภทมีขอดีขอเสียแตกตางกัน  กลาวคือ  ส่ือวิทยุนั้นมีขอดีคือสามารถเผยแพร
ขาวสารไดทั่วถึงทุกแหงเทาที่คล่ืนวิทยุจะเขาไปถึงได  ผูรับสารสามารถฟงรายการวิทยุไดในขณะ
ทํากิจกรรมอื่นควบคูกันไป  รายการที่นําเสนอทางวิทยุนั้นใหทั้งความบันเทิงควบคูไปกับความรู  
และสามารถเขาถึงประชาชนไดทุกระดับชั้น ประชาชนที่ไมรูหนังสือก็สามารถรับฟงขาวสารจาก
วิทยุได  นอกจากนี้ส่ือวิทยุมีจุดเดนที่วาสามารถนําเสนอขาวสารเหตุการณที่เกิดขึ้นและนํามา
รายงานไดอยางรวดเร็วทันที  สวนขอเสียสําหรับส่ือวิทยุนั้นนอกจากจะเปนสื่อที่ไมคงทนถาวร 
เปนส่ือที่ไมมีภาพไดยินแตเสียง ซ่ึงหากผูจัดทํารายการวิทยุจัดไดไมดีก็ทําใหนาเบื่อ ผูฟงรายการก็
จะเปลี่ยนคลื่นสถานีไดงาย  นอกจากนี้ระยะเวลาในการจัดทํารายการวิทยุก็มีจํากัด   

ในขณะที่คุณสมบัติของสื่อโทรทัศนนั้นนับไดวาเปนสื่อที่เขาถึงคนไดจํานวนมาก 
เพราะนอกจากจะนําเสนอทั้งภาพและเสียงยังมีการเคลื่อนไหวสมจริงจึงเปนสื่อที่นาสนใจ เราใจ 
สรางความเขาใจใหประชาชนไดอยางแจงชัด  เปนส่ือที่นําเสนอขาวสาร สาระ เหตุการณไดอยาง
รวดเร็ว  รายการที่นําเสนอทางโทรทัศนมีหลายรูปแบบมีชีวิตชีวานาสนใจสามารถนําเสนอภาพ
และเสียงในเหตุการณจริง ทําใหประชาชนที่ไมรูหนังสือ  สามารถรับชมและเขาใจงาย  สวนขอเสีย
ของสื่อโทรทัศนนั้นไดแก  เวลาออกอากาศมีจํากัดทําใหนําเสนอขาวสารรายละเอียดไดไมมากนัก  
และเปนสื่อที่ไมคงทนถาวร หากผูชมรายการโทรทัศนพลาดชม ก็ไมไดรับขาวสารเรื่องราวที่
นําเสนอ 

สําหรับสื่อหนังสือพิมพ เปนสื่อที่ใหสาระความรูขอมูลที่มีรายละเอียด มีการนําเสนอ
ขาวสารไดมากเพราะสื่อหนังสือพิมพมีเนื้อที่มาก ทําใหสามารถนําเสนอเนื้อหาขาวสารไดหลาย
ประเภท เหมาะกับประชาชนทุกอาชีพ สามารถนําเสนอภาพประกอบขาวสารใหนาสนใจ และราคา
ถูก เปนสื่อที่คงทนถาวร สามารถกลับมาอานซ้ําไดตลอด มีการนําเสนอขาวสารที่รวดเร็วทัน
เหตุการณ สรางประชามติได และเปนสื่อที่นาเชื่อถือ  สวนขอเสียนั้นไดแก  ประชาชนเลือกอาน
ขาวที่ตนเองชอบเทานั้น  เปนสื่อที่ไมมีการเคลื่อนไหว มีอายุการนําเสนอสั้น และสําหรับประชาชน
ที่ไมรูหนังสือ อานไมออกก็จะไมสามารถไดรับขาวสารจากสื่อหนังสือพิมพ   

สรุป ในการวิจัยคร้ังนี้ ส่ือมวลชนที่กลุมเยาวชนเปดรับเปนหลักคือ ส่ือโทรทัศน
ดาวเทียม (DMC) ที่ทางชมรมพุทธศาสตรสากลใชในการนําเสนอขาวสารซึ่งเปนรายการโทรทัศน
ของวัดพระธรรมกายที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผานเครือขายวิทยุ
ซ่ึงออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ และผานทางเว็บไซต ซ่ึงลวนแลวแตมีเนื้อหาที่นาติดตาม ไม
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นาเบื่อ เปนการเผยแพรธรรมะแนวใหมที่สามารถดูไดทุกเพศ ทุกวัย และในปจจุบันเนื้อหาของ
รายการโทรทัศนดาวเทียมยังออกอากาศทางโทรทัศนภาพเคเบิ้ลทีวี True vision ทั่วประเทศ 

 
บทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชน 
นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน ประเภทของสื่อ และคุณสมบัติของสื่อแลว แนวคิด

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อในการเปนตัวแทนถายทอดทางสังคม บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน
ตามทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาที่ (Structural Functional theory) โดย เดนนิส แมคเควลล Dennis 
McQuial (1994) ไดประมวลหนาที่ที่พึงประสงคของสื่อมวลชนไว 5 ประการคือ 

1. การใหขาวสาร (Information) 
-  การใหขาวสารเกี่ยวกับเหตกุารณและสภาพการณในสังคมและในโลก 
-  บอกใหทราบถึงสัมพันธภาพแหงอํานาจ 
-  ชวยสงเสริมใหเกิดความคดิใหมๆ การปรับตัวและความกาวหนา 

2. การประสานสัมพันธ (Correlation) 
- อธิบาย แปลความและวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความหมายของเหตุการณและ

ขาวสาร 
- ใหความสนับสนุนแกสถาบันหลักของสังคมและบรรทัดฐานตางๆ 
- เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม 
- ประสานเชื่อมโยงกลุมคนและกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน 
- สรางฉันทามติในสังคม 
- กําหนดวาเรื่องใดสําคัญมากนอยกวาหรือการกําหนดวาระทางสังคม 

3. การสรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) 
- ถายทอดวัฒนธรรมหลักและยอมรับวฒันธรรมยอยหรือวัฒนธรรมทางเลือกและ

วัฒนธรรมใหม 
- เสริมสรางและธํารงไวซ่ึงคานิยมพื้นฐานของสังคม 

4. การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม (Entertainment) 
-  ใหความสนกุสนานเพลิดเพลินและวิธีการพักผอนหยอนใจ 
-  ลดระดับความเครียด และขอขัดแยงของสังคม 

5. การรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ (Mobilization) 
- รณรงคดานการเมือง สงคราม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การทํางานและบางครั้งการ

ศาสนาเพื่อวัตถุประสงคของสวนรวม 
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อยางไรก็ตาม ในการศึกษาบทบาทหนาที่ส่ือมวลชนศาสตราจารยชาวเบลเยี่ยมคือโร
เยร คอลส (Roger Clause) ไดเสนอบทบาทหนาที่แตกตางไปจากที่กลาวมา โดยแบงบทบาทหนาที่
ออกเปนสองดาน คือ บทบาทหนาที่ของสื่อท่ีเปนส่ือสารทางปญญา (Intellectual communication) 
และบทบาทหนาที่ทางดานจิตวิทยาสังคม (Psycho Social Functions) ซ่ึงบํารุง สุขพรรณ (2522)ได
แยกลักษณะหนาที่ของสื่อมวลชนเปน 2 ประการในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ 

1. บทบาททางดานการเสริมสรางความรูและใหการศึกษา เปนบทบาทสําคัญของ
ส่ือมวลชนที่จะตองเสริมสรางความรูและใหการศึกษาแกคนในสังคมเพื่อใหไดรับประโยชนมาก
ที่สุด การแถลงขาวสารจึงเปนหนาที่หลักในประเด็นนี้ ทั้งนี้เพราะในสังคมปจจุบันมีเหตุการณ
เกิดขึ้นมากมายจนไมสามารถติดตามรับรูไดดวยคนเพียงคนเดียว ส่ือมวลชนจึงตองชวยทําหนาที่
รวบรวมเสนอขาวคราวใหไดรับทราบอยางเพียงพอ โดยสามารถแบงหนาที่ของส่ือมวลชนในดาน
นี้ออกไดเปน 4 ประเด็น คือ 

1.1 เพื่อใหขาวสาร ซ่ึงรวมถึงขาวประจําวันและขาวสารทั่วไปในดานตางๆ 
ส่ือมวลชนนั้นจะตองทําหนาที่เปนผูรวบรวมขาวสารและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมลําเอียงตองไม
เสนอขาวหรือเร่ืองราวที่บิดเบือนความจริงทําใหผูอานหรือผูฟงและผูชมเขาใจผิด ส่ือมวลชน
จะตองใหขอมูลเพื่อใหผูรับสารนั้นตัดสินเอง ฉะนั้นการเสนอเรื่องราวตองเสนอในลักษณะอาศัย
ขอเท็จจริง (Based on Fact) เปนหลัก 

1.2 เพื่อใหการศึกษา เปนหนาที่ของสื่อมวลชนที่จะยกระดับการศึกษาของคนใน
สังคมใหสูงขึ้น ใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดตามควรแกอัตภาพ หนาที่การให
การศึกษานี้เปนการใหทั้งขาวสารและถายทอดความนึกคิดสิ่งตางๆ ไปยังคนรุนหลังๆ อีกดวย 

1.3 เพื่อแสดงออกทางสังคม การแสดงออกในดานอุดมการณ ความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสังคมสามารถแสดงผานสื่อมวลชนได และจะเปนการเผยแพรความคิดเห็นนั้นให
แพรหลายยิ่งขึ้นและอาจกลายเปนอุดมการณของชาติขึ้นก็ได นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังเปนเครื่องมือ
ในการถายทอดวัฒนธรรมไดอีกทางหนึ่ง เพราะภาษาและตัวหนังสือเปนสัญลักษณที่บอกถึงความ
เปนอยูในดานวัฒนธรรมไดแงหนึ่ง 

1.4 เพื่อขจัดความกดดันและขัดแยงในสังคม ส่ือมวลชนเปนเวทีกลางที่ทุกคนใน
สังคมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี เมื่อสังคมไดทราบความตองการหรือความกดดันแลวก็จะ
สามารถแกไขได และในปจจุบันการดําเนินงานตองมีการสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และทุกคนในสังคม จึงมีการใชส่ือมวลชนในดานการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจอันดีขึ้น
ดวย 
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2. บทบาททางดานจิตวิทยาสังคม บทบาททางดานนี้เพื่อเปนการบํารุงขวัญและ
สรางพลังจิตใจของสมาชิกในสังคมใหดีขึ้น โดยแยกเปน 3 ประเด็นคือ 

2.1 เพื่อสรางความผูกพันในสังคม ในขณะเดียวกันขจัดความโดดเดี่ยวทางสังคม
ใหลดนอยลงไป 

2.2 เพื่อการพักผอนหยอนใจคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 
2.3 เพื่อบําบัดทางจิต (Psychotherapy) คือ การรักษาเยียวยาภาวะไมสบายตางๆ 

ทางจิตใจ เชน ใหขาวสารที่อาจชวยชดเชยสิ่งที่สังคมขาดและเสนอเรื่องราวตางๆ เพื่อใหสังคม
ดําเนินไปในทางที่ดีขึ้น 

จากการศึกษาบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนขางตน เห็นไดวาส่ือมวลชนมีบทบาท
หนาที่ที่สําคัญตอสังคมมาก อยางไรก็ตามบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชนอาจเกิดขึ้นในเชิงลบหรือมี
ผูนําไปใชในทางที่ผิดไดทั้งโดยเจตนาหรือไมเจตนา และหากสื่อมวลชนถูกครอบงําหรือชักจูงไป
ในทางใดทางหนึ่ง ยอมเกิดผลเสียงแกสังคมได เนื่องจากหนาที่ของสื่อมวลชนตองมีการเสนอ
ขอมูลที่หลากหลายในแงมุมตางๆ เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจแกประชาชนใน
สังคม 

 

2.1.6  สื่อสมัยใหม (Modern  Media) 
ส่ือใหม (New Media) หมายถึง ส่ือที่ถูกนําเสนอ โดย Internet CD-Rom, Interactive 

Television, DVD รวมไปถึงการนําเสนองานในระบบInteractive ตางๆ ถือเปนการทํางาน รวมกัน
ระหวางดานสื่อ (Media) และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 

กาญจนา แกวเทพ (2541) ไดใหความหมายของ ส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบใหม (New 
electronic media) วา เปนสื่อที่เกิดจากการผสมผสาน ระบบโทรคมนาคม เขากับระบบสารสนเทศ 
โดย มีลักษณะแตกตางที่สําคัญระหวางสื่อใหมกับสื่อเกา กลาวคือ ส่ือใหมจะมีลักษณะดังนี้ 

1. กระจายอํานาจ (Decentralization) การผลิตและการใชบริการไมถูกผูกขาดและ
ควบคุมจากฝายผูสงสาร 

2. มีสมรรถนะสูง (High Capacity) เชน เคเบิ้ล และดาวเทียม สามารถลดคาใชจายใน
การสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับการติดตอส่ือสารไดมาก พรอมทั้งยนระยะทางและเวลา 

3. ลักษณะปฎิสัมพันธ (Interactivity)  ผูรับสารสามารถปอนกลับปฏิกิริยาไปยังผูสง 
สามารถเลือกติดตอกับผูรับสารดวยกันไดโดยตรง 

4. รูปแบบของการใชเนื้อหาและประเภทรายการทําไดอยางหลากหลายมาก  (กาญจนา 
แกวเทพ 2541:60) 
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ส่ือสมัยใหม เปนสื่อที่นิยมใชกันในยุคสังคมขาวสาร  หรือยุคสารสนเทศ (Information 
Age) ที่กระแสโลกาภิวัตน (Globalization)  ประเภทของสื่อสมัยใหมที่ใชในงานนี้คือ ส่ือ
อินเตอรเน็ต (Internet) ซ่ึงปจจุบันอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนเราเปนอยาง
มากตลอดจนในสังคมและในหนาที่การทํางาน  อาชีพตางๆ มีการนําอินเตอรเน็ตมาใชเพื่อการ
ติดตอส่ือสาร   ซ่ึงถือวาเปนสื่อสมัยใหมที่นํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด อินเทอรเน็ตนับเปน
ส่ือสมัยใหมที่ไดเขามามี บทบาทสําคัญตอแทบทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ โดยในการศึกษาครั้งนี้
พบวาสื่อที่นํามาใชในการสื่อสารไดแกส่ืออินเตอรเน็ต คือเว็บไซตของชมรมพุทธศาสตรสากล 
http://www.ibscenter.net/ และเว็บไซตของโทรทัศน DMC (www.dmc.th) 

 

2.1.7 การสื่อสารในกลุมขนาดเล็ก   (Small-Group Communication) 
การสื่อสารกลุมเล็ก (Small Group Communication) เปนการสื่อสารระหวางคนที่มี

จํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไป หรือมากกวานั้นแตไมควรเกิน 7 คน ซ่ึงการสื่อสารกลุมเล็กนี้อาจเปน
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร (Wikipedia, 
17 June 2008) 

กลุมขนาดเล็กนั้น สมาชิกภายในกลุมมีการพึ่งพาอาศัยกัน และมีความคลายคลึงกัน
กลุมจะตองมีการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก และสมาชิกมีความรวมมือในวัตถุประสงค
เดียวกัน ชวยกันทํางานใหสําเร็จ (ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, 2529, 2534) 

ประเภทของกลุม 
สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทกวาง ๆ คือ 
1. กลุมที่เกิดขึ้นอยางเปนทางการ เปนกลุมที่ไดรับมอบหมายภารกิจ ระบุวัตถุประสงค

ชัดเจน พรอมทั้งขอบขายของอํานาจหนาที่ กําหนดตัวสมาชิก กลุมชนิดนี้มักเกิดจากความตองการ
ขององคกรหรือหนวยงาน 

2. กลุมที่เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ  เปนกลุมที่คนหลาย ๆ คนหรือหลายฝายมารวมตัว
กันเอง อาจมีวัตถุประสงคเพื่อการงานหรือไมใชเพื่อการงานก็ได ในการรวมตัวที่ไมเกี่ยวของกับ
การทํางานมักจะขึ้นอยูกับความสนใจและความพอใจของแตละคน เชน กลุมเสวนา กลุมอาสา
พัฒนา เปนตน 

องคประกอบของกลุม 
1. ขนาดของกลุม ปริมาณและคุณภาพของการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิกของกลุม 

จะถูกกําหนดโดยนโยบายของกลุม ขนาดของกลุมจะสงผลตอสมาชิกภายในกลุมคนอื่น ๆ ตั้งแต
ความสัมพันธไดเร่ิมดําเนินนโยการสื่อสารดังกลาว 
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กลุมที่มีขนาดพอเหมาะจะทําใหสมาชิกในกลุมส่ือสารระหวางกันไดอยางทั่วถึง และมี
โอกาสเทา ๆ กัน ปฏิกิริยาตอบกลับเปนไปไดโดยรวดเร็วและมีความสําคัญมาก แตถากลุมใดก็ตาม
มีคนจํานวนมากขึ้น การสื่อสารในลักษณะนี้ก็จะเปนไปไดยากขึ้น 

2. การจัดระยะหาง  องคประกอบอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเรื่องการสื่อสาร
ภายในกลุม คือ สายตาที่มองสบตากันของสมาชิก ซ่ึงถามีการจองมองกันในระหวางนั่งสนทนากัน
อาจจะทําใหเกิดผลสะทอนในทางลบภายในกลุมเล็ก ๆ ที่มีการนั่งอยูตรงกันขาม สามารถทําใหการ
แสดงความคิดเห็นชะงักหรือไมสมบูรณพอดี เนื่องจากวิธีการจัดที่นั่งในรูปแบบนี้ การจัดเกาอ้ี
ติดกันมากเกินไป  การสนทนาก็จะไมไดผลดีพอ ยิ่งการจัดที่นั่งหัวโตะยาวหองสมุด คือ มีที่นั่งหัว
โตะคลายกับมีประธานในการสนทนาจะทําใหการสนทนาเปนไปในรูปแบบของการประชุมผิด
วัตถุประสงคของการจัดกลุมที่ตองการความเปนกันเอง การจัดกลุมโดยทั่วไปควรจะจัดเปนรูป
วงกลมมากกวาจะจัดใหนั่งรอบ ๆ โตะสี่เหล่ียมผืนผา  

3. บทบาทของสมาชิกกลุม ควรมีการแบงบทบาทของสมาชิกกลุมตามความเหมาะสม 
พิจารณาจากความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพราะบทบาทของสมาชิกกลุมจะ
กอใหเกิดผลไดทั้งในแงบวกหรือแงลบ และบทบาทของสมาชิกไมจําเปนตองเหมือนกันทุกกลุม 

4. โครงสรางการสื่อสารในกลุม โครงสรางการสื่อสารในกลุม หมายถึง ระบบการ
แพรกระจายขอมูลขาวสารในบรรดาสมาชิกของกลุม ซ่ึงมีทั้งเครือขายแบบไมเปนทางการและ
เครือขายแบบเปนทางการ 

5. บรรทัดฐานของกลุม บางครั้งบทบาทของสมาชิกกลุมถูกกําหนดโดยบรรทัดฐาน 
หรือมาตรฐานซึ่งวิธีการที่สมาชิกสวนใหญยอมรับในการมีสวนรวมในการคิดและประพฤติปฏิบัติ
ตาง ๆ เพื่อควบคุมสมาชิกภาพ บรรทัดฐานนี้เปนตัวสําคัญที่จะใชกําหนดใหสมาชิกใหมที่ตองการ
จะเขารวมกลุมปฏิบัติตาม  

6. ผูนํากลุม หมายถึง ผูนําที่จะสามารถนํากลุมใหไปสูเปาหมายที่วางไว กลุมหนึ่ง
อาจจะประกอบไปดวยผูนํากลุมเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได โดยผูนําหลายคนมักจะปรากฏให
เห็นในกลุมซ่ึงมีสมาชิกจํานวนมาก ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับสถานการณ ผูมีสวนเกี่ยวของแตละประเภทของ
งานดวย 

7. ความผนึกแนนของกลุม สัมพันธโดยตรงกับขนาดของกลุม ถากลุมมีขนาดใหญ 
ความผนึกแนนจะมีนอย ตรงขามถากลุมมีขนาดเล็ก ความผนึกแนนของกลุมยอมมีมากกวา เพราะ
ความรูสึกใกลชิดจะเปนตัวเชื่อมใหมีความผูกพันกันแนนแฟนยิ่งขึ้น 

เหตุที่มีการนําแนวคิดเรื่องการสื่อสารในกลุมขนาดเล็กมาใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
เนื่องจากในการสื่อสารเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนในชมรมพุทธศาสตรมีการใช
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วิธีการสื่อสารแบบกลุมโดยเฉพาะกลุมสมาชิกของชมรมที่มีความศรัทธาแนบแนนในกระบวนการ
ของกลุมอยางสูง มีกิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรมกลุม เชนการตักบาตร การสวดมนต และการนั่ง
สมาธิ โดยมุงใหเยาวชนเกิดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Workshop) กระบวนการกิจกรรม ซ่ึง
จําเปนตองมีการปฏิสัมพันธ (Interactive) กับเพื่อนสมาชิกในคาย  ฉะนั้น แนวคิดดังกลาวจึงอธิบาย
ถึงปรากฏการณการสื่อสารที่เกิดขึ้นขางตนไดเปนอยางดี  

 

2.1.8 การสื่อสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication) 
การถอดบทเรียนการสื่อสารในจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนนั้น ผูวิจัยไดเชื่อมโยงกับ

การสื่อสารแบบมีสวนรวม เพราะการที่จะเขามามีสวนรวมไดจะตองเปดโอกาสในการสื่อสารอยาง
มีสวนรวมใหเยาวชนเขาไปมีสวนรวมในระบบการสื่อสาร รวมทั้งใชการสื่อสารเปนเครื่องมือใน
การที่จะใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวม 

กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวมมีหลักการที่สําคัญ โดย จุมพล  รอดคําดี (2542: 22-
23)   กลาวไว คือ 

1. การเขาถึงส่ือ (Access) หมายถึง การเขาถึงส่ือที่คายของชมรมพุทธศาสตร  กิจกรรม
การใชส่ือเปดโอกาสใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานนั้น ๆ เชน ส่ือกิจกรรม ที่เปด
โอกาสเด็กและเยาวชนเขาไปดําเนินงาน จัดทํา แกไข ปรับเปลี่ยนภายในกิจกรรมนั้นได เปนตน   

2. การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การมีสวนรวมทุกระดับในระบบการสื่อสาร    
ไมวาจะเปนเรื่องการวางแผนการสื่อสาร ตั้งแตเริ่มคิดไปจนกระทั่ง การดําเนินการ รวมทั้งการ
จัดการการใชส่ือของชมรมที่เยาวชนจะตองมีสวนรวมหรือมีโอกาสเขารวมทุกขั้นตอน 

3. การจัดการดวยตนเอง (Self-management) การมีสวนรวมที่มีความสําคัญยิ่งกวาสิ่งใด
ก็คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตัวเองตามวิถีทางกระบวนการประชาธิปไตย และการ
ตัดสินใจเยาวชนที่มาเขาชมรมมีอํานาจตัดสินใจ ตั้งแตเร่ิมคิดวางแผนไปจนกระทั่งการกําหนด
นโยบายการบริหารงาน และการลงมือผลิตส่ือดวยตนเองโดยการจัดการดวยตนเองจะตองกระทํา
อยางคอยเปนคอยไป  

การส่ือสารแบบมีสวนรวมสามารถพิจารณาไดจากองคประกอบของการสื่อสารโดย
กาญจนา  แกวเทพ และคณะ (2543: 55)  กลาวไวคือ 

1. เปาหมายของการสื่อสารไดกําหนดใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในระดับใด 
เชน ในระดับเขามารวมแสดง ระดับผูรับสารที่คอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) ระดับวาง
นโยบาย ฯลฯ 
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2. ลักษณะ 2 ทาง และ มีปฏิสัมพันธทางกาารสื่อสาร ยิ่งการสื่อสารเอื้ออํานวยใหมี
ลักษณะตอบโตกันอยูตลอดเวลามากขึ้นเทาใด โอกาสที่เด็กและเยาวชนจะเขามามีสวนรวมก็ยิ่งจะมี
มากขึ้นเทานั้น 

3. ใครคือผูสงสารในชมรม โอกาสของเยาวชนจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมากนอยและ
ทั่วถึงหรือไม 

4. วิธีการนําเสนอเนื้อหา หากมีลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน 
(Dialogue) แสวงหาความรวมมือจากหลายฝาย (Collaboration) และกอใหเกิดการตัดสินใจโดยกลุม 
(Group decision-making) ก็จะยิ่งทําใหการมีสวนรวมมีโอกาสมากขึ้น 

5. ประเภทของชองทาง/ส่ือ โดยหลักการทั่วไปสื่อขนาดเล็กจะเปนสื่อที่คนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดมากกวาส่ือขนาดใหญ เชน ส่ือกิจกรรม ซ่ึงเปนส่ือที่สามารถอํานวยความสะดวก
ในการเขามามีสวนรวมของเด็กและเยาวชนไดมาก เปนตน   

6. ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) การสื่อสารแบบมีสวนรวมจะเชื่อ
วา ผูรับสารนั้นมิใชผูที่วางเปลาและไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่จะสื่อไป หากแตความรูที่
ผูรับสารมีนั้นอาจจะเปนคนละชุดที่แตกตางจากที่ผูสงคาดคิดเอาไว และวิธีการรับสารของเยาวชน
ที่มาเขาชมรมเปนอยาง Passive หากทวาเปนไปอยาง Active และมักจะมีปฏิกิริยาปอนกลับ 
(Feedback) ทั้งแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ การสื่อสารแบบมีสวนรวมสามารถสรุปไดดัง
ภาพที่ 2.3 
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ภาพที่  2.3  คณุลักษณะของการสื่อสารแบบมีสวนรวม 

ที่มา : กาญจนา แกวเทพ และคณะ. 2549: 25. 
 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดนําแนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวมมาใช เนื่องจาก

ในการสื่อสารเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะแกเยาวชนของชมรมพุทธศาสตรสากล ไดมีการใชการ
ส่ือสารในการดึงดูดใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในหลายกิจกรรม 

 
2.2   ทฤษฎีเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน 

จากที่ไดกลาวมาขางตนเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร ที่ประกอบดวยองคประกอบที่
สําคัญ ไดแก ผูสงสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Media) และผูรับสาร (Receiver) ซ่ึงสื่อมวลชน 
เปนสื่อ (Media) ที่มีความสําคัญที่สามารถสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารจํานวนมากและที่อยู
กระจัดกระจายไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส่ือมวลชนที่ในงานวิจัยนี้กลาวถึงคือ โทรทัศนดาวเทียม 
DMC และสื่ออินเตอรเน็ตที่สามารถสื่อสารไปยังกลุมยาวชนในชมรมพุทธศาสตรสากลซึ่งมี

การสื่อสาร
แบบมีสวน

รวม

สรางความเขาใจ/
ความรูสึกรวมกัน 

เปาหมาย 
การสื่อสาร 

ขาวสาร/เนื้อหา 
ขอมูลเกี่ยวของกับ

ชุมชน 

สรางความผูกพัน 

ผูที่เก่ียวของ/มีสวนได
สวนเสียทุกคนไดเขารวม 

เปนการเขารวมใน
หลาย ๆ บทบาทใน 
แตละขั้นตอน 

อาจเปนการ พูดคุย หรือ
เปนลายลักษณอักษร 

การไหลของขาวสาร
เปนแบบรอบทิศทาง 

จากบนลงลาง 
จากลางขึ้นบน

จากขาง ๆ ถึงกัน 

ผูสง-ผูรับ 
ผลัดบทกันเลน

เปนการสื่อสารแบบ
สองทาง 

ใชแบบจําลอง 
เชิงพิธีกรรม 

อาจใชชองทางเดียว/
หลายชองทาง 
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อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โจเซฟ ที แคลเปอร (Joseph T. Klapper อางใน 
ปรมะ สตเวทิน  2533:142)  ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของกลุมผูรับสารดังนี้ 

1. อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอผูรับสารนั้น ไมใชอิทธิพลโดยตรง แตเปนอิทธิพลโดย
ออมเพราะมีปจจัยตางๆที่กั้นไว ปจจัยดังกลาวไดแก 

1.1 ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (Pre-supposition)  ผูรับสารมีความคิดเห็นมี
คานิยมและมีความโนมเอียงที่จะประพฤติอยางใดอยางหนึ่งอยูกอนแลว ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการ
คบหาสมาคมกับคนอื่น และสถาบันสังคมที่ตนเปนสมาชิก เมื่อบุคคลนั้นสัมผัสกับสื่อมวลชนก็จะ
นําเอาทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมเหลานี้ติดตัวมาดวย 

1.2 การเลือกรับสารของผูรับสาร (Selective Processes) ผูรับสารจะเลือกรับสารที่
สอดคลองกับความคิดเห็นและความสนใจของตนและจะพยายามตีความสารตามความเชื่อและ
คานิยมที่มีอยูเดิมและจะเลือกจดจําเฉพาะสิ่งที่สนับสนุนความคิดเห็นและความเชื่อของตน 

1.3 อิทธิพลของบุคคล  (Personal  Influence) ขาวสารจากสื่อมวลชนอาจจะไมไป
ถึงประชาชนผูรับสารในทันที แตจะผานสื่อบุคคลหรือผูนําความคิดเห็นกอนที่จะไปถึงประชาชน 
ผูนําความคิดเห็นมักจะเปนคนที่ไดรับความเชื่อถือ เล่ือมใสและไววางใจจากประชาชนทั่วไป จึง
เปนผูมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจของประชาชน 

2. อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอผูรับสารนั้นเปนเพียงผูสนับสนุนเทานั้น ส่ือมวลชนจะ
สนับสนุนทัศนคติ รสนิยม ความมีใจโนมเอียง ตลอดจนแนวโนมดานพฤติกรรมของประชาชนให
มีความเข็มแข็งและพรอมที่จะปรากฏออกมา เมื่อมีแรงจูงใจเพียงพอ หรือเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

3. ส่ือมวลชนอาจทําหนาที่เปลี่ยนแปลงผูรับสารไดเชนกัน จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบุคคลมี
ความโนมเอียงที่จะเปลี่ยนอยูกอนแลว หากสื่อมวลชนสามารถเสนอสิ่งที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูรับสาร ก็จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได ส่ือมวลชนจึงทําหนาที่เปนเพียง
ผูเสนอทางในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเทานั้น 

4. ส่ือมวลชนสามารถสรางทัศนคติและคานิยมใหมใหแกผูรับสาร ในกรณีที่บุคคลนั้น
ไมมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากอน ทัศนคติและคานิยมใหมนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมือ่
บุคคลนั้นรับสารเรื่องราวนั้นในแนวเดียวกันบอยๆ เปนอิทธิพลในลักษณะสะสม มิใชอิทธิพลที่
กอใหเกิดผลในทันทีทันไดหรือในระยะเวลาอันสั้น 

อิทธิพลของส่ือมวลชนในสังคมมีเชนไร อิทธิพลของสื่อของวัดธรรมกายก็มีเชนนั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากผูรับสารปดตัวเองจากการรับขาวสารภายนอก ส่ือของวัดก็จะยิ่งมีอิทธิพล
มากขึ้น เนื่องจากทําการชี้นํา ผลิตซ้ํา จนสามารถกําหนดคานิยมและอุดมการณของผูคนได และ
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นําไปสูพฤติกรรมตางๆ โดยไมถูกบีบบังคับ แตระดับของอิทธิพลจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นกับตัว
แปรอื่นมาประกอบดวย ในงานวิจัยนี้ ส่ือของวัดพระธรรมกาย ภายใตมูลนิธิธรรมกายโดยเฉพาะ 
ส่ือโทรทัศน DMC มีบทบาทอยางมากตอการสื่อสารและการสรางจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนที่
ทํางานในชมรมพุทธศาสตรสากล ซ่ึงสอดคลองกับที่ เทียนชัย วงศชัยสุวรรณ 1 กลาวถึง อํานาจของ
ส่ือวา ส่ือมีอํานาจชี้นําและควบคุมเหนือจิตวิญญาณของมนุษยไดผานการผลิตซํ้าครั้งแลวคร้ังเลาจน
กลายเปนสวนหนึ่งของจิตใตสํานึก ส่ือจึงมีอํานาจเหนือการกําหนดความฝนและคานิยมของผูคน
ในสังคม เปนแบบอยางพฤติกรรม ช้ีนําทิศทางของสังคม เทียนชัยกลาววา “ใครมีอํานาจควบคุม
เหนือระบบขาวสารและการบันเทิงก็จะมีอํานาจเหนือจิตวิญญาณ กําหนดเหนือทิศทางของสังคม
และแบบชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในสังคมได”   

 
2.3 แนวคิดเรื่องเครือขายการสื่อสาร 

เครือขายมี 3 ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอส่ือสาร และ
เครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางที่แนนอนตายตัว แตอาจมีการ
ออกแบบโครงสรางขึ้นมาทําหนาที่สานความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง อยางไรก็
ตาม ในเครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละคน/กลุมองคกรตางก็เปนศูนยกลาง
ของเครือขายไดเชนเดียวกัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธทางสังคมของเครือขายจึงมีความซับซอน
กวากลุม/ องคกรมากนัก  (Boissevain and Mitchell, 1973) 

Burke (1999, อางถึงใน บงกชมาศ เอกเอี่ยม) อธิบายวา เครือขายกับการติดตอส่ือสารมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ ที่ระดับชุมชนการติดตอส่ือสารทําไดอยางรวดเร็วแบบปากตอปากใน
กลุมคนรูจักมักคุน โครงการพัฒนามีสวนควบคุมกระบวนการดังกลาวผานการจัดตั้งกลุม/องคกร
ชุมชน หรือประชาชนกลุมเปาหมายของโครงการ วิธีการแบบปากตอปากในกลุมคนรูจักมักคุนถูก
นํามาใชและคอนขางประสบความสําเร็จ รูปแบบนี้เปนลักษณะที่สําคัญของวิธีการติดตอส่ือสาร
แบบมีสวนรวม บางทีปจจัยหลักที่เกี่ยวของคือความสมดุลระหวางเครือขายหลวมๆ  ที่มีอยูของ
ชุมชน กับโครงสรางแบบทางการที่ทําใหขอมูลขาวสารไหลเวียนไดดีขึ้นที่นักพัฒนานําเขา 

การสรางเครือขาย  หมายถึง  การทําใหมีการติดตอและการสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ ในทัศนะของ Starkey (1997) การ
สรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธฉันท
เพื่อนที่ตางก็มีความเปนอิสระ มากกวาทําใหเกิดการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้การสราง
                                                 
1 ยุค ศรีอารยะ, จักรวรรดิสื่อครอบโลก สงครามลาอาณานิคมทางวัฒนธรรม, ในวิเคราะหระบบโลกในสหัสวรรษ
ใหม, หนังสือชุดวิถีทรรศน, มูลนิธิภูมิปญญา 2542 หนา 81-88 
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เครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชน การถายทอดขาวสาร
ทางสื่อสารมวลชน การสงนิตยสารจดหมายขาวใหกับสมาชิก เหลานี้ไมใชเครือขาย เครื่องมือของ
การสื่อสารมวลชนอาจนํามาใชในเครือขายได แตการใช    เครื่องมือเหลานี้เพียงอยางเดียวไม
สามารถเรียกไดวาเปนการสรางเครือขาย ดังนั้นเครือขายจึงไมใชการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิก
ตามรายชื่อเทานั้น แตตองมีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน 

ความจําเปนที่ตองมีเครือขาย  เครือขายในการพัฒนาจะไมจําเปน ถาคนหรือองคกรมี
การติดตอสัมพันธกันกับคนหรือองคกรในสาขาเดียวกัน ทั้งแนวตั้งและแนวราบอยูแลวเปนอยางดี 
หรือองคกรตางๆ ทราบถึงสิ่งที่เปนจริงเกี่ยวกับนโยบาย ผลการวิจัยและการดําเนินงานในที่ตาง ๆ 
ทราบถึงแหลงวิชาการ แนวทางการพัฒนาทางการบริหาร สังคม เศรษฐกิจตาง ๆ ของประเทศ 
รวมทั้งขอดีขอเสียของแตละแหลง และแตละแนวทางการพัฒนา มีทรัพยากรที่จะดําเนินงานของ
ตนเอง สามารถรวมมือกับเพื่อนในวงการเดียวกันในหนทางที่องคกรของตนจะไดรับประโยชน 
หรือทําใหรัฐบาล องคกร และชุมชน   รับฟงขอเสนอแนะขององคกรของตนไดอยูแลว 

แตในความเปนจริงไมใชเชนนั้น หนวยงานพัฒนาไมวาจะเปนหนวยงานพัฒนาเอกชน                 
หรือหนวยงานพัฒนาของรัฐ ตางหนวยตางทํางานกันไปไมเคยเกี่ยวของกับหนวยงานที่ทํางาน
คลายคลึงกัน ยุงอยูกับการแกปญหาวันตอวัน เพื่อใหหนวยงานของตนอยูรอด มีการทํางานซ้ําซอน
กันในพื้นที่เดียวกัน แตละหนวยงานก็มีการสงขาวสารขอมูลไหลเวียนกันอยูภายในหนวยงาน 
ของตน และขอมูลขาวสารมีคอนขางจํากัด การทํางานใชกรอบความคิดหรือหลักการเฉพาะที่เคยใช
อยางใดอยางหนึ่ง พัฒนาในสาขาแคบๆ และเปนไปตามนโยบายขององคกร หรือแมแตองคกร
ชุมชนในหมูบานเดียวกันก็ตางกลุมตางทํางานของตนไป ไมเคยติดตอชวยเหลือกิจการของกันและ
กันไมเคยใหคําปรึกษาหารือซ่ึงกันและกันก็มีอยูมากมาย เมื่อเปนเชนนี้ ในยามที่ตองการเครื่องมือ
ในการพัฒนา ซ่ึงอาจเปนปจจัยนําเขา เทคโนโลยี การฝกอบรม แนวความคิดในการวิจัย ขอเสนอ
โครงการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในกิจกรรมการพัฒนาบุคคลหรือองคกร ก็จะใชส่ิงตางๆ ที่พอจะหา
ไดใกลมือและอาจมีการออกแบบใหม หรือสรางขึ้นใหมถาจําเปน ซ่ึงตองเสียเวลาคนหายาวนาน
เครือขายสามารถชวยแกปญหาขางตนได ดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรไดแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรที่อยูนอกหนวยงานหรือ
องคกรของตน และใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

ประโยชนของเครือขาย ประโยชนเฉพาะหนาจะเห็นไดจากผลงานที่สมาชิกดําเนินการ 
สวนประโยชนระยะยาวจะบังเกิดในรูปของความมีประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนาการ
ถายทอดวิธีการทํางาน และระบบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เครือขายในการพัฒนามีประโยชนหลายประการ 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค สมาชิก และกิจกรรมของเครือขาย ซ่ึงพอจะรวบรวมไดดังนี้ 
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1. เครือขายชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทักษะ ความรู ประสบการณ 
เครื่องมือ และสื่อ ผานการประชุม การทดลองปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ และการใหความ
รวมมือกันในการดําเนินโครงการ การแบงปนทักษะและประสบการณใหแกกัน เปนการเสริมความ
สมบูรณใหกับสมาชิกเครือขายทั้งมวล ไมวาจะเปนบคุคลหรือองคกร 

2. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการประสานงานในเครือขาย ชวยลดการทํางาน 
และการใชทรัพยากรซ้ําซอน ทําใหการพัฒนาสามารถดําเนินไปไดกาวหนา รวดเร็ว และสงผลตอ
สังคมในวงกวางยิ่งขึ้น 

3. เครือขายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยูในระดับตางกัน มีวิธีการทํางาน การจัดองคกร 
และมีภูมิหลังตางกันที่ไมมีโอกาสตอกัน เขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหเกิดความ
เขาใจกันมากขึ้น นําไปสูการทํางานรวมกัน เพื่อประโยชนของทุกฝาย 

4. เครือขายสามารถทําใหคนและองคกรที่ไมมีความสัมพันธกันไดทราบวายังมีบุคคล
หรือหนวยงานอื่นอีกมากที่สนใจทํางานในเรื่องเดียวกัน และเผชิญปญหาเหมือนกัน 

5. เครือขายสามารถทําใหความตองการของประชาชนไดรับการสนองตอบจากรัฐ 
6. เครือขายชวยช้ีใหเห็นปญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซอนและทวมทนใน

หมูบาน 
7. เครือขายชวยเชื่อมหนวยงานวิชาการและแหลงทุนกับผูที่ตองการความชวยเหลือ 
8. เครือขายทําใหคนและองคกรไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน ไดรับกําลังใจ การจูงใจ 

และการยอมรับ ซ่ึงมีความสําคัญตอหนวยเล็ก ๆ ที่อยูนอกระบบราชการ 
  
2.4  แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานกึสาธารณะ 
 จิตสํานึกสาธารณะ คือ การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เปนการสรางคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนเรื่องภายใน “จิตสาธารณะ” เปนส่ิงหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกใหคนรูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือ ในการทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปน
หลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

ความหมายของจิตสาธารณะ  
จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง จิตสํานึกเพื่อสวนรวม เพราะคําวา สาธารณะ คือ 

ส่ิงที่มิไดเปนของผูใดผูหนึ่ง จิตสาธารณะจึงเปนความรูสํานึกถึงการเปนเจาของในสิ่งที่เปน
สาธารณะในสิทธิและหนาที่ที่จะดูแลและบํารุงรักษารวมกัน เชน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมการ
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รักษาสาธารณะสมบัติที่เปนของสวนรวม รวมทั้งใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก หรือผูที่รองขอ
ความชวยเหลือเทาที่จะทําไดตลอดจนลงมือกระทําเพื่อไมใหเกิดปญหา และเพื่อรักษาผลประโยชน
ตอสวนรวม 

จิตสาธารณะเพื่อสวนรวม 
 จิตสาธารณะเพื่อสวนรวม สามารถกระทําไดโดยมี  2 แนวทางดังนี้ 

1. โดยการกระทําของตนเอง ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
และเกิดความเสียหายตอสวนรวม 

2. มีบทบาทชวยสังคมในการรักษาผลประโยชนของสวนรวม  เพื่อแกปญหา 
สรางสรรคสังคมซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ความสําคัญของจิตสํานึกสาธารณะ 
 จิตสํานึกสาธารณะเปนความรับผิดชอบซึ่งเกิดขึ้นภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใต
สํานึก ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงอยูในจิตและสงผลสูการกระทําภายนอก  ปญหาตางๆที่
เกิดขึ้น จะเห็นไดวา เกิดจากการขาดจิตสํานึกของคนสวนรวมในสังคมเปนสําคัญ  การสราง
จิตสํานึกสาธารณะ  เปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการอบรมสั่งสอนถาใจตนเองไม
รับ จิตสาธารณะก็ไมเกิด  จิตสํานึกสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคมและเปนพื้นฐานในการสราง
ใหเยาวชนเห็นความรวมกัน   
 บทความจากโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ - ทองถ่ินนาอยู admin@ldinet.org ซ่ึง
ไดรับสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางวิถี
สาธารณะที่เขมแข็งในดาน "สุขภาวะ" ดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในสังคม โครงการนี้
ทํางานกับกลุมชุมชนในพื้นที่ 35 จังหวัด มาตั้งแตป 2546 และจะสิ้นสุดในป 2549 ลักษณะสําคัญ
คือเสริมสรางให "พลเมืองผูตื่นตัว" หรือ "กลุมคนเอาธุระเรื่องสาธารณะ" เขามารวมทํางานกัน เพื่อ
เสริมสรางหรือแกไขเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตรวมกันของคนในชุมชน ทองถ่ิน ดวยมุงหวงั
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม เสริมความคิดที่วา จิตสํานึกสาธารณะนาจะเกิดขึ้นดวยตัวของตัวเอง
มากกวาดวยการอบรมสั่งสอนของผูที่เหนือกวา  
 บทสรุปคือ การสรางความเขมแข็งใหทองถ่ินไทยเปนสวนหนึ่งที่รวมกันกําหนด
อนาคตของตนเอง และมีศักยภาพทามกลางกระแสโลกาภิวัตน นาจะเปนมิติหนึ่งในการสราง
ทางเลือกใหกับบานเมือง แตการจะสรางทองถ่ินใหนาอยู เปนเรื่องของผูคนในทองถ่ินตองเขา
มารวมผลักดัน รวมกันคิด รวมกันเรียนรู และรวมกันทํา บนพื้นฐานของความหลากหลาย และทุน
ทางสังคมที่แตละทองถ่ินมีอยู คือหนทางในการกาวเขาสูความเปนชีวิตสาธารณะที่เขมแข็ง ทําให
เกิดสภาวะทองถ่ินที่นาอยูไดจริง สอดคลองกับบทบัญญัติเร่ืองสิทธิในการกําหนดวิถีชีวิตตัวเอง 
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นั่นหมายถึง สิทธิในการกําหนดแนวทางการพัฒนาดวยตัวเอง สิทธิในการใชและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน สิทธิในการมีอาหารพอเพียง มีชีวิตความเปนอยูที่ดี และสิทธิในการ
ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
 ทั้งนี้ รัฐ องคกร หรือปจเจกชนใดที่มุงหวังสรางสรรคการเปลี่ยนแปลง ตองเปดโอกาส
ใหสรางกลไกมีสวนรวม สรางสภาพแวดลอม ตลอดจนสรางเสริมทักษะความสามารถ ที่เอื้อ
ประโยชนตอทองถ่ินไทยบนพื้นฐานของคําวา รวมกันคิด รวมกันเรียนรู และรวมกันทํา เปนการ
สรางวัฒนธรรม "จิตสํานึกสาธารณะ" ที่มุงหวังจะสรางชุมชนทองถ่ินนาอยูใหเกิดขึ้นทั่วทองถ่ิน
ไทย 
 มีการใหคํานิยามมากมายเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ ซ่ึงขึ้นอยูกับบริบทของสังคม 
ชุมชน และสําหรับงานวิจัยนี้ คําวา จิตสํานึกสาธารณะ ซ่ึงไดเขาไปศึกษาในชมรมพุทธศาสตร ใน
สถาบันการศึกษาซึ่งนับเปนองคกรหนึ่ง ซ่ึงมีเครือขายกิจกรรมทางพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับชมรม
พุทธศาสตรสากล วัดพระธรรมกาย จิตสํานึกสาธารณะในงานนี้ จึงเปนจิตสํานึกในเชิงพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนชาวพุทธที่เชื่อมโยงในมิติของศาสนา 

 

2.5 แนวคิดเรื่องสาํนักวัดพระธรรมกาย 
สํานักวัดพระธรรมกายกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยอาศัยความศรัทธา กําลังกาย 

กําลังใจและกําลังทรัพยของบรรดาศิษยและผูเสื่อมใสในพระมงคลเทพมุนี (หลวงพอวัดปากน้ํา-สด  
จันทสาโร) สํานักวัดพระธรรมกายหรือศูนยพุทธจักรปฏิบัติธรรมเปนศูนยกลางการเจริญภาวนา
ตามแนววิชชาธรรมกาย  กินอาณาเขตบริเวณทองนาพื้นที่ 196 ไร ตําบลคลองสาม  อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

แนวการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายเนนการปฏิบัติสมาธิเพื่อเขาถึงนิพพาน ความ
พนทุกขเนื่องจากมองเห็นความสําคัญของจิตจากคําสอนในพระไตรปฎก   ซ่ึงวัดพระธรรมกายได
ถายทอดเปนแนวคําสอนวา “คนเรามีใจเปนใหญ จะดีก็ที่ใจ จะชั่วก็ที่ใจ จะทําอะไรสําเร็จหรือไม
สําเร็จก็อยูที่ใจ  วิธีพักใจที่ดีที่สุดก็คือการทําสมาธิ” วัดพระธรรมกายถือวา  ธรรมะทั้งหมดที่
พระพุทธเจาทรงเทศนา  พระอรหันตตลอดจนพระพุทธเจา  มีอยูแลวในตัวเรา  ไมจําเปนตองไป
เที่ยวคนหาที่ไหน  พระรัตนตรัยอยูในตัวเรานี่เองจิตของเราจึงเปนส่ิงสําคัญ  เราจําเปนตองขัดเกลา
จิตของเราใหบริสุทธิ์  เราจึงจะมีพื้นฐานใหกายและวาจาบริสุทธิ์ได  จิตที่บริสุทธิ์จะสงบนิ่ง  ใส
สวางรูแจงและเขานิพพาน 

วิธีการปฏิบัติเพื่อใหจิตบริสุทธิ์เขาถึงธรรมกายเรียกวา  วิชชาธรรมกาย  ซ่ึงสานุศิษยเชือ่
กันวาเปนวิชชาที่ทําใหเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจา  วิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุพระธรรมกาย
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นั้นเริ่มตนจากการทําวัตร  สวดมนตไหวพระ กอนสวดมนตใหพิจารณาพระพุทธรูปองคใดองค
หนึ่งที่ตนศรัทธาเคารพมั่นเมื่อจําไดแลวก็หลับตาพอปดสนิท  นึกอาราธนาพระพุทธรูปองคนั้นมา
ประดิษฐานอยูที่ศูนยกลางกายของเราตรงชองวางกลางลําตัวเหนือสะดือข้ึนมา 2 นิ้ว ขณะที่ทําวัตร
สวดมนต ตองตั้งสตินึกถึงพระพุทธรูปควบคูกันไปอยูที่ศูนยกลางกายนั้นที่เดียว  เมื่อใจหยุดนิ่ง  
ความสวางก็จะเกิดขึ้น  ทามกลางความสวางนั้นจะเห็นพระพุทธรูปที่ระลึกถึงปรากฏขึ้นอยาง
ชัดเจน  ตอจากนั้นจะมีพระพุทธรูปองคใหมปรากฏขึ้นแทนที่แตสวยงามกวาเดิมมาก  เรียกวา 
ธรรมกาย  ทางวัดพระธรรมกายสอนวาการเห็นธรรมกายเปนการเห็นธรรมเบื้องตน  ใหระลึกถึง
ธรรมกายนั้นทุกอิริยาบถจนชํานาญและรักษาธรรมกายนี้ไวตลอดชีวิต  ธรรมกายจะคอยเตือนจิตวา
ควรจะทําอยางไรตอไปจึงจะเขาถึงนิพพานได 

เปาหมายของวัดพระธรรมกายคือการเขาถึงนิพพานอันเปนบรมสุข  ดังนั้นวัด
พระธรรมกายจึงจัดใหมีการสรางธรรมทายาท  เพื่อเผยแพรพุทธธรรมใหทุกคนเขาถึงนิพพานได  
ธรรมทายาทคือผูรับมรดกทางธรรมของพระพุทธเจา  มิใชเปนเพียงนักปฏิบัติธรรมทั่วไป  แตได
ฝกฝนตนเองตามวิธีการที่พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งปวง  การอบรมธรรมทายาทรุนแรกเริ่ม
ขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2515  ในครั้งนั้นมีนักเรียนนิสิต  นักศึกษาเขารับการอบรม 60 คน มีการ
สมาทานศีล 8 อยูกลด ฝกสมาธิใหจิตสงบในทองนาที่แหงแลงไมมีตนไมใหญ ไมมีเครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ เชนในทุกวันนี้ ตอมาในพ.ศ. 2527 ปรากฏวามีจํานวนผูเขาอบรมธรรมทายาท
ทั้งสิ้น 410 คน อันแสดงถึงการแสวงหาความหมายของพุทธธรรมที่พัฒนาในบรรดาคนหนุมสาว
ยุคปจจุบันโดยอาศัยสมาธิเปนแนวทาง 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุริยเดว ทรีปาตี (2549) จากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดทํางานวิจัยเร่ือง
คุณภาพวัยรุน: กรณีศึกษานักเรียนสายสามัญและสายอาชีพในเขต กทม.ชลบุรี เชียงใหม 
นครราชสีมา และสงขลา จํานวน 3,000 คน โดยใชตัวช้ีวัดคุณลักษณะและคุณภาพวัยรุนพบวา 
วัยรุนไทยขณะนี้ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ชุมชนออนแอและไมสนใจซึ่งกันและกัน ขาดกิจกรรม
สวนรวม เยาวชนหางเหินศาสนา และขาดความซื่อสัตย ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนตัวกัดกรอนเศรษฐกิจ
พอเพียง และสมานฉันท กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเยาวชนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ในจํานวนนี้
กวา 25% ไดเกรดเฉลี่ย 3.5 และกวา 90% อยูกับพอแมและครอบครัวที่อบอุน แตเนื่องจากเด็กถูก
หลอหลอมจากครอบครัวใหเนนเรื่องการเรียนเปนหลัก เพราะเปนสิ่งที่ทําใหพอแมพอใจ แต
เยาวชนไมมีจิตสํานึกสาธารณะ ทําใหเด็กปจจุบันแบงเปน 2 ขั้ว กลุมที่เรียนเกงก็จะเกาะกลุมกันไป 
แตเด็กที่เรียนไมเกงก็พยายามทําพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของตนเองขึ้นมา 
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ในทางเดียวกันผลงานวิจัย โครงการ Child Watch 2548-2550 ดานการศึกษาของ 
สมพงษ จิตระดับ  (2550) ที่ศึกษาสภาวะการณของเยาวชนดานการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พบวา ขณะนี้เด็กในกรุงเทพและปริมณฑลเรียนพิเศษมากที่สุดไดแกในระดับ 
ประถมศึกษา รอยละ 34.63 กลุมที่โดดเรียนมากที่สุด ไดแก อุดมศึกษารอยละ 58.02 และกลุมเด็กที่
ลอกการบานเพื่อนหรือขอสอบเพื่อนมากที่สุด ไดแก ระดับชั้นม.ปลาย รอยละ 80.24  นอกจากนี้ยัง
พบวาสิ่งที่กําลังระบาดมากที่สุดในกลุมเด็กและเยาวชน ระดับ ม. ปลายไดแกยาเสพติด โดยเฉพาะ
ยาบา สวนระดับอุดมศึกษานั้น เปนจิตอักเสบ หรือจิตใตสํานึกไมมี เด็กอยูในสังคมที่เต็มไปดวย
ปญหา ไมวาจะเปนปญหาคุณธรรม มารยาท ประเพณี วัฒนธรรมหายไป และหากมีเวลาวางเด็กก็
ไมรูจะทําอะไร เด็กจึงสนใจไปกับการเลนเกม หรือบางคนเขาสูยุวอาชญากร  

งานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับการสํารวจงานวิจัยแบบโพลลของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมกับ "สวนดุสิตโพลล" มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย และ
ผูปกครอง จากทั่วประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุน โดยสุมตัวอยางจากจังหวัดตางๆ ที่เปนตัวแทน
ของภูมิภาค จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 2,788 คน ทั้ง ระหวางวันที่ 10-18 มีนาคม 2550 กรณีภาวะ
วิกฤติคุณธรรมของเยาวชนไทย ที่ทุกฝายควรรวมมือกันแกไขโดยเนน "คุณธรรมนําความรู" เพื่อจะ
ชวยแกไขวิกฤติของเยาวชนไทยพบวาพฤติกรรมของเยาวชนไทยที่สังคมพึงตระหนัก 5 อันดับ คือ  
1 การใชสินคาฟุมเฟอย ยึดติดกับวัตถุนิยม อันดับ 2  การแตงตัวที่โปเปลือย ไมถูกกาลเทศะ ตาม
แฟชั่นตางชาติ อันดับ 3 การมั่วสุมอบายมุข เชน สูบบุหร่ี ดื่มเหลา ติดยา เที่ยวกลางคืน ติดเกม 
อันดับ 4  การมีอิสระทางความคิด กลาคิดกลาแสดงออกจนเกินงาม และอันดับ 5 มีพฤติกรรม
กาวราว ไมเชื่อฟงพอแม ไมมีความกตัญู และขาดสัมมาคารวะ สําหรับปญหาคุณธรรมของ
เยาวชนไทยในดานตาง ๆ นั้น ในสวนของครอบครัวกลุมตัวอยางเห็นวามาจากครอบครัวแตกแยก/
หยาราง/พอแมไมไดอยูดวยกัน ปญหาพอแมไมมีเวลาใหบุตร  ปญหาการใชความรุนแรงภายใน
ครอบครัว และปญหาพอแมตามใจมากเกินไป ในดานสังคมนั้น กลุมตัวอยาง เห็นวามาจากการ
นําเสนอภาพสังคมของสื่อ ผลจากการเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูยุคเทคโนโลยี การขาด
ตัวอยางที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต/ซีดี/วีซีดี รองลงมา เห็นวามาจากสิ่งเสพติด โดยเฉพาะยาเสพติดที่
แพรระบาด การมีความรักและมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีแหลงมั่วสุม เชน โรงภาพยนตร ราน
สุรา ผับ หางสรรพสินคา สําหรับคุณธรรมของเยาวชนไทยที่ “ควรเรงสราง/ปลูกฝง” คือ 1. ความมี
ระเบียบวินัย 2. ความซื่อสัตย 3. ความขยันหมั่นเพียร 4. ความมีน้ําใจ/เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 5. ความสุภาพ/
มีสัมมาคารวะ 6. ความกตัญู 7. ปลูกจิตสํานึกที่ดี 8. ความสามัคคี 9. ความมีเหตุมีผล 10. การเห็น
แกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน (กรุงเทพธุรกิจ :  21 มีนาคม 2550) 
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ในดานจิตสํานึกสาธารณะงานวิจัยในโครงการ “เครือขายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะของเด็กและเยาวชนผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของสุกัญญา สุดบรรทัดและคณะ 
(2550) พบวา ผลของการใชส่ือสารสนเทศของเยาวชนทําใหเกิดปญหาสําหรับเยาวชนในการ
แบงแยกระหวางความถูกและความผิด ความดี และความไมดี ความหลากหลายของขอมูลขาวสาร
และความคิดเห็นในโลกไซเบอร ทําใหยากตอการแยกแยะวา ในที่สุดแลว ส่ิงใดถูกตองกันแน ดาน
สีขาวก็อางเหตุผล ดานสีดําก็อางเชนกัน ทําใหทุกอยางดูเปนสีเทาทุกอยางสามารถถูกก็ไดหรือผิดก็
ไดขึ้นอยูกับใครจะมองและมองดวยวัตถุประสงคใด จึงไมรูจะเชื่อใครดี  เทคโนโลยีสารสนเทศทํา
ใหเยาวชนทําความผิดเกิดงายขึ้นแคคล๊ิกก็ผิดไดแลว เชน เยาวชนรับจางคลิ๊กเพื่อเพิ่มยอดการสํารวจ
ประชามติในเน็ท การกอปป โปรแกรม หรือเอกสาร ทํากันไดงายๆ ใชเวลาไมถึง 1 นาที และไม
เปลืองเวลามาก นั่งอยูกับบานก็ทําไดแลว จึงมีผูรับจางทํากันจนเปนเรื่องปกติ  บางครั้งเยาวชนไม
ทันนึกวาเปนความผิด ทั้งๆที่พฤติกรรมเชนนี้สงผลกระทบตอสังคมไดมาก 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง  “การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนในจิตสํานึก

สาธารณะ”  ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 4  รูปแบบ อันไดแก  
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)           
 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth Interview)  
 3. การสนทนากลุมยอย  ( Focus Group Interview) และ 
 4. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (  Non - participation observation) เปนแนวทาง

ในการเก็บขอมูล 
 
3.1  การเก็บขอมูล 

สําหรับขั้นตอนในการเก็บขอมูลในงานวจิยันี้แบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก 
ระยะที่ 1. การสํารวจและเก็บขอมูลเบื้องตน (เดือนพฤษภาคม 2550 - กรกฎาคม 2550) 

ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร อันไดแก หนังสือที่เกี่ยวของ เรื่อง”เก็บภาพ
เกามาเลาเรื่อง” “เสนทางใหมของคนรุนใหม” และบันทึกรอยทรายที่ปลายหญา ประวัติความ
เปนมาของชมรมพุทธศาสตรสากล และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก แกนนําชมรมพุทธ
ศาสตรสากล ประธานชมรมและรองประธานชมรมชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมหาวิทยาลัยบูรพา พรอมทั้งเขารวมประชุมกลุมยอย (Focus Group Interview) กับแกนนํา
เยาวชนชมรมพุทธศาสนสากล เพื่อวิเคราะหและคัดเลือกกิจกรรมของชมรมในการจะเขาไป
สังเกตการณ 

ระยะที่ 2.  การเก็บขอมูลภาคสนาม (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2550) หลังจากผูวิจัยได
คัดเลือกกิจกรรมหลักของชมรมพุทธศาสนสากลเพื่อเขาพื้นที่ในการไปสังเกตการณเพื่อ
ทําการศึกษาแลว ในขั้นตอนถัดมา ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลภาคสนามอันไดแก การสัมภาษณ
เจาะลึกผูใหขอมูลสําคัญ  การจัดสนทนากลุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของชมรม และการสื่อสาร
ของสมาชิกในชมรม ในระยะดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดรวมสังเกตการณการประชุม การจัดกิจกรรม อาทิ 
พิธีไหวครู พิธีตักบาตร พิธีปลอยปลา และพิธีถวายสังฆทานใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
และมหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน 

ระยะที่ 3. การเก็บขอมูลเพิ่มเติม (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2550) หลังจากไดลงพื้นที่
และเก็บขอมูลเบื้องตนในระยะที่ 2  เพื่อทําความเขาใจภาพรวมและกระบวนการสื่อสารของชมรม
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พุทธศาสน ตลอดจนศึกษาถึงรูปแบบวิธีการสื่อสารสมาชิกในชมรม  ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูล
เพิ่มเติม และตรวจสอบขอมูลกับสมาชิกของเยาวชนที่เปนแกนนําอีกครั้งหนึ่ง 

ระยะที่ 4. การเก็บขอมูลเพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ 2551) หลังจากไดนําเสนอผลวิจัยให
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยการเขาไปสัมภาษณเจาะลึก  พระมหาอํานาจ  
ปฏิภาโณ   พระวัดธรรมกาย ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดานการสื่อสารองคกร  และกิจกรรมของชมรม
พุทธศาสตรสากล วัดพระธรรมกาย 

 
3.2  ขอบเขตและวิธีการวิจัย 

พื้นที่ศึกษา แบงเปน 3 พื้นที่ ไดแก 1. พืน้ที่ของชมรมพุทธศาสตรสากล 2. พื้นที่ของ
ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 3. พื้นที่ของชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ ซ่ึงเปนหนวยความสัมพันธทางสังคม ที่เกิดขึ้นจากการ
รวมตัวกันอยางแนนแฟนของชมรมพุทธศาสตรในระดับอุดมศึกษาหลายสถาบัน ซ่ึงนับเปน
เครือขายหลักสําคัญในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนในชมรมพุทธศาสตรใน
สถาบันการศึกษา ซ่ึงรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนในดานตางๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับทางพุทธศาสนา พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะและความรักและความสามัคคี โดยมีหลักจาก
แนวทางพุทธศาสนาเปนฐาน เครือขายจากชมรมพุทธศาสตรสากลฯ นับเปนเครือขายหลักและ
กระจายไปตามสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน  

2. ความสัมพันธระหวางชมรมพุทธศาสตรสากลและชมรมพุทธศาสตร 2 สถาบันมีทั้ง
ระดับของกรรมการกลางของชมรมพุทธศาสตรสากลสวนกลางและมีที่มีลักษณะไมเปนทางการ
ทั้งนี้รูปแบบการสื่อสารจะเปนในแนวดิ่งและแนวระนาบเปนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
สมาชิกของคนชมรมพุทธศาสตรและกลุมเครือขายในสถาบัน 

3. รูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขายที่ปรากฎในการดําเนินการกิจกรรมของ
เยาวชนมีความหลากหลายโดยจะเนนการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม และการสื่อสาร
ทางพิธีกรรมทางศาสนา 
 
3.3  หนวยในการวิเคราะห 

การศึกษานีเ้ปนการศึกษากิจกรรมของชมรมในการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ หนวยการวิเคราะหจึงไดแก 
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หนึ่ง การนยิามความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ ประกอบดวยการใหคํานิยามเกีย่วกับ
จิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนที่เปนสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร  ในงานนี้จึงเปนการพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะที่เกี่ยวของกับการทํางานทางพุทธศาสนาของเยาวชน 

สอง รูปแบบของการสื่อสารในการสรางเครือขายของสมาชิกในชมรมพุทธศาสตร
สากล 

 
3.4  วิธีการเก็บขอมูล 

งานวิจยัช้ินนี้เปนการวิธีวจิัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเกบ็ขอมูลออกเปน 
4 รูปแบบ คือ 

1. การวิเคราะหเอกสาร โดยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของอาทิ หนังสือเรื่อง”เก็บภาพเกา
มาเลาเรื่อง” “เสนทางใหมของคนรุนใหม” “บันทึกรอยทรายที่ปลายหญา” และวารสารอยูในบุญ 
เอกสารการกอตั้งและ ประวตัิความเปนมาของชมรมรวมทั้งขอมูลจากสื่อเว็บไซดของชมรมพุทธ
ศาสตรสากล 

2. การสัมภาษณ (In Depth Interview) ก่ึงมีโครงสราง โดยไดสัมภาษณกลุมแกนนํา
ของชมรมพุทธศาสตรสากล  และสมาชิกของชมรม  กลุมสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยบูรพาและผูเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมของชมรม 
อาทิ อาจารยที่ปรึกษา พระสงฆ การสัมภาษณจะอยูในประเด็นตางๆดังตอไปนี้ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาเปนสมาชิกของชมรม  
- การดําเนินงานของชมรมในชวงที่ผานมา 
- รูปแบบการดําเนินกิจกรรมของชมรม 
- กระบวนการสื่อสารและรูปแบบการสื่อสารของสมาชิกในชมรม 
- จุดมุงหมายของชมรม จุดมุงหมายที่เขามาเปนสมาชิก 
- การสนับสนุนจากชมรมพุทธศาสตรสากล ภายใตมูลนิธิธรรมกายและจาก  

         มหาวิทยาลัย 
- ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของชมรม 
- ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานของชมรมมีความยั่งยืน 
3.  การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม  (Non-Participatory Observation) สําหรับการ

วิเคราะหรูปแบบการสื่อสารและการสรางเครือขายของเยาวชนในชุมชนกิจกรรมสาธารณะของ
ชมรมพุทธศาสตร จะใชการเก็บขอมูลโดยวิธีสังเกตการณแบบมีสวนรวม จากการพูดคุยแลกเปลีย่น
ประสบการณ การประชุมแบบไมเปนทางการในกิจกรรมหลักๆ ของชมรมพุทธศาสตรดังตอไปนี้ 
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ครั้งที่ 1  สังเกตการณการดําเนินงานของชมรมในโครงการ I do love mom camp ที่
ชมรมพุทธศาสตรสากล วัดพระธรรมกาย 

ครั้งที่ 2  สังเกตการณการดําเนินงานของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ. 
ชลบุรี ในงานกิจกรรมวันสังฆทาน 

ครั้งที่ 3  สังเกตการณการดําเนินงานของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในกิจกรรมการปลอยปลาและการสวดมนตเย็น 

4. การสนทนากลุมยอย ( Focus Group ) จะใชการเก็บขอมูลโดยวิธีการระดม
ความเห็นของกลุมแกนนํา เกี่ยวกับ การใหคํานิยามของจิตสํานึกสาธารณะ การดําเนินกิจกรรมของ
ชมรม  

รายชื่อกลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณและสนทนากลุมยอย (Focus Group)  
ชมรมพุทธศาสตรสากล สัมภาษณและการจัดทํา Focus Group วันที่ 19 มิถุนายน 2550 

ณ. อาคารชมรมพุทธศาสตรสากล วัดพระธรรมกาย สัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน และ
จัดทํา Focus Group 2 กลุม โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นายอาทิตย เสถียรวารี (แกนนํา) 
2. นายเอกสิทธิ์ จันทรออน (แกนนํา) 
3. นายอาทิตย ศรีทอง (ฝายสถานที่) 
4. นายประวิทย นกหรีด (ฝายประสานงานชมรมพุทธฯ) 
5. นายวีรชาติ บุญชู (ฝายประสานงานขาวสารและกิจกรรม) 
6. นายฉัตรไท ไกรชู (ประสานงานทั่วไป) 
7. นางสาววรปรียา อุทัยเสวก (ฝายประสานงานชมรมพุทธฯ) 
8. นางสาวเพ็ญศิริ ฉวีวงษ (ฝายประสานงานชมรมพุทธฯ) 
9. นางสาวพรทิพา เรืองทรัพยปญญา (ฝายประสานงานชมรมพุทธฯ) 
10. นางสาวบังอร ลีดี (ฝายประสานงานชมรมพุทธ สถาบันอุดมศึกษา) 
11. นางสาวธวัลทัย เรือนสอน (ฝายประสานงานชมรมพุทธฯ) 
12. นางสาวพรทิพย พรหมสาขา (ฝายประสานงานชมรมพุทธฯ) 
 

ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สัมภาษณและการจัดทํา Focus Group 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สัมภาษณกลุมตัวอยาง 
จํานวน 11 คน โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นางสาวสุพิชฌาย  ศรีวรุธา (ประธานชมรม) 
2. นายพีรณัฐ ธิบดี  (รองประธานชมรม) 
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3. นายสุเทพ ศิริเมธานนท (ฝายสถานที่ พิธีกรรม) 
4. นายพรชัย พันธเนียม (ฝายสถานที่) 
5. นายสุธีร พันธุวิเชียร (พิธีกรประจําชมรม) 
6. นางสาวดวงกลม จักกระโทก (ประสานงานทั่วไป) 
7. นางสาวประภาพร พนัสดิษฐ (ฝายธุรการ ทะเบียน ออกหนังสือ) 
8. นางสาวศิริรัตน สุขารมย (ฝายทะเบียน ฝายสวัสดิการ และฝายปฏิคม) 
9. นางสาววีรดี บุญฤทธิ์ (ประสานงานทั่วไป) 
10. นางสาวปาริฉัตร โคเฮี้ยน (ประสานงานทั่วไป) 
11. นางสาววรลักษณ บุญฤทธิ์ (ฝายประชาสัมพันธชมรม) 
 

ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณและการจัดทํา Focus Group วันที่ 14 
กันยายน 2550 อาคารชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 19 คน 
โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นายวีระพัฒน ธรรมสิริทอง (ประธานชมรม) 
2. นายนายวิทูร ปานจินดา (รองประธานชมรม) 
3. นายชญารัฐ วิลัยรัตน (พิธีกร) 
4. นายณัฐมน ภักดี (เลขานุการชมรมพุทธ) 
5. นายสุรเชษฐ หิรัญสถิต (ประสานงานทั่วไป) 
6. นายพัฒนพันธ สิงหสวัสดิ์ (ฝายประสานงาน) 
7. นายดํารง เงินเต็ม (ประชาสัมพันธ) 
8. นายกฤตพล สุวรรณสวาง (คณะกรรมการชมรม) 
9. นายพุฒิพงศ สุทินประภา (เหรัญญิก) 
10. นายนรินทร ผาวิรัตน (ประสานงานทั่วไป) 
11. นายนิวัฒน สมุทรคชรินทร (ประสานงานทั่วไป) 
12. นายกิติศักดิ์ ดีพื้น (หัวหนาฝายสถานที่) 
13. นางสาวอรพิมพ ภิรมยหวาด (ฝายประสานงาน) 
14. นางสาวปทุม ทรัพยประเสริฐ (ฝายสวัสดิการ) 
15. นางสาวเขมวรรณ ศิริเสริม (ประสานงานทั่วไป) 
16. นางสาวศิริวิมล คุยจาด (หัวหนางานตักบาตรและพิธีกร) 
17. นางสาวจรีรัตน พัสดุธาร (พิธีกร ฝายบุคคล) 
18. นางสาวณีรนุช ทํามี (ฝายสวัสดิการ) 
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19. นางสาวพรรณิดา หีบเงิน (ประสานงานทั่วไป) 
สัมภาษณกลุมตัวอยาง รวมท้ังหมด จํานวน 42 คน 

 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล จะนิยามความหมายของจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อทํา
ความเขาใจวาเยาวชนที่ทํางานในชมรมพุทธศาสตรมีความคิดเห็นอยางไรตอนิยามคําวา “จิตสํานึก
สาธารณะ” ซ่ึงทั้งการวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตรและรูปแบบการ
ส่ือสารเยาวชนในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณะ 

ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย โดยเก็บขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
และสังเกตผูใหขอมูลแตละคนแลวมาทําการหาประเด็นหลักและขอสรุปรวม จําแนกขอมูลตาม
ประเด็นตางๆแลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อตอบปญหาการวิจัย 
จากนั้นจะนําเสนอผลวิจัยโดยการพรรณาวิเคราะห (Analytical Description) มุงเนนการวิเคราะห
ความหมาย มุมมองและแนวคิดของกลุมเปาหมายที่มีตอการรวมกลุมในการดําเนินงานและจัด
กิจกรรมสาธารณะของชมรมพุทธศาสตร 
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บทที่  4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนในจิตสํานึก

สาธารณะผูวิจัยนําเสนอขอมูลออกเปน 4 ตอน โดยการพรรณนาวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
การสังเกตแบบมีสวนรวม และการศึกษาเอกสารเพื่อใหไดคําตอบเพื่อตอบปญหาวิจัยดังตอไปนี้  

1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ชมรมพุทธศาสตรสากล 
ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา   

2.  รูปแบบของการสื่อสารในการสรางเครือขาย การรวมตัวของกลุมและการขยาย
เครือขาย ของกลุมเยาวชนในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณะ  

3.  กระบวนการสื่อสารในการสรางความเขมแข็งและเสริมสรางความผูกพันของการมี
จิตสํานึกรวมกัน และ  

4.  ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการสื่อสารของกลุมเยาวชน  
 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ชมรมพุทธศาสตรสากล ชมรมพุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชุมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงจะนําเสนอ
ตามลําดับดังนี้ 

 
1. ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย กําเนิดครั้งแรก

จากการรวมกันจัดนิทรรศการ “ทางกาวหนา” ของชมรมพุทธศาสตร 6 สถาบัน ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2525 และไดมีการริเร่ิมใหจัดการตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา” ขึ้นเปน
คร้ังแรก  

ตอมาป พ.ศ. 2534 ศิษยเกาชมรมพุทธฯ ไดรวมตัวกันทํางาน โดยไดรับความเมตตาจาก 
เจาประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ. 7 พ.ศ. 2463 - 2537) เจาอาวาสวัด
เบญจมบพิตรฯ รับเปนองคอุปถัมภ และใชช่ือวา “ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ” จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 จึงไดกราบอาราธนาสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย (ชวง วรปุญโญ ป.ธ.9) เจาอาวาสวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา
คณะใหญหนเหนือ แมกองบาลีสนามหลวง เปนองคอุปถัมภ จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “ชมรมพุทธ
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ศาสตรสากล ในอุปถัมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย” มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
ศีลธรรมใหกับเยาวชน มุงมั่นใหสังคมรมเย็นดวยพลังของเยาวชน ดวยมโนปณิธานในการสราง
เยาวชนใหเปนคนดี  

 
2. ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกอกําเนิดมาหลังจากที่ซบเซาลงไปนานถึง 

3 ปในชวงป พ.ศ. 2510 ไดมีนิสิตคนหนึ่งมีความสนใจและเห็นคุณคาของพุทธศาสนา คือ นายเผด็จ 
ผองสวัสดิ์ นิสิตคณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล (Ku 20 ปจจุบัน คือ ทานพระภาวนาวิริยคุณรองเจา
อาวาสวัดพระธรรมกาย) ซ่ึงขณะนั้นเพิ่งจะกลับมาจากการไปศึกษาตอตางประเทศ ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดรวบรวมเพื่อนๆ ที่มีความสนใจพระพุทธศาสนาเขามาฟนฟูกอตั้งแผนกพุทธศาสตร 
เดิมที่ซบเซาลงไปใหเร่ิมมีกิจกรรมตางๆ ขึ้นมาใหม โดยเนนกิจกรรมทางการศึกษา และปฏิบัติมาก
ขึ้น แตเนื่องจากยังไมไดแกไขจุดบกพรองที่เคยมี โดยหลังจากที่นิสิตผูนั้นจบการศึกษาออกไปไม
นานในระยะเพียงปเศษคือป พ.ศ. 2512 แผนกพุทธศาสตรและประเพณี ก็ปดตัวเองลง 

“ชมรมพุทธศาสตรฯ กอตั้งขึ้นมาจากความตั้งใจของรุนพี่ จากการไดเห็นคุณคาของ
ธรรมะ และตองการที่จะไดเห็นธรรมะนั้น ไดเผยแผไปยังหมูนิสิต ขอใหนองๆ ตระหนักถึง
เจตนารมณอันดีงามนี้ไวและสืบทอดไปยังนองรุนตอ ๆไป” กิตติ ขันธมิตร ปริญญาตรีคณะเกษตร
เกษตรศาสตร รุนที่ 29 กลาว 

ศาสตราจารย ระพี สาคริก ปริญญาตรีคณะกสิกรรมและสัตวบาล เกษตรศาสตร  
รุ น แ รก  อดี ต  รั ฐ มนตรี ช ว ย ว า ก า ร ก ร ะทรว ง เ กษตรและสหกรณ  อดี ต อธิ ก า รบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานไดวางรากฐานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหบัณฑิตที่จบ
การศึกษาออกไปมีทั้งความรูและคุณธรรม ไวอยางมั่นคง สวนสําคัญสวนหนึ่ง ที่ทําใหบรรยากาศ
ของชุมนุม และบรรยากาศในมหาวิทยาลัย มีความตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องของการศึกษาธรรมะก็คือ
ในสวนของ บรรณารักษ บรรณารักษของชุมนุมในยุคเริ่มตนนั้นมีความแตกฉานในธรรมะเปน
อยางดีคือ นอกจากจะรูธรรมะตางๆ เปนอยางดีแลว ยังสามารถที่จะถายทอดธรรมะนั้น ๆ ใหบุคคล
อ่ืนไดเขาใจ และประทับใจไดเปนอยางดีอีกดวย บรรณารักษที่ไดช่ือวาเปนเสมือน คลัง
พระไตรปฎกเคลื่อนที่ที่ในสมัยนั้นก็คือ นายขจร เทพวัชรการุณ นิสิตคณะวนศาสตร (KU 26) และ
นายจิรวัฒน ภูเพียงใจ นิสิตคณะเศรษฐเกษตร (KU 29)  

 “ตอนนั้นเราไปอบรมธรรมทายาทกันดวยใจรักในธรรมะจริงๆ มีกัน 60 กวาคน เปน
เกษตรเสียสวนใหญจําไดวาอาหารเที่ยงนั้นไดรับความเมตตาจาก อ. บุญธง ศิริพานิช นํามาใหจาก
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เกษตร นอกจากทานจะสนับสนุนเรื่องอาหารแลวในระยะแรกของการตั้งชมรม อาจารยทานก็ให
ความชวยเหลืออยางมาก” 

กฎระเบียบของชุมรมพุทธศาสตรฉบับแรก 
1. สมาชิกทุกคนตองถือศีล 5 โดยเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งหามสูบบุหร่ี และหามดื่ม

สุรา โดยเด็ดขาด 
2. สมาชิกทุกคนตองเวนจากอบายมุข และการพนันทุกชนิด 
3. สมาชิกทุกคนตองมีความประพฤติ การแตงกายและไวผมใหสุภาพเรียบรอยเปนปกติ 
4. สมาชิกทุกคนหามใชสถานที่ของชุมนุมเปนที่มั่วสุมติดตอนัดพบหรือแสดง

พฤติกรรมใดๆ ที่ส่ือไปในดานชูสาวโดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งส้ิน 
5. สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมนุมอยางเครงครัด 

- ตองเปนนิสิตนักศึกษา หรือครูอาจารย ขาราชการและพนักงานภายในมหาวิทยาลัย 
- ตองไมเปนผูตองโทษ หรือคดีรายแรง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ตองไมเปนผูติดยาเสพติดอยางรายแรง 
- ตองเปนผูที่มีสุขภาพจิตสมบูรณ 
- ตองเปนผูที่คณะกรรมการเห็นชอบ และรับรองไมนอยกวา 3 คน ขึ้นไป 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติสมาชิกชุมนุม 
- ละเมิดขอบังคับของชุมนุม ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการตาม

ความเหมาะสม 
ปจจุบันชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสมาชิกอยูประมาณ 100 กวาคน 

ซ่ึงถือวาเปนชมรมขนาดใหญ ในแตละปจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกป จากเมื่อกอนที่ถูกมองวาชมรม
พุทธศาสตรเปนชมรมที่ไมทันสมัยพอปรับใหเขากับยุคสมัย และทําใหชมรมสนุกสนานขึ้นไมมี
กฎระเบียบมาก ทําใหรุนนองเริ่มเขามาเปนรวมกิจกรรมมากขึ้น  

 
 
3. ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ เ ร่ิมกอประมาณป

พุทธศักราช  2525  เปนชมรมที่จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดมี
โอกาส ไดสรางบุญกุศลตางๆ ตามวัฒนธรรมของชาวพุทธ  และสรางเยาวชนรุนใหม ใหเปน
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บัณฑิตที่ดี ออกสูสังคม กวา 20 ปที่ชมรมพุทธฯ ไดสืบทอดตอกันมาจากรุนพี่สูรุนนอง โดยมีคํา
ปฏิญาณชมรมวา “เราจะอยูรวมกัน ฉันพี่นอง จะประคองกันไปใหถึงฝน เปดใจกวาง วาอยางไรวา
ตามกัน สํานึกมั่นมุงเนนความ เปนทีม” 

เดิมในป พุทธศักราช 2524 ไดใชช่ือชมรมวา “ชมรมพุทธและวัฒนธรรม” สถานที่ตั้ง
คือ ตึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อาจารยที่ปรึกษาชมรมคือ อาจารย สุภัทร  เรืองศรี
โรจน  มีกิจกรรมหลักประจําป คือ การจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก พิธีเวียนเทียน
วันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา ณ วัดบางเปง พิธีแหเทียนพรรษา ณ  วัดตาลลอม  นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมรณรงคการปลูกตนไมในวัดวาอารามตาง ๆ ที่อยูใกลเคียงมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมใชช่ือวา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ วิทยาเขต บางแสน หรือช่ือยอ มศว.บางแสน ในยุคแรกๆ นี้ ชมรม
ฯ จะมีคณะกรรมการหลักเพียงไมกี่คน ประมาณ 5 คน มีตําแหนง ประธานชมรมฯ รองประธานฯ  
ฝายเหรัญญิก และฝายกิจกรรม โดยทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมีนิสิตเขารวมไมต่ํากวา 50 คน มีทั้ง 
คณาจารย บุคคลกร และนิสิตทุกชั้นป  

จากนั้น ปพุทธศักราช 2525 มีการจัดตั้งประธานกองกฐินขึ้น ในนามของนิสิตชมรม
พุทธและวัฒนธรรม จึงมีกิจกรรมประจําปเพิ่ม คือ การบอกบุญคณาจารย บุคลากร และนิสิต เปน
ประธานกองกฐิน ถวาย ณ วัดใกลเคียงมหาวิทยาลัย และในปนี้  ไดมีการประชุมประจําปรวมกับ
ชมรมพุทธทั่วประเทศ อาทิ ชมรมพุทธฯจุฬามหาวิทยาลัย ชมรมพุทธฯ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เพื่อรวมกันถายทอดและพัฒนากิจกรรมของชมรมพุทธทั่วประเทศ ใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป 

ปพุทธศักราช 2530 กิจกรรมของชมรมก็ดําเนินเชนเดิมเรื่อยมา คือ รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมชาวพุทธ  ในปนี้ไดมีสมาชิกชมรมเขารับการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูรอน นั่นคือการ 
บวชทดแทนคุณ ในชวงปดภาคเรียน ณ ศูนยอบรมธรรมทายาทฯ วัดพระธรรมกาย 

หลังจากนั้น นับเปนชวงรอยตอท่ีสําคัญของชมรมฯ  เนื่องจาก สมาชิกที่เขามาในชมรม
มีทัศนคติหรือความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความแตกแยก และเมื่อไม
สามารถมารวมกันได ทําใหขาดคณะกรรมการหลักที่จะมาทํางานชมรมฯ จนประธานชมรม
ตัดสินใจจะยกปายชมรมออกแลวยุบชมรมพุทธฯ ลง แตโชคดีที่มีรุนพี่ของชมรมไดกลับมาให
กําลังใจ และแนะวาในอนาคตจะมีนองๆ ผูมีบุญตามมาอีกมากมาย ใหสืบทอดชมรมพุทธตอไป  

จากยุครอยตอนั้น ในปพุทธศักราช 2537 ก็เปนดังที่รุนพี่ไดกลาวไว คือ มีผูมีบุญมารับ
ชวงสืบทอดชมรมตอมา   และมีอาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยบัญญัติ ศรีสุขงาม ไดทําหนังสือถึง
พระสังฆราช และเปลี่ยนชื่อชมรมใหมเปน “ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆรา
ชูปถัมภ” ในยุคนี้ถือไดวาเปน  ยุคฟนฟูชมรม และเปนยุคแหงการสรางตนแบบและแนวทาง
รวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  คณะกรรมการหลักนั้นก็จะแบงฝายเชนเดิมแตยังไมชัดเจนนัก คือ 
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มีประธาน รองประธาน เหรัญญิก  สวนสมาชิกทุกคนก็จะชวยกันจัดกิจกรรมของชมรม จะกลาวถึง
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาความแขงแกรงของชมรมในยุคนี้ได ดังตอไปนี้ 

-  มีกิจวัตรหลักของคณะกรรมการ คือ การสวดมนตทําวัตรเชา สวดมนตทําวัตรเย็น 
และนั่งสมาธิรวมกันที่ชมรมทุกวัน  

-  คณะกรรมการทุกคนจะรักษาอุโบสถศีล(ศีล๘) และมีการวางตัวระหวางชายหญิงที่
เหมาะสม ทุกคนจะแตงกายสุภาพเรียบรอย เชน ไมใสกางเกงขาสั้น ไมแตงชุดรัดรูป   

-  เปนยุคที่เร่ิมตนจัด งานตักบาตรประจําสัปดาห ทุกเชาวันพฤหัสบดี ณ ตึกคณะ
มนุษยศาสตรฯ (ในปจจุบันคือ ตึกอนุรักษวัฒนธรรม ) โดยนิมนตพระภิกษุสงฆ วัดใกลเคียง ไดแก 
วัดทายดอน วัดบางเปง วัดกลางดอน และวัดตาลลอม จํานวน ๙ รูป เพื่อเปดโอกาสใหนิสิต และ
บุคลากรไดมาสรางความดีรวมกันทุกสัปดาห ซ่ึงมีผูเขารวมงานประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คนตอ
สัปดาห  

-  มีการจัดงานธุดงคแกนิสิตผูสนใจ ในชวงวันพอแหงชาติ ในชื่อ “วันฝนฟาใส คนหา
ดวงใจ  ใตดวงตะวัน” เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และไดรับ
ความสนใจจากนิสิตเปนจํานวนมาก 

-  มีการรวมจัดคายเพื่อเยาวชน โดยเปนวิทยากรใหกับโรงเรียนตางๆ ไดแก โรงเรียนชล
กัลยานุกูล โรงเรียนแกงคอยวิทยาคม 

-  มีการปฏิบัติธรรมรวมกันทุกสัปดาห ในวัน เสาร – อาทิตย  ณ หมูบานปฏิบัติธรรม 
วัดพระธรรมกาย และไปรวมจัดงานบุญใหญตางๆ ของวัดพระธรรมกาย 

-  ในชวงปดภาคเรียน เดือนเมษายน มีการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูรอน ทั้งชายและ
หญิง ที่วัดพระธรรมกาย 

 
4.2 รูปแบบของการสื่อสารในการสรางเครือขาย การรวมตัวของกลุมและการขยายเครือขายของ

กลุมเยาวชนในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณะ 
ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ ซ่ึงเปนหนวยความสัมพันธทางสังคม ที่เกิดขึ้นจากการ

รวมตัวกันอยางแนนแฟนของชมรมพุทธศาสตร 16 สถาบัน นับเปนเครือขายหลักสําคัญในการ
พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนในชมรมพุทธศาสตรในสถาบันการศึกษา ซ่ึงรวมตัวกันเพื่อ
ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนในดานตางๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา การ
พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ และความรัก ความสามัคคี โดยมีหลักจากแนวทางพุทธศาสนาเปนฐาน 
เครือข ายจากชมรมพุทธศาสตรสากลฯ  นับเปน เครือข ายหลักและไดกระจายไปตาม
สถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน  
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ความสัมพันธระหวางชมรมพุทธศาสตรสากลฯ และชมรมพุทธศาสตร 2 สถาบัน คือ 
ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ความสัมพันธของชมรมทั้ง 2 มีทั้งแบบเปนทางการคือมีกรรมการกลาง
ของชมรมพุทธศาสตรสากลสวนกลาง และทั้งที่เปนลักษณะที่ไมเปนทางการ ทั้งนี้รูปแบบการ
ส่ือสารจะเปนในแนวดิ่งและแนวระนาบเปนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางสมาชิกของคนชมรม
พุทธศาสตรและกลุมเครือขายในสถาบัน  

รูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขายที่ปรากฏในการดําเนินกิจกรรมของเยาวชนจะ
มีความหลากหลายโดยจะเนนการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) เชนการ
รับสมัครสมาชิกชมรมสมาชิกของชมรมจะเปนผูก็จะเปนผูชักชวนรุนนองใหเขามารวมกิจกรรมกับ
ชมรมดวยตนเอง นอกจากนี้ยังเนนที่การสื่อสารกลุม (Group Communication) เชนมีการสนทนา
ธรรม และยังเนนการสื่อสารผานกิจกรรม (Event Communication) ไดแกพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ 
คือ กิจกรรมการตักบาตร กิจกรรมการปลอยปลา พิธีไหวครู กิจกรรมสังฆทานใหญ และมีการ
ส่ือสารผานสื่อสารมวลชน (Mass Media) ไดแกการสื่อสารผานโทรทัศน DMC และ
วิทยุกระจายเสียง โดยรายละเอียดจะเห็นไดจากการรูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขายของ
ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชมรมพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังตอไปนี้ 

 
4.2.1 รูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขายของชมรมพุทธศาสตรสากล เปนการ 

ใชสื่อกิจกรรมในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงเครือขายเยาวชนที่ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาโดยมี
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. คายคุณธรรมวันแม (I do love mom camp) การจัดคายคุณธรรมวันแมนั้นมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนไดซาบซึ้งในพระคุณแมและรูวิธีตอบแทนบุญคุณ พรอมเรียนรูวิธีการ
ปฏิบัติธรรม – ทําสมาธิเบื้องตน ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาจาก 22 มหาวิทยาลัยมีทั้งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ 
สวนนักเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการของคายคุณธรรมวันแมลวนเปนสมาชิกสภานักเรียน
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เชน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนนนทรีวิทยา 
ฯลฯ โดยในโครงการนี้มีผูเขารับการอบรมทั้งส้ิน 274 คน สภาพกิจกรรมในคายคุณธรรมวันแมมี
ทั้ง กิจกรรมรับขวัญนองคาย Walk rally การอบรมเสขิยวัตรในการรับประทานอาหาร การสวด
มนตทําวัตรเชา – เย็น การนั่งสมาธิ ฟงธรรมในหัวขอ “พระคุณแม” และ “กฎแหงกรรม” 
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นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตักบาตร และการประกวดรองเพลงแม ซ่ึงกิจกรรมนี้ไดทําใหผูเขารวมงาน
ซาบซึ้งและสํานึกในพระคุณของมารดา 

 

 
“คายคุณธรรมวันแม วันที่ 10-13 สิงหาคม 2550 จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากล” 

 

 
“คายคุณธรรมวันแม วันที่ 10-13 สิงหาคม 2550 จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากล” 
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“คายคุณธรรมวันแม วันที่ 10-13 สิงหาคม 2550 จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากล” 

 
2.  โครงการเรียนรูสมาธิกับธรรมชาติ Natural Meditation Camp สําหรับนิสิตนักศึกษา 

จัดขึ้นตามชวงเวลาที่เหมาะสมตลอดทั้งป มีการฝกปฏิบัติสมาธิอยางงายๆ พรอมกับกิจกรรม
สันทนาการทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติสําหรับการพักผอนใจอยางแทจริง เชนเมื่อวันที่ 16-
18 มกราคม 2550 ชมรมพุทธศาสตรสากลไดจัดโครงการฯ ณ เขาลอยการเดน & รีสอรท อําเภอ 
เขาชอง จังหวัดนครราชสีมา1 มีนองใหมชมรมพุทธฯ จาก 7 สถาบัน จํานวน 77 คน เขารวม
กิจกรรมดวยความสนุกสนานเบิกบาน 

ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญตองการเรียนรูการฝกสมาธิ และศึกษาในเรื่องความเปนจริง
ของโลกและชีวิต เชนเรื่องกฎของการกระทํา การฝกสมาธินั้นเปนการใชเทคนิคงายๆ สบายๆ 
เหมาะสมกับวัย จนบางคนบอกวา ไมเคยนึกมากอนเลยวาสมาธิจะดีขนาดนี้ และยังไดรับความรูใน
เร่ืองหลักเหตุผลของสิ่งตางๆ รอบตัวมากขึ้น เขาใจชีวิตมากขึ้น ประกอบกับสถานที่เปนธรรมชาติ
สวยงามทําใหใจสบาย ผอนคลายความตึงเครียดและความกังวลตางๆ ดังความคิดเห็นของผูที่เขา
รวมโครงการดังนี้ 

                                                 
1 ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมธนบรีุ. คายธรรมชาติ เพื่อการเรยีนรูธรรมชาต ิ. 
สืบคนเมื่อ 25 สิงหาคม 2551 จาก http://www.bskmutt.is.in.th/?md=content&ma=show&id=7 
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คุณวัชระ วีราคินทร (หนุย) วิศวกรรมศาสตร ช้ันปที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา 

…“เปนประสบการณที่ไมเคยไดรับมากอน จากที่เคยไปคายๆ ตางๆ มามาก ซ่ึงสวน
ใหญเปนคายพัฒนาสังคม แตคายนี้เปนคายพัฒนาจิตใจของตัวเองใหเขมแข็ง และยังรูสึกประทับใจ
ธรรมชาติ เพราะทําใหจิตใจเราปลอยวาง เขาใจปญหาตางๆ มากขึ้น เพราะบางครั้งเราอยูกับปญหา 
เราอาจจะมองไมเห็นปญหา แตเมื่อเราออกมาอยูนอกปญหา ทําใจใหสบายๆ เราก็จะมองเห็น
ปญหา”  

คุณศดิญา ไตรวิเชียร คณะนิเทศศาสตร ช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลาววา 
...“สมาธิทําใหเรารูจักกรอบของความคิด…พอเรารูจักมัน เราก็จะออกจากกรอบของ

ความคิดไดอยางสรางสรรค และมีพลัง”  
คุณสรัลธร บํารุงวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา 
...“เหมือนเปนกําไรชีวิตเลยนะ พอเราใหโอกาสกับตัวเอง ทําใหไดอะไรมากกวาที่คิด 

มันคลายๆ กับการผจญภัยหรือการเดินทางภายในตัวเรา และคนหาวาเราคือใคร ไดเห็น ไดพบ ได
รูจัก และเขาใจตัวเองมากขึ้น”  

และ คุณอิสรีย นิลสีสุวรรณ ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา 
...“ความรูที่ไดรับนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเลย ทําใหเรารูจักความพอดี สิ่งนี้ไดเอา

มาใชในการเรียน เครียดหรือสบายเกินไปก็ไมดี หลักการเดียวกันนี้ทําใหการเรียนประสบ
ความสําเร็จคะ”  

 

 
“โครงการเรียนรูสมาธิกับธรรมชาติ จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากลฯ” 
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3.  กิจกรรมการจัดสอบทางกาวหนา เปนการจัดสอบธรรมะใหแกเยาวชนทั่วประเทศ
เปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2525 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชนทั่วประเทศ ทุกระดับชั้น ได
หันมาสนใจธรรมะ “มงคลสูตร 38 ประการ” และสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยใน
ป พ.ศ. 2551 เปนตนมา มีจํานวนผูเขารวมโครงการนับลานคน “ทางกาวหนา” ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานโลรางวัลชนะเลิศ และไดรับการยอมรับ
จากองคการสหประชาติ ใหเปนหนึ่งใน “โครงการทศวรรษแหงสันติภาพและความไมรุนแรง” 
นอกจากนี้ยังใหทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูเขารวมโครงการ 
โดยไมมีคาใชจายใดๆ และยังมีการจัดโครงการสงเสริมศีลธรรมระดับครูอาจารย อาทิ การสอบ 
“ทางกาวหนา” รอบครูอาจารย, การสัมมนาครูอาจารย, การปฏิบัติธรรมครู เปนตน ทั้งนี้เพราะ
เล็งเห็นวาครู คือ ตนแบบแหงความรูคูคุณธรรมของศิษย หากครูมีความรู ความสามารถ คุณธรรม 
อุดมการณ และกําลังใจในการสอนศีลธรรมมากเพียงใด นั่นหมายถึงความสําเร็จของการสรางคน
ใหเปนคนดีมากเพียงนั้น  

 
 

 
 

“การอบรม Supervisor คร้ังที่ 25 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2549 โดยชมรมพุทธศาสตรสากลฯ” 
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4.  โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง เปนโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ
ผูหญิงโดยเฉพาะ ผูที่เขารวมโครงการ จะไดฝกฝนและพัฒนาตนเองตามหลักพุทธวิธีดวยการฝก
สมาธิ พัฒนาศักยภาพทานกลางธรรมชาติ ณ อาคาร IBS จังหวัดปทุมธานี และยอดเขาวัดสวนแกว
วนาราม จังหวัดเชียงใหม โครงการนี้เปนการใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และการ
นํามาปรับใชกับสังคมภายนอกซึ่งก็เปนการเปดโลกกวางใหแกสมาชิกในการไดรูจักกับเพื่อนใหม
จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่มีสาระอีก
มากมาย เพื่อใหชวงเวลาภาคฤดูรอน (Summer) เปนชวงเวลาที่คุมคาที่สุด ดังความรูสึกของผูที่เขา
รวมอบรมดังนี้ (http://dharma.exteen.com/20070213/entry) 

คุณสุพิชญา รากบัว นิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา เคยคิดวาความสมบูรณ
มีเต็มรอยก็เพียงพอแลว แตโครงการนี้ทําใหไดเรียนรู ที่จะเพิ่มเติมความสมบูรณทั้งรางกาย และ
จิตใจ เพราะชีวิตมันมีอะไรมากมาย ใหเรียนรู นอกจากเปดตา ที่นี่ก็สอนใหเราเรียนรูที่จะปดตาแลว
จะพบวา "ชีวิตที่สมบูรณตอง ๒๐๐ % " 

คุณธนาภรณ บุราสิทธิ์  นิสิตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน กลาววา ชีวิตธรรมทายาทหญิง
ทําใหเรามีโอกาสไดปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่องและมีกิจกรรมความดี ใหทําตลอด มีเพื่อนตาง
สถาบันที่เปนคนดีเหมือนกัน มีทีมงานพระอาจารย พี่เล้ียง คอยดูแลอยางใกลชิดนับวาเปนชวงเวลา
ของชีวิต ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณคา และคุมคามากคะ  

และจากหนังสือบันทึกรอยทรายที่ปลายหญา โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุนที่ 23  
(28  มีนาคม 2549 – 12  พฤษภาคม 2549)  

คุณชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ธรรมทายาทหญิงรุนที่ 14  กลาววา “ธรรมทายาทหญิง” 
เปนตนทุนสําคัญของชีวิตเพราะการใชชีวิตหลังอบรมในมหาวิทยาลัย และหลังจากจบมาแลวเขาสู
ชีวิตการทํางาน การเรียนตอ รวมถึงชีวิตตอจากนี้หากเรามีตนทุนที่ดีจะทําใหไดกําไรในชีวิต ซ่ึงกําไร
ที่ไดจากการอบรมธรรมทายาทหญิง คือการรูจักจัดการกับความทุกขในใจที่เกิดจากตัวเองและคน
รอบขาง ซ่ึงทําใหเปนคนมีความสุขงายขึ้น เพราะเมื่อใดที่สับสนวุนวายจากการทํางาน การเรียน หรือ
เร่ืองอื่น ๆ เพียงแคหลับตา (ทําสมาธิ) ก็ทําใหสบายใจขึ้นได 

คุณวลัญชลักษณ สวาทยานนท ธรรมทายาทหญิงรุนที่ 15  กลาววา การอบรมธรรม
ทายาทหยิงทําใหไดรูจักเพื่อนดี ๆ มากมาย เพื่อนที่คอยมอบสิ่งดี ๆ ใหกันและกัน มีความจริงใจ ไม
คิดราย ใหคําปรึกษาและกําลังใจ สอนใหเรามองโลกในมุมดี ๆ สอนใหรูจักความสุขจากการเปนผูให 
และที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อนที่มีเปาหมายการดําเนินชีวิตที่เหมือน ๆ กัน เราจะเปนกําลังใจในการ
สรางความดี และอบรมตนเองใหดีมากขึ้นทุกวันเราจะไมทิ้งกัน การมีเพื่อนทําใหเปาหมายของเรา
งายขึ้นและไมหลงทางคิดสั้นหรือคิดผิด 
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คุณนงนุช แตพานิช ธรรมทายาทหญิงรุนที่ 16 กลาววา การอบรมธรรมทายาทหญิงทํา
ใหเราไดรูเปาหมายชีวิตที่ชัดเจนไดรูวาเราเกิดมาทําไม และควรดําเนินชีวิตอยางไรใหมีความสุขได
ตลอด ประโยชนที่ไดรับจากการอบรมสามารถนําไปใชไดตลอดชีวิตของเราไมมีโครงการไหนที่
ฝกฝนใหเราทําความดีตั้งแตเริ่มตื่นนอนวินาทีแรก จนถึงเขานอนหรือแมแตนอนหลับเราก็ยัง
สามารถทําความดีไดในโครงการทําใหเราไดฝกสมาธิและการพัฒนาศักยภาพตางๆ ในตัวเราดวย 
เมื่อจบโครงการแลวสามารถนําไปใชในการเรียน การทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหเปนคนที่
มองโลกในแงดี สงผลถึงการพัฒนาทางดานอารมณดวย เราจะเปนคนที่อารมณดีสม่ําเสมอ ส่ิงใดที่
เปนปญหา เขามากระทบก็จะไมกระเทือนจิตใจของเรา ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนคุณคาที่ไดจากการอบรม
ธรรมทายาทหญิง 

 

 
“ธรรมทายาทหญิง” 

 
“ธรรมทายาทหญิง รุนที่ 24” 
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โดยแตละกิจกรรมจะมีการผลิตสื่อเฉพาะกิจ อันไดแก ปายผา เสียงตามสาย ปายคัตเอาท 
จุลสารประจําสัปดาห แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว เพลง วีซีดี วารสารอยูในบุญ และหนังสือตาม
โอกาส  

 
 
 

 
 
 

“ส่ือแผนพับของชมรมพุทธ
ศาสตรสากล” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“ส่ือแผนพับของชมรมพุทธศาสตร
สากล”  
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ส่ือแผนพับของชมรม
พุทธศาสตรส ากล 
“โครงการ I do love 
mom camp” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ส่ือแผนพับของชมรม
พุทธศาสตรสากล 
“โครงการ  Natural 
Meditation Camp” 
 
 
 
 

จากรูปแผนพับจะเห็นไดวารูปแบบของแผนพับมีรูปแบบที่ไมคอยเปนทางการมากนัก
เปนแผนพับที่เปนส่ือเพื่อใชในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยรุนเปนอยางยิ่งมองแลวชวนอานทั้งสี
และรูปแบบดูสดใส  ซ่ึงเปนรูปแบบของการสื่อสารที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรง
กลุมเปาหมาย และยังมีส่ือซีดี ที่นาสนใจตาง ๆ ที่นาสนใจดังนี้ 

 
 

DPU



 52

 
ส่ือซีดีบทเพลงสรางสรรคเพื่อสันติภาพ 

 
ส่ือซีดีเรื่องราวดี ๆ จากชมรมพุทธฯ (ชุดที ่1) 
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ส่ือซีดีเรื่องราวดี ๆ จากชมรมพุทธฯ (ชุดที ่2) 

 

 
ส่ือซีดีธรรมทายาท อุปสมบทหมู ภาคฤดูรอน 
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และยังมีวารสารอยูในบุญ เปนวารสารที่ออกเปนประจําทุกเดือนรูปแบบการนําเสนอ
นาสนใจดึงใจชวนใหอาน มรูีปภาพประกอบที่สวยงาม มีการนําเสนอแบบเขาใจงาย ดึงดูดใจ ดังรูป
ขางลาง 

 

 
หนาปกวารสาร “อยูในบุญ” ฉบับเดือนมกราคม 2551 - เดือน สิงหาคม 2551 
ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/yunaiboon_journal/yunaiboon_journal.html 

 

นอกจากนี้รูปแบบการสื่อสารของชมรมพุทธศาสตรสากลจะเปนการสื่อสารระหวาง
สมาชิกในชมรมผานสื่อบุคคลโดยเปนการสื่อสารภายในกลุมที่ดําเนินกิจกรรมของชมรม สมาชิก
ทุกคนมีอิสระในการนําเสนอความคิดในการทํากิจกรรม เนนการระดมสมองเนื่องจากชมรมพุทธ
ศาสตรสากลฯ มีเปาหมายในการดําเนินการกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกัน ดังนั้นบรรยากาศใน
การสื่อสารของสมาชิกในชมรมจะเปนกันเอง ใชภาษาที่สุภาพเรียบรอย ใชปยวาจาซึ่งกันและกัน 
สวนสถานที่พบปะจะเปนหองชมรมและที่ชมรมพุทธศาสตรสากลที่มูลนิธิพระธรรมกาย ดังที่
ประธานชมรมพุทธศาสตรสากล กลาววา “การสื่อสารของสมาชิกชมรมพุทธศาสตรสากลเริ่มแรก
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สําหรับนิสิตใหมนั้นจะมีการเปดรับสมัครใหเขามาเปนสมาชิกของชมรม และมีการเดินเขาไปหา
นองๆ เองใหเขาเขามามีสวนรวมในการทําบุญรวมกับชมรม เชนชวงแรกๆ ก็ชวนมาตักบาตร และ
ตอไปก็ชวนใหมาเปนผูจัดกิจกรรมตักบาตร ซ่ึงจะทําใหนองๆ สนใจมากขึ้น นอกจากนี้ตัวของ
สมาชิกชมรมพุทธศาสตรสากลพอเขามาเปนสมาชิกของชมรมและรูวาเปาหมายของชีวิตที่แทจริง
คืออะไรทุกคนก็จะเริ่มชักชวนคนใกลตัวใหเขามาทําบุญ เชน พอ แม พี่ นอง รวมทั้งนิสิต อาจารย 
และพนักงานในมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาดวย (สัมภาษณ, นายวีรชาติ บุญชู:ฝายประสานงาน
ขาวสารและกิจกรรม ชมรมพุทธศาสตรสากล, 19 มิถุนายน 2550)  

และยังใชวิธีการสื่อสารผานสื่อมวลชน ไดแก  โทรทัศนดาวเทียม DMC และวิทยุ  
DMC ของมูลนิธิธรรมกาย ซ่ึงในปจจุบันมีการออกอากาศทาง True Visions ชอง 104 เวลา 17.00-
21.00 น. ของทุกวันดวย โดยลักษณะของโทรทัศนดาวเทียม DMC และวิทยุ DMC มีดังนี้ 

โทรทัศนดาวเทียม DMC  คือ : ส่ือเพื่อการศึกษาธรรมะทางไกลผานดาวเทียม สถานี
รายการธรรมะที่สงสัญญาณออกอากาศผานดาวเทียมตลอด 24 ช่ัวโมงไปทั่วประเทศไทย และ
ครอบคลุมอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก  เนื้อหาของรายการจะมีลักษณะผสมผสานแบบวาไรตี้ ที่ชวน
ใหติดตามไดตลอดทั้งวัน โทรทัศน DMC เปนชองทางการสื่อสารหลักสําหรับสมาชิกชมรมพุทธ
ศาสตรสากล ซ่ึงลักษณะของโทรทัศน DMC มีดังนี้ 

DMC เปนสื่อสีขาวที่สรางความสุขใหกับทุกคนในครอบครัว ดวยธรรมะขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยจะนําเสนอรายการธรรมะเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน ทั้งใน
รูปแบบบทเพลง สาระบันเทิง ปลูกฝงศีลธรรมใหแกเยาวชนสรางสรรคความรูและประสบการณ
ของการปฏิบัติธรรมที่ อางอิงจากพระไตรปฎก ที่จะกอใหเกิดกําลังใจ อันจะนําไปสูการปรับปรุง
ตนเองดวยศีลธรรม ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตอยางถูกตองในโลกปจจุบัน เปนรายการธรรมะที่
เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกคนในครอบครัว 

DMC เปนสื่อธรรมะ ที่นําเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย เขาใจงาย เด็กดูได ผูใหญดูดี มีทั้ง
รายการ วาไรตี้ ทอลคโชว เทศนาธรรม และสารคดี ที่เกาะเกี่ยวอยูในบุญกุศล รายการ เพลง มิวสิค 
วิดีโอ ทําใหใจใสใจสบาย รวมทั้งรายการดีๆ สําหรับเด็ก การตูน ANIMATION เพื่อใหทุกคนได
เรียนรูธรรมะอยางเขาใจและนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ตัวอยาง
เพียงบางสวนของรายการธรรมะที่นําเสนอทาง DMC มีดังนี้ 

รายการอนุบาลฝนในฝนวิทยา เปนรายการธรรมะในยุคโลกาภิวัตนที่ไดรับความสนใจ
จากคนทั่วทุกมุมโลก มีผูติดตามชมทุกเพศ ทุกวัย และไดรับการตอบรับมากที่สุด รูปแบบรายการ
จะพบเรื่องราวที่ไมเคยเปดเผยที่ใดมากอน และไมมีใครเคยรูหรือเคยเห็น ศึกษาชีวิตหลังความตาย 
จะนําเสนอธรรมะนารูในพระไตรปฎกที่นําเสนออยางสนุกสนานเขาใจงาย โดยเนนเรื่องของ กฎ
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แหงกรรม  กฎแหงธรรมชาติ  ที่ครอบคลุมสรรพชีวิตในโลก  เปนสิ่งที่ เกิดมาคูโลก  
เร่ิมถายทอดความรูที่สําคัญเหลานี้ ผานรูปแบบและเทคนิคตางๆ ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝนใน
ฝนวิทยา นับตั้งแต วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เร่ือยมาจนถึงปจจุบันตลอดหลายปที่ผานมา มีผูชม
จํานวนมากไดซักถาม ความรูเรื่อง กฎแหงกรรม โดยวิธีเขียนจดหมายเปน case study หรือ
กรณีศึกษา ถามเรื่องราวตางๆ ของตนเองและญาติมิตร เกี่ยวกับชะตาชีวิตที่ตนเองไดประสบมาวา 
มีความเปนมาอยางไร? คุณครูไมใหญ (หลวงพอธัมมชโย) มีเมตตาฝนในฝน และบอกเลาถึงการ
กระทําที่เคยทําไวในอดีต จึงสงผลตอมาในปจจุบัน ใหไดรับรูกันอยางกระจาง ซ่ึงเปนความรูที่
สอดคลองกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงตรัสไวในพระไตรปฎก อีกทั้งยังปลูกฝง
ธรรมะใหกับเยาวชนของชาติ โดยใช เพลงและมิวสิกวิดีโอ ที่ ทันสมัยเปนสื่อ เพื่อใหเด็กๆ ทัง้หลาย
เปนคนทั้งเกงและดีตอไป สอนวัยรุนวัยมันสใหรู เทาทันชีวิต ไมหลงผิดติดอบายมุข ใชหลักธรรม
แนะนําการใชชีวิตครอบครัวใหอยูเย็น เปนสุข สอนคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูสูงอายุใหอยูใน
บุญ เก็บเกี่ยวแตบุญกุศล สอนให ทุกคนหมั่นทําทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และนอมนํา
หลักธรรมตางๆ มาสอน อยางเขาใจงาย เพื่อใหไดรูความจริงของชีวิต  

 
 

 
“ตราสัญลักษณ โทรทัศนดาวเทียม DMC”  

 

ตัวอยาง Music VDO ที่มีรูปแบบการนําเสนอเปน Animation มีรูปแบบนาสนใจที่
สามารถดึงใจใหคนทําความดีซ่ึงจะเนนทั้งเรื่องของศีล สมาธิ และปญญา 
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         Music VDO “ทานบารมี”              Music VDO “ลําตัดนั่งเครียดไปทําไม” 

      
Music VDO “แมของเรา (ของขวัญวันแม)” 

 

DMC Mini Series ซ่ึงมี Mini Series หลากหลายรูปแบบ เชน Mini Series เร่ือง คุณครู
ไอโกะ พระเวสสันดร  วิธูรบัณฑิต  เปนตน  ซ่ึงรายการตางๆ เหลานี้เปนรายการที่นําเสนอเปนแบบ 
Animation มีเนื้อหาและรูปแบบเพื่อจูงใจใหคนทําความดี 

 

ตัวอยางรายการโทรทัศน : DMC Mini Series 
 

         
            เร่ือง ทศชาติชาดก “วิธูรบัณฑิต”             เร่ือง “พระเวสสันดร” 
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                เร่ือง “มโหสถบัณฑิต”      เร่ือง “คุณครูครูกอง” 

DMC Variety  มีรายการหลากหลายรูปแบบที่มีเนื้อหาสาระที่ดีที่สนับสนุนใหคนทํา
ความดี ตวัอยางของ DMC Variety  มีดังนี ้

รายการสุขกายสบายใจ ออกอากาศวันจันทร-วันศุกร เวลา 11.20-11.30 น. เปนรายการ
ที่รวบรวมสาระดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพราะรางกายเปนฐานที่ตั้งของจิตใจ 
เมื่อกายแข็งแรง ใจแกรงเต็มที่ การสรางบารมีก็สามารถทําไดอยางสะดวกสบายและเปยมไปดวย
ความสุขที่แทจริง 

รายการไปวัดไปวา ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.00-16.30 น. เนื้อหาของรายการพาไป
สักการะบูชาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ชมความงดงามของศิลปะที่
บรรพบุรุษไดบรรจงสรางขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา พบกับความแตกตางของ
วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนนั้นๆ  

 

 
“DMC Variety” 

DPU



 59

 
Variety “สุขกายสบายใจ” 

 
วิทยุ DMC  มีการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศรูปแบบของรายการเปนรายการ

เดียวกันกับที่ถายทอดทางโทรทัศน DMC เพียงแตการนําเสนอทางวิทยมุีแตเสียงไมมภีาพแตก็มี
ขอดีคือครอบคลุมทั่วประเทศดังตารางขางลางนี้ 

 

 ตารางที่ 4.1  การถายทอดสด DMC ทางสถานีวิทย ุ

จังหวัด เขต/อําเภอ ความถี่ ชวงเวลา 
กทม. ประเวศ สวนหลวง พระราม 2 บางนา  F.M.96.25 MHZ  

 
ภาษีเจริญ บางแค บางขุนเทียน สําเพ็ง พาหุรัด เยาวราช  
วงเวียนใหญ  F.M.94.75 MHZ 08.00-22.00 

 ประตูน้ํา อนุสาวรียชัย มาบุญครอง สยามสแควร  F.M.102.75 MHZ  

ปทุมธานี อ.เมือง อ.ธัญบุรี อ.ลําลูกกา รังสิต ดอนเมือง F.M.91.75 MHZ  

 อ.คลองหลวง บางขันธ  F.M.96.25 MHZ ทั้งวัน 

 อ.คลองหลวง บางขันธ F.M.102.25 MHZ  

สระบุรี อ.พระพุทธบาท F.M.101.25 MHZ 08.00-09.00 

ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง (บางวัว)  F.M.102.25 MHZ ทั้งวัน 

ชลบุรี อ.สัตหีบ F.M.93.50 MHZ 05.00-06.00 

จันทบุรี อ.เมือง F.M.101.75 MHZ 05.00-22.00 

ปราจีนบุรี อ.กบินทรบุรี F.M.106.75 MHZ 06.00-08.00 

กาญจนบุรี อ.เมือง F.M.99.75 MHZ 05.00-22.00 

DPU



 60

จังหวัด เขต/อําเภอ ความถี่ ชวงเวลา 
นครราชสีมา อ.เมือง F.M.92.75 MHZ 06.00-22.00 

 อ.ปกธงชัย F.M.97.00 MHZ ทั้งวัน 

สุรินทร อ.เมือง F.M.91.00 MHZ 05.00-22.00 

 ศีขรภูมิ F.M.92.25 MHZ 06.00-22.00 

ขอนแกน อ.เมือง F.M.93.30 MHZ ทั้งวัน 

หนองคาย อ.ทาบอ F.M.101.50 MHZ 19.00-22.00 

อุดรธานี อ.เมือง F.M.105.00 MHZ 
06.00-07.00/ 
13.00-14.00 

หนองบัวลําภู อ.เมือง F.M.103.50 MHZ 18.00-19.00 

เชียงใหม อ.เมือง (ธุดงคสถานลานนา) F.M.104.00 MHZ ทั้งวัน 
เชียงใหม 

(ตอ) อ.ฮอด (สวนเพชรแกว, มูลนิธิศึกษาธรรม)  F.M.104.75 MHZ 05.00-23.00 

 อ.ฮอด (วัดแมสะนาม)  F.M.106.25 MHZ 
09.00-11.00/ 
19.30-22.00 

 อ.จอมทอง (วัดหวยตองสัก) F.M.98.75 MHZ 05.00-24.00 

พะเยา กิ่งอําเภอภูซาง F.M.107.75 MHZ ทั้งวัน 

พิษณุโลก อ.เมือง F.M.101.00 MHZ 07.00-22.00 

ภูเก็ต อ.เมือง F.M.95.5 MHZ ทั้งวัน 

สงขลา อ.หาดใหญ F.M.100.25 MHZ ทั้งวัน 

ยะลา อ.เมือง F.M.103 MHZ ทั้งวัน 
 

นอกจากนี้ยังใชสื่อสมัยใหม (New  Media) ซ่ึงไดแก สื่ออินเตอรเน็ต โดยมีเว็บไซต
กลางของชมรมพุทธศาสตรสากล คือ www.ibscenter.net และเว็บไซตของโทรทัศน DMC คือ 
www.dmc.tv ซ่ึงถือวามีความสําคัญเปนอยางมากเพราะเปนแหลงประสานงานสําหรับสมาชิกชมรม
พุทธศาสตรสากลในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และเปนแหลงรวบรวมความรูสําหรับการทําความดี 

เว็บไซตชมรมพุทธศาสตรสากล http://www.ibscenter.net/new_ibs/ ซ่ึงใน
รายละเอียดของเว็บไซตของชมรมพุทธศาสตรสากลนั้นในหนาแรก  http://www.ibscenter. 
net/new_ibs/ จะมีทั้งประวัติของชมรมพุทธศาสตรสากล กิจกรรมตาง ๆ ของชมรมฯ ขาวสารตางๆ 
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เกี่ยวกับชมรมฯ สถานที่ติดตอชมรมฯ ซ่ึงจะทําใหสมาชิกชมรมหรือบุคคลทั่วไปไดทราบขาวความ
เคล่ือนไหวของชมรมพุทธศาสตรฯ วามีกิจกรรมใดนาสนใจบาง 

 

 
 
ถัดมาหนาที่สอง “ชมรมพุทธฯ”  http://www.ibscenter.net/new_ibs/bclc.php ซ่ึงเปน

สํานักงานประสานงานชมรมพุทธศาสนาทั่วประเทศจะเนนไปในทางการประชาสัมพันธใหนิสิต
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับชมรมพุทธศาสตรสากลซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวาที่มีการประชาสัมพันธ
ใหนิสิตเขารวมโครงการตางๆ เชน โครงการ “ธรรมทายาทอุปสมบทหมู ภาคฤดูรอน” และ 
โครงการ “ธรรมทายาทหญิง” 
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หนาสอง “ชมรมพุทธฯ”  http://www.ibscenter.net/new_ibs/bclc.php 

 

 
หนาที่สาม “ทางกาวหนา” http://www.ibscenter.net/new_ibs/index_tkn.php เปนศูนย

ประสานงานทางกาวหนาซ่ึงเปนโครงการตอบปญหาธรรมะในหนานีจ้ะอํานวยความสะดวกใหแก
ผูที่สนใจเขารวมโครงการ “ทางกาวหนา” มีทั้งระเบียบการ ปฏิทินโครงการ สนามสอบ ผลการ
สอบ และการสงเอกสารเพื่อติดตอกับโครงการ ดังรูปหนาถัดไป 

 
หนาสาม“ทางกาวหนา”http://www.ibscenter.net/new_ibs/index_tkn.php 
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หนาที่ส่ี “สหพันธครู” http://www.ibscenter.net/new_ibs/index_teacher.php เปน
สํานักงานสหพันธครูพุทธศาสตรสากลดังรูปขางลางนี้ 

 
หนาส่ี “สหพนัธครู” http://www.ibscenter.net/new_ibs/index_teacher.php 
หนาที่หา “เยาวชน” http://www.ibscenter.net/new_ibs/index_yarc.php  เปนศูนย

สงเสริมกิจกรรมเยาวชน ดังรูปขางลางนี้ 

 
หนาที่หา “เยาวชน” http://www.ibscenter.net/new_ibs/index_yarc.php 
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หนาที่หก “Gallery” http://www.ibscenter.net/new_ibs/gallery.php จะมีรูปภาพ
กิจกรรมตางๆ ที่สมาชิกของชมรมพุทธศาสตรสากลรวมกันดําเนินการ ดังรูปขางลางนี้ 

 
หนาที่หก “Gallery” http://www.ibscenter.net/new_ibs/gallery.php 

และหนาสุดทายหนาทีเ่จ็ด “Webboard” http://www.ibscenter.net/new_ibs/webboard. 
php  ใหสมาชกิชมรมสามารถแสดงความคดิเห็นและตดิตอกันผานทางเว็บบอรด ดังรูปขางลางนี้ 

 
หนาเจด็ “Webboard” http://www.ibscenter.net/new_ibs/webboard.php 
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เว็บไซตของ DMC (www.dmc.tv) นอกจากเว็บไซตของชมรมพุทธศาสตรสากลแลว
ยังมีเว็บไซตของสถานีโทรทัศน DMC ของวัดพระธรรมกายซึ่งเปนสื่อในการเขาถึงธรรมะไดตลอด 
24 ช่ัวโมง เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาผานทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงจุดเดนของเว็บไซต www.dmc.tv นั้นมี
รายการยอนหลังของรายการที่เผยแพรทางโทรทัศน DMC ซ่ึงสามารถเขาชมไดตลอดนอกจากนี้ยัง
สามารถดาวโหลดเก็บไวไดอีกดวย ซ่ึงถือวาเปนทางออกใหกับผูชมที่อาจพลาดโอกาสการชมบาง
รายการทางโทรทัศน DMC หรือเมื่อชมแลวอาจตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถติดตามได
ผานทางเว็บไซต ซ่ึงเลือกชมไดดวยตนเองวาจะเขาไปในชวงใดเวลาใดตามแตสะดวก ชวยทําใหมี
ความเปนปฏิสัมพันธ (Interactive) มากขึ้น  

การนําเสนอของเว็บไซต www.dmc.tv เปนการสื่อสารสมัยใหมที่ไดรับความนิยมเปน
อยางสูงปจจุบันในแตละวันจะมีผูเขาชมนับหมื่นคนแสดงใหเห็นวาการสื่อสารผานเว็บไซตหรือ
อินเตอรเน็ตเปนสิ่งจําเปนในยุคของสังคมโลกาภิวัตนในปจจุบัน 
 

 
“เว็บไซต DMC” 

ที่มา : http://www.dmc.tv/ 
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“เว็บไซต DMC” 

ที่มา : http://www.dmc.tv/ 
 
4.2.2 รูปแบบการสือ่สารของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การดําเนินงานของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะเปนการทํา

โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นโครงการกิจกรรมที่ทางชมรมไดจัดทําโครงการจึงเปนการนําส่ือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา ไดแก พิธีไหวครู กิจกรรมการตักบาตร การนั่งสมาธิ การสวดมนต และการปลอยปลา  

 

 
“กิจกรรมการปลอยปลาของชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
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“กิจกรรมการปลอยปลาของชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
 
โครงการและสื่อกิจกรรมหลักของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแก 
โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมะเพื่อใหสมาชิกไดเห็นคุณคาอยางแทจริงของการ

ประพฤติปฏิบัติธรรม คุณคาในธรรมะ และใหมีสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม กิจกรรมของ
ชมรมฯจึงเนนหนักไปในดานการศึกษาและปฏิบัติ กิจกรรมที่เปนหลักของคือ การสวดมนต และ
นั่งสมาธิ ทุกเช า เย็น  ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ  เพราะสิ่ งนี้คือหลักปฏิบัติที่ สําคัญที่ สุดของ
พระพุทธศาสนา และอาจกลาวไดวาหัวใจของชุมนุมพุทธศาสตรก็คือการปฏิบัติธรรม จากการได
ปฏิบัติธรรมกันเปนประจํา  

ส่ิงหนึ่งที่ตามมาก็คือ การสนทนาธรรม ประธานชมรม จะเปนผูสรางบรรยากาศในการ
สนทนาธรรมไดอยางดียิ่งโดยจะถายทอดเนื้อหาจากหนังสือธรรมะมาพูดคุยกับสมาชิกในชมรม
เพื่อใหเกิดความกระจางและเปนการปูพื้นฐานแนวทางการศึกษาธรรมเบื้องตนใหแกสมาชิกได
เรียนรู 
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“อาคารชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

 

 
“หองสวดมนตชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
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หนังสือ “บทสวดมนต ทําวตัรเชา” ของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
“หองชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

 
กิจกรรมการตักบาตร คือการถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสามเณร โดยการใสอาหารลง

ในบาตรดวยอาการนอบนอม การตักบาตรนี้ ถือเปนกิจวัตรท่ีสําคัญอยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชน
เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา และเปนการกําจัดความโลภ ความตระหนี่และความเห็นแกตัวลงได
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นับเปนความละเอียดออนอันนาสรรเสริญยิ่งของบรรพชนไทย ที่ไดปลูกฝงประเพณีอันดีงามนี้
เอาไวใหลูกหลาน การไดขัดเกลาตัวเองอยูเปนนิจดวยการให ยอมทําใหสังคมเกิดความสงบสุขได
ประเพณีการตักบาตร จึงนับวาเปนมรดกธรรมอันมีคายิ่งไดสืบทอดมาจนกระทั่งปจจุบัน 

การตักบาตรประเพณีของชมรมพุทธฯ นั้นแตเดิมจัดใหมีการตักบาตรเฉพาะในวัน
สําคัญเทานั้นเชนวันไหวครูหรือวันปใหม ดวยการเห็นความสําคัญดังกลาว ประกอบกับไดรับความ
สนับสนุนจากผูบริหารของมหาวิทยาลัย ชมรมพุทธฯ จึงไดเร่ิมจัดใหมีการตักบาตรขึ้นอยาง
ตอเนื่องในทุกๆ เชาวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ก็เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย ขาราชการ และนิสิตไดทําบุญ
ใหทานโดยสะดวก ปจจุบันทางคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตรไดจัดใหมีการตักบาตรเปนประจํา
ทุกวันพฤหัสฯ โดยมีการถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆที่มารับบิณฑบาต ณ อาคารพุทธ
เกษตรแลวจึงนิมนตไปรับบิณฑบาตที่อาคารศูนยเรียนรวม เพราะการใหคือตนทางแหงความสุขที่
แทจริง ทะเลไมเคยอิ่มดวยน้ําฉันใด บัณฑิตยอมไมอ่ิมดวยการทําบุญใหทานฉันนั้น 

และกรณีตัวอยางของการตักบาตรที่ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมกับมูลนิธิพระธรรมกาย ซ่ึงดูแลชมรมพุทธศาสตรสากล จัดกิจกรรมตักบาตรพระจํานวน 1,111 
รูป ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ภายใตโครงการตักบาตรพระ 
500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ของมูลนิธิพระธรรมกาย 

 

 
 
ซ่ึงในการตักบาตรจะไดรับความรวมมือจากทุกฝายซ่ึงเปนการรวมพลังของคณาจารย 

นิสิต และหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย สโมสรนิสิต คณะ และชมรมตางๆ รวมท้ังทีมงานผูอยู
เบื้องหลังความสําเร็จ คือ ชมรมสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต กลุมพัฒนาศักยภาพ ชมรมผูรักธรรม และ
ศิษยเกา-ศิษยปจจุบัน ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งชุมชนรอบขาง
มหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะนิสิตซ่ึงรวมกันจัดเตรียมงานตักบาตรในครั้งนี้อยางเขมแข็ง เร่ิมตั้งแต
การประชาสัมพันธ การจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการตักบาตรแลวก็มีการจัดเก็บสถานที่
ซ่ึงทําใหเกิดความสามัคคีกันไดเปนอยางด ี 
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รวมพลังนิสิตไปประชาสัมพันธงานตักบาตรพระ  1,111 รูป รอบมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรใหประชาชนไดรับทราบขาวบุญดวยบรรยากาศที่คึกคัก ดังรูป 

 

 
ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_KU.html 

 

 
ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_KU.html 
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ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_KU.html 

 
ผลสําเร็จที่ไดจากการจัดกิจกรรมตักบาตรพระครั้งนี้มีอยูมากมาย ดังเชน พระเดช

พระคุณพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาคณะเขตจตุจักร ประธานในพิธีฝายสงฆ  กลาววา “อาตมา
ภาพประทับใจมากที่ผูจัดงาน ทําไดอยางเรียบรอย สมบูรณแบบ เปนที่นาเลื่อมใสอยางยิ่ง การแสดง
ตนเปนพุทธมามกะนี้ ถือวาเปนประเพณีในทางพระพุทธศาสนามาชานานแลว เปนการประกาศตน 
แสดงตนแลวก็ยืนยันวา เราเปนชาวพุทธที่สมบูรณแบบ ทั้งกาย วาจา และก็จิตใจ ไมวาเราจะไปอยู
ที่แหงหนตําบลใด อยูที่ไหนก็ตาม เราก็คงเปนชาวพุทธ พรอมดวยกาย วาจา ใจ ตลอดไปในที่ทุก
สถาน ในการทุกเมื่อ” 

สวนนายปราโมทย  ไมกลัด นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีฝายฆราวาส กลาว
วา  “ผมคิดวาเปนงานที่ยิ่งใหญ และดีมากครับ ผมเห็นนิสิต รุนลูกๆหลานๆ มาทําบุญกันมากมาย ก็
ช่ืนใจ ผมวางานแบบนี้นาจะมีกันบอยๆ และการนําของไปถวายพระภิกษุ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต
นั้น ผมวาเปนเรื่องที่ดีมาก สถาบันการศึกษาอีกหลายๆแหง ควรดําเนินการในลักษณะนี้นะครับ” 
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ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_KU.html 

 
นอกจากนี้ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา 

“ปกติ ผมก็มารวมงานของนิสิตเปนประจํานะครับ แตปนี้ นิมนตพระมามากเปนประวัติการณ เรา
เร่ิมตนใหนองใหมทําบุญ ก็จะทําใหเขามีจิตใจ และทัศนคติที่ดี สอดคลองกับโครงการบัณฑิตยุค
ใหม ที่ตองการจะใหนิสิตมีคุณธรรมในวิชาชีพ งานนี้ ผมประทับใจครับ เพราะเราไมไดจํากัด
เฉพาะนิสิตป 1 แตประชาชนที่อยูโดยรอบยังไดมาทําบุญดวย ถือเปนมิติใหมของมหาวิทยาลัย
ทีเดียว ตอนนี้ วิทยาเขตทั้ง 4 แหงของเรา คือ บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา และที่จังหวัดสกลนคร 
จะมีอาคารที่เรียกวา พุทธเกษตร สําหรับทําพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ฉะนั้นนิสิตทุกคนสามารถไป
ทําบุญได ถือเปนนโยบายอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ตองการฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีของชาว 
ไทยและชาวพุทธครับ” 

พิธีไหวครู การไหวครู คือการที่ศิษยแสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารยอยาง
จริงใจวา ทานเพียบพรอมดวยคุณธรรมความรู ศิษย ในฐานะผูสืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพรอมใจ
กันปวารณาตนรับการถายทอดวิชาความรูดวยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทนเพื่อใหบรรลุ
จุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว การจัดพิธีไหวครูนั้นจึงถือวาเปนส่ิงสําคัญยิ่ง ที่ได
กระทําตอเนื่องกันมาตั้งแตในอดีตในสมัยแรกนั้นมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีพิธีไหวครูขึ้นที่
หอประชุมใหญ โดยชมรมพุทธศาสตรซ่ึงขณะนั้นเปน แผนกหนึ่ง ในองคการบริหารองคการนิสิต 
(อบ.ก.) จะมีหนาที่ในการดําเนินงานทางดานพิธีกรรม โดยมีองคการบริหารองคการนิสิตเปนแกน
นําตอมาในป พ.ศ. 2527 ชมรมพุทธศาสตรเร่ิมเขามามีบทบาทในการจัดงานมากขึ้น โดยในปนั้นมี
การนํานิสิตไปฟงเทศนที่วัด ซ่ึงไดสรางความประทับใจใหกับคณาจารยและเพื่อนนิสิตเปนจํานวน
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มาก ในป พ.ศ. 2529 เมื่อสรางอาคารอเนกประสงค (อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ) เสร็จเรียบรอยแลว จึง
ไดยายสถานที่การจัดงานจากหอประชุมมายังอาคารใหม 

วัตถุประสงคของโครงการไหวครู เพื่อใหนิสิตไดแสดงความกตัญูเวทีตอครูบา
อาจารยเพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนิสิตกับอาจารย เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมู
นิสิตเพื่อใหนิสิตไดตระหนักถึงหนาที่ของตนในการศึกษาเลาเรียนเพื่อสรางบรรยากาศการเรียน
การสอนใหเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเพื่ออนุรักษประเพณีที่ดีงามใหเปนมรดกสืบไป  อานิสงฆ
ของการไหวครูเปนผูที่ไดรับการถายทอดความรูจากครูอยางเต็มที่เปนที่สามารถใชความรูที่ไดเลา
เรียนมานั้นใชใหเกิดประโยชนทั้งแกตนและผูอ่ืนทําใหความรูและวิทยาการตางๆ กาวหนาขึ้นไป 

 

 
 

“พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
 

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใชส่ือ
ตาง ๆ ในการสื่อสารดังนี้ 

สื่อกิจกรรม ไดแก ตักบาตร นั่งสมาธิ สวดมนตเชา – เย็น โดยมีการจัดทีม
ประชาสัมพันธใชเครื่องขยายเสียงไปยังหอพักนักศึกษา โรงอาหาร หอสมุด บริเวณรถบัส ไอทีส
แควร ไปเชิญชวนในการทํากิจกรรมตางๆ เชน ปลอยปลา การถวายสังฆทาน 

สื่อมวลชน ถายทอดรายการจากเครือขายโทรทัศน DMC  และออกอากาศทางวิทยุ 
สื่อบุคคล ไดแก กลุมเพื่อนและพี่ในชมรม การบอกเลา การทํากิจกรรมรวมกัน การ

ประชาสัมพันธพูดเชิญชวน ดังเชนนางสาวศิริรัตน สุขารมย และนางสาววรลักษณ บุญฤทธิ์  กลาว
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วา ส่ือบุคคลที่ใชในการดําเนินงานกิจกรรมของชมรมไดแก “พี่ ๆ ในชมรม และเพื่อนบอกตอ
เพื่อน” นางสาวปาริฉัตร โคเอี้ยน และนางสาววีรดี บุญฤทธิ์ กลาววา ส่ือบุคคลที่ใชในการ
ดําเนินงานกิจกรรมของชมรมไดแก “พี่ๆ ในชมรม พระอาจารย และเพื่อนๆ” และนายสุธีร พันธุ
วิเชียร กลาววา ส่ือบุคคลที่ใชในการดําเนินงานกิจกรรมของชมรมไดแก “สมาชิกที่ชมรม”  
นอกจากนี้นายพีรณัฐ ธิบดี และนายสุเทพ ศิริเมธานนท กลาววาสื่อบุคคลที่ใชในการดําเนินงาน
กิจกรรมของชมรมไดแก “ทีมประชาสัมพันธ” 

สื่อเฉพาะกิจ ไดแกการจัดนําเสนอ DVD กฎแหงกรรม การใช CD MP3 เพลงธรรมะ
VCD จัดซาเลงเปนรถประชาสัมพันธงานเฉพาะกิจ สง MSN ถึงเครือขาย สมาชิกในชมรมให
มารวมทํากิจกรรม  จัดทํา MV ตัดตอกิจกรรมชมรมประมวลภาพกิจกรรมใหนองๆ และเพื่อนๆใน
ชมรมตางๆ ทําปายติดประกาศตามคณะตางๆ สถานที่ที่เปนจุดสนใจ เชน หอสมุด โรงอาหาร และ
วารสารอยูในบุญ นอกจากนี้ยังแนะนํานักศึกษาใหเปดเว็บไซค www.ibscenter.net และเว็บไซต 
www.dmc.tv 
 

 

“อภิปรายกลุม ระหวางผูวิจยักับสมาชิกชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
วันที่ 7 พฤศจกิายน 2550” 
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“อภิปรายกลุม ระหวางผูวิจยักับสมาชิกชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
วันที่ 7 พฤศจกิายน 2550” 

4.2.3 ชมรมพุทธศาสตรสากล มหาวิทยาลัยบูรพา 
การดําเนินงานของชมรมพุทธศาสตรจะเปนการทําโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นโครงการกิจกรรมที่ทางชมรมได
จัดทําโครงการจึงเปนการนําส่ือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ทั้งนี้โครงการกิจกรรมสวนใหญ
ไดแก ส่ือกิจกรรมภายในสถาบันไดแก พิธีไหวครู กิจกรรมการตักบาตร การนั่งสมาธิ การสวดมนต  
และการปลอยปลา ทั้งนี้ในสวนของสื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เดนไดแก พิธีสังฆทาน
ใหญ 
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“อาคารปฏิบัติธรรม ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
“อาคารปฏิบัติธรรม ชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา” 
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“พิธีสังฆทานใหญ ณ มหาวทิยาลัยบูรพา” 

 
ส่ือตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมของชมรมฯ ไดแก สื่อกิจกรรม ไดแก ตักบาตร นั่ง

สมาธิ สวดมนต ปลอยปลา ถวายสังฆทาน สื่อมวลชน รับรายการจากเครือขายโทรทัศนชอง DMC 
ของวัดพระธรรมกายสื่อบุคคล ไดแก พี่ๆ จากชมรม การสื่อสารผานสื่อบุคคลจะเห็นไดชัดเจนดังที่ 
นางสาวณีรนุช ทํามี  นายนิวัฒน สมุทรคชรินทร และนายนรินทร ผาวิรัตน สมาชิกชมรมพุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา กลาววาส่ือของชมรมที่ใชในการดําเนินงานและกิจกรรมของชมรมไดแก  
“พี่ ๆ ในชมรมฯ”  นอกจากนี้ยังพบวาชมรมยังใชในการประชาสัมพันธทางตรงโดยใหสมาชิกของ
ชมรมออกไปพูดเชิญชวนประชาสัมพันธใหรวมกิจกรรมของชมรมฯ นายวีระพัฒน  ธรรมสิริทอง 
สมาชิกชมรมพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา กลาว 

สื่อเฉพาะกิจ VCD ใบปลิว จุลสาร แผนพับ CD วีดีโอ เทป โปสเตอร คัตเอาท โทรโขง
ไปตามหอพัก  โทรศัพทมือ ถือ  เมกกะวอกซ  จดหมายถึงสมาชิก  เ สียงตามสาย  ดั งที่ 
นายวีรพัฒน  ธรรมสิริทอง นางสาวณีรนุช  ทํามี นางสาวจรีรัตน พัสดุธาร และนางสาวประทุม  
ทรัพยประเสริฐ กลาววา “ส่ือเฉพาะกิจที่ใชในการดําเนินงานของชมรมไดแกจุลสารตักบาตร และ
จดหมายพี่ถึงนอง”  สวนนายชญารัฐ วิลัยรัตน กลาววา “ส่ือเฉพาะกิจที่ใชในการดําเนินงานของ
ชมรมไดแกปายประกาศ และประกาศเสียงตามสาย”  นอกจากนี้นายนิวัฒน สมุทรคชรินทร และ 
กฤตพล สุวรรณสวาง กลาววา “ส่ือเฉพาะกิจที่ใชในการดําเนินงานของชมรมไดแกโปสเตอร  
ปายประชาสัมพันธ และคัตเอาท”   

สื่ออินเตอรเน็ต แนะนําใหเปดเว็บไซค  www.dmc.com และเว็บไซตชมรมพุทธศาสตร
สากล  www.ibscenter.net 
 
4.3 กระบวนการสื่อสารในการสรางความเขมแข็ง  

ชมรมพุทธศาสตรสากล ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม และชมรมพุทธศาสตร ทํา
กิจกรรมตางๆ ฝกการวางแผนและการประสานงาน แบงงานกันใหชัดเจนและชวยเหลือกัน การ
ทํางานเปนทีมวาไดบุญและฝกตัวเราเองได ไดเรียนรูกฎแหงกรรม ความเปนจริงของชีวิต วิธีการ
ชวนใหนองมาอบรมธรรมทายาท ไดฝกฝนตนเองทํางานรวมกัน แบงหนาที่กันเพื่อเปนการฝกฝน
ของแตละคน  ไดเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ ของชมรมพุทธศาสตร โดยพ่ีๆ ชมรมจะเปนคนที่คอยๆ 
ถายทอดประสบการณใหกับกลุมที่เขามาใหม และในขณะเดียวกันก็จะคอยๆ ใหธรรมะ ให
เปาหมาย อุดมการณ ตามลําดับ ศึกษาธรรมะขอคิดดีๆ ที่จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
ฝกฝนอบรมตนเองใหเปนทั้งคนเกงและคนดี อยางมีวินัยในตัวเอง มีคุณธรรม  

DPU



 79

ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การเคารพกันระหวางรุนพี่รุนนอง การ
วางตัวระหวางชาย-หญิง การพูดคุยกัน โดยการประชุมงาน พุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยกัน
คิดหาทางที่ทําใหงานชมรมพุทธศาสตรดําเนินไปในทางเดียวกัน ส่ิงที่ทําใหรูสึกรักชมรมพุทธ
ศาสตร วัฒนธรรมชมรมแบบพี่แบบนอง และเพื่อน การดูแล เลาธรรมะ ชักชวนกันมาปฏิบัติธรรม
หรือสรางความดีรวมกัน ทําใหเกิดความเต็มใจที่จะชวยเหลือ รวมมือ รวมใจกันสรางกิจกรรมตางๆ 
เพื่อชวนนองๆ รุนตอไปมาสรางความดีรวมกัน ชมรมเปนศูนยกลางของการสรางความดี เปนที่ฝก
ตัวของทุกคนที่อยากพัฒนาตนเอง และนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังมี เพื่อน พี่ นอง 
ที่ชวนกันทําความดีอยูเสมอ ชวยกันสรางบุญไปพรอมๆ กัน ระบบการทํางานของชมรม มีระเบียบ 
มีการวางแผนและรูจักบริหารบุคคลตามความสามารถ กิจกรรมของชมรมนาสนใจ เพราะเปน
กิจกรรมที่มีประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวม ชมรมพุทธศาสตรเปนสถานที่ผอนคลายให
ความรูสึกสบายใจ เปนที่พึ่งทางใจ มาทําวัตรดวยกัน สวดมนตและทํางานรวมกันในโอกาสงานบุญ
ตางๆ มีเปาหมายและดําเนินชีวิตตามวิถีทางพุทธฯอยางแทจริง ดังที่ นางสาวสุพิชฌาย   
ศรีวรุธา ประธานชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา “การสื่อสารเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น ชมรมพุทธฯ มีทีมประชาสัมพันธ
ของชมรมเปนผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของชมรม นอกจากนี้สมาชิกของ
ชมรมก็มีสวนชวยในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือสมาชิกในชมรมเพื่อใหเขามารวมใน
กิจกรรมของชมรม โดยกิจกรรมของชมรมจะมีการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  ปลอยปลาทุกวัน
จันทร วันพุธ เตรียมของและทําความสะอาดชมรม  เย็นวันพฤหัสบดีมีพระอาจารยมาเทศนา มา
สอนธรรมะ วันจันทรจะปลอยปลาตอน 6 โมงเย็น ชมรมจะมีการสื่อสารกับสมาชิกและนักศึกษา 
คณาจารย บุคลากร และชุมชนรอบขาง มหาวิทยาลัยโดยสวนมากจะเดินไปบอกดวยตัวเองโดยใช
โทรโขง กระจายกันเปนสายไป  คือจะเลือกสถานที่จุดใหญ ๆ เชน บริเวณรถบัส หรือวาโรงอาหาร 
หอสมุด ไอทีสแควร  หอในทั้งหอชาย หอหญิงและยังมีการติดปดประกาศรอบมหาวิทยาลัยอีกดวย 
สําหรับกระบวนการสื่อสารในการชักชวนใหรุนนองเขามารวมเปนสมาชิกของชมรมพุทธฯ นั้นจะ
เนนไปที่ความอบอุน ความเปนพี่เปนนอง ความรักในการทําความดี และมีกิจกรรมที่สนุกสนานไม
มีกฎระเบียบมากโดยจะมีการพูดถึงเรื่องอานิสงฆผลบุญ วาทําไปแลวจะไดอะไรตอบแทน ไมใชทํา
แลวสูญเปลา ถาบุคคลใดสามารถชักชวนรุนนองใหเขาชมรมไดจะไดบุญกับคนที่เราชวนเขามาเปน
สมาชิกของชมรมไปดวย ซ่ึงจะมีการบอกบุญตอกันไป จะทําใหนองๆ แตละคนรูวาชีวิตนี้เกิดมา
เพื่ออะไร เปาหมายชีวิตเปนอยางไร รูวากําลังทําอะไรอยู ซ่ึงชวงที่เขามารวมกิจกรรมหรือเปน
สมาชิกของชมรมชวงแรก สวนมากรุนพี่จะพยายามคุยกับสมาชิกใหมใหไดทุกคน  และจะจําชื่อทุก
คนใหได  หลังจากนั้นจะมีการชักชวนใหมารวมกันสวดมนตทําวัตร  ชวนมาตักบาตร และถามี
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กิจกรรมใหญ ๆ จะพยายามชักชวนใหเขารวมใหได  สวนมากเมื่อสมาชิกใหมเร่ิมจะคุนเคยกับรุนพี่
แลวก็จะเริ่มเขามารวมกิจกรรมดวยตัวเองโดยไมตองชวนอีก แตบางคนมาเพราะธรรมะจริงๆ  บาง
คนมาแลวก็หายไป บางคนเขามาแลวรูสึกวาจะตองทําตัวใหเรียบรอย และเบื่อการนั่งสวดมนต เบื่อ
การนั่งสมาธิ  บางคนก็ติดกิจกรรมมา เชน ชอบจัดงานตักบาตร แตไมอยากนั่งสมาธิ ซ่ึงชวงแรกๆ 
รุนพี่ในชมรมจะพยายามชักชวนใหทําในสิ่งที่ชอบส่ิงที่คุนเคยไปกอนแลวคอยๆ สอนหรือใหเขา
รวมกิจกรรมในสิ่งที่เขาไมชอบตอไป  โดยจะเห็นไดชัดเจนวาในชวง 2-3 ปที่ผานมาชมรมพุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นโดยปจจุบันมีสมาชิกของชมรมประมาณ 100 
กวาคน  ซ่ึงระดับขนาดของชมรมมีขนาดใหญอยู 1 ใน 10  ของชมรมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สัมภาษณ,  นางสาวสุพิชฌาย  ศรีวรุธา. ประธานชมรมพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 7 พฤศจิกายน 2550)  

ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา การวางแผน กระจายงานใหกับสมาชิกและแบง
หนาที่ตางๆ ของแตละกิจกรรมแลวมาประชุม ปรึกษาหารือกัน ชวยกันคิดและสรางสรรคกิจกรรม
และการสรางเครือขายคนดี ไดเรียนรู การแตงกายที่เรียบรอย การใชวาจาสุภาพ พูดจาไพเราะ การ
ทักทายดวยการไหว การปฏิบัติตนขณะสวดมนตนั่งสมาธิ คือหัวใจหลักในการรักษาใจของเราเอง
และรวมใจของเราใหเปนหนึ่งวิธีการของชมรมพุทธศาสตร คือ ทําเปนตัวอยางที่ดีใหผูที่เขามา เปน
สมาชิกได ซ่ึงสมาชิกชมรมสวนหนึ่งกลาววา 

“ ส่ิงที่ทําใหรูสึกรักชมรมพุทธศาสตร ส่ิงแรกคือตองรักในพระพุทธศาสนา เพราะเรา
รักพระพุทธศาสนาของเราทําใหเรารักชมรมพุทธศาสตร อีกทั้งรอยยิ้ม ความมีน้ําใจ ความสามัคคี
ของทุกๆ คนในชมรมพุทธศาสตรทําใหรักชมรมพุทธศาสนาฯ”  

(สัมภาษณ, น.ส. เขมวรรณ ศิริเสริม  
สมาชิกชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 14 กันยายน 2550) 

 
 “ส่ิงที่พี่ๆ รุนกอนถายทอดมาเปนรุนๆ ใหเกิดบรรยากาศที่อบอุน และสิ่งที่ชมรมพุทธ

ศาสตรทําใหกับเรา ทําใหรูสึกรักชมรมพุทธศาสตรและอยากที่จะถายทอดประสบการณดีๆ ตอไป
ยังรุนตอไปและชมรมยังตองอยูตอไป” 

(สัมภาษณ, นายวีระพัฒน ธรรมสิริทอง,  
ประธานชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา, 14 กันยายน 2550) 
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 “ทุกคนเอาบุญเปนที่ตั้งไมหวังส่ิงตอบแทน เปนกลุมคนที่ทํางานเพื่อคนหมูมาก ทุกคน
เขาใจ อบอุน เหมือนพี่นองทองเดียวกัน มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความดี ความสามัคคีความผูกพัน
ระหวางเพื่อนและพี่นอง การทําบุญเปนสิ่งที่ไมมีที่ส้ินสุด”         

(สัมภาษณ, นายวิทูร ปานจินดา, รองประธานชมรมฝายธุรการ 
ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 14 กันยายน 2550) 

 
4.4 ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานของชมรมพุทธศาสตร 

ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ความเปนทีมชมรม 
ผูนําของชมรม ส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัย การฝกฝนตัวเองใหเปนตนแบบแกนองๆ การมี
เปาหมายชีวิตที่มั่นคง ความรวมมือรวมใจ การมีศีลที่เสมอกัน ความสมัครสมานสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน เปาหมาย อุดมการณที่ชัดเจนตรงกันทั้งทีมของคณะกรรมการหลักของชมรมพุทธ
ศาสตร ทีมงาน มีกําลังใจที่เขมแข็งสม่ําเสมอในการทําหนาที่ ทุกคนตองการสรางบารมีและฝกฝน
ตนเอง จนทําใหชมรมเขมแข็ง ดังที่สมาชิกชมรมพุทธศาสตรสากลฯ กลาววา 

“ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานของชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารยนั้นมีหลายปจจัยดวยกัน คือ 1) บุญ การทําบุญการทําความดีนั้นถาใครสราง
คนนั้นก็จะไดบุญการสรางบุญไมเหมือนสรางตึกสรางอาคารที่จับตองได การทําบุญจะทําใหจิตใจ
เปนสุข ซ่ึงการสะสมบุญนั้นมีวิธีทําหลายวิธีไมวาจะเปนการบริจาคทาน การรักษาศีล การเจริญ
ภาวนา (นั่งสมาธิ) การประพฤติถอมตนแกผูใหญ การขวนขวายในกิจกรรมที่ชอบ การใหสวนบุญ
เฉลี่ยสวนความดีใหกับผูอ่ืน การอนุโมทนาสวนบุญ การฟงธรรม การแสดงธรรม และการใช
ปญญาไตรตรองอยูเสมอวาอะไรผิด อะไรถูก  2) วัดพระธรรมกาย เปนสถานที่สําหรับฝกอบรม
และสรางเยาวชนใหรักในการทําความดี เชนโครงการธรรมทายาทหญิง การจัดสอบปญหาธรรมะ 
“ทางกาวหนา” และเมื่อเยาวชนไดรับการฝกอบรมหรือไดรวมกิจกรรมกับชมรมพุทธฯ แลวก็จะมี
การขยายผลตอโดยการชักชวนเพื่อนหรือรุนนองที่รูจักใหเขารวมกิจกรรมหรือโครงการกับชมรม 
3) พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ิหลวงพอธัมมชโย  พระเดชพระคุณหลวงพอจะเปน
ตนแบบ เปนกําลังใจในการทําความดี เปนผูถายทอดนําหลักธรรมมาสั่งสอนใหทําความดีในการ
สรางบารมี และ 4) กัลยาณมิตร ก็คือมิตรที่ดีที่คอยใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการทําความดี ทั้งนี้
ไดแกหลวงพอ เพื่อนๆ พี่ ๆ นองๆ ในชมรมซึ่งจะคอยใหคําแนะนําใหกําลังใจกันตลอดเวลาทําให
เกิดความอบอุนผูกพันซึ่งกันและกันโดยมีธรรมะเปนฐาน” 

(สัมภาษณ, นางสาวบังอร ลีดี, ผูประสานงานชมรมพุทธฯ 
ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ, 19 มิถุนายน 2550) 
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ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พี่ๆ นองๆ ทุกคนในชมรมพุทธศาสตร 
ความสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจุดมุงหมายปลายทางเดียวกัน ความเขมแข็งของ
ใจ ของสมาชิกในชมรมพุทธสาสตรเพราะงานของชมรมเปนงานที่ไมไดผลตอบแทนทางโลก แต
ไดผลทางใจเปนนามธรรมที่คนทําเทานั้นที่ไดและรับรู เปาหมายเดียวกันของทุกคนคือรักการสราง
บุญและอยากเปนกัลยาณมิตรใหกับเพื่อนๆ รวมทั้งการใหกําลังใจซึ่งกัน ความสมานสามัคคีในการ
รับบุญ และการดําเนิน กิจวัตร และกิจกรรมอันเปนตนแบบ ตนบุญ และเปนเรื่องที่ธรรมดาใหเห็น
วาการทําบุญเปนเรื่องที่งาย และการทําบุญประจํา พื้นฐานจิตใจที่ดี การใหกําลังใจ ความจริงใจ 
จุดมุงหมายเดียวกัน ดังที่สมาชิกชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา 

“ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานของชมรมคือมีการนั่งสมาธิเปนประจํา 
และการทําทาน รักษาศีล” 

(สัมภาษณ,  นายสุเทพ ศิริเมธานนท, ฝายพิธีกรรม 
ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 7 พฤศจิกายน 2550)  

 
“ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานของชมรมคือความสามัคคีในการรับบุญ 

และการดําเนินกิจวัตร และกิจกรรมอันเปนตนแบบ ตนบุญในการทําบุญและเปนเรื่องที่ธรรมดาให
เห็นวาการทําบุญเปนเรื่องงายและทําไดเปนประจํา”  

(สัมภาษณ,  นายพีรณัฐ ชัยดี, รองประธาน 
ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 7 พฤศจิกายน 2550)  

 
“ปจจัยที่นาํไปสูความสําเร็จของการดําเนนิงานของชมรมคือการมีพื้นฐานจิตใจที่ดี การ

ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การมีความจริงใจตอกัน และมจีุดมุงหมายเดยีวกัน” 
(สัมภาษณ,  นายสุธีร พันธุวิเชียร, พิธีกรประจํา 

ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 7 พฤศจิกายน 2550)  
 

ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา การที่สมาชิกทุกคนมีเปาหมายเดียวกันและรวม
ใจเปนหนึ่งเดียวกันเดินไปสูความสําเร็จของภารกิจงานบุญของชมรมพุทธศาสตร และการ
สนับสนุนของบุคคลทั่วไป ที่มีตอชมรม ทุกคนรวมมือกัน มีเปาหมายชัดเจน การเขาอกเขาใจซึ่งกัน
และกัน การเสียสละเวลา การสามัคคีกัน การที่มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การให
กําลังใจซึ่งกันและกัน การเปนตนแบบของชมรม คือ รักการทํากิจวัตร สวดมนตและนั่งสมาธิเพราะ
ถามีกําลังใจมากพอก็สามารถแผกําลังใจใหคนอื่นได การที่ทุกคนมีใจเปนหนึ่งเดียวกัน คือ มี
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เปาหมายเหมือนกันวาเกิดมาสรางบารมีจะทําใหมีความสามัคคีกัน ซ่ึงจะไดรับความรวมมือจากทุก
ฝาย เชน รุนนองป 1 และ คณาจารย  และอีกประการ คือ ความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญถาขาดความเคารพซึ่งกันและกันก็ไมมีใครอยากมอบสิ่งดีๆ ใหแกกัน นอกจากนี้การนั่งสมาธิ
รักษาใจรวมกันเพื่อขจัดความเศราหมองและเพื่อใหจิตใจสงบโดยจะทําใหมีกําลังใจในการทํางาน
และทําบุญตางๆ ในชมรมพุทธศาสตร และความอดทนที่จะดําเนินทุกกิจกรรมใหดีที่สุด พรอมทั้ง
ความจริงใจและตั้งใจ ปจจัยตางๆ เหลานี้คือปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานของชมรม ฯ ดังที่
สมาชิกชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา กลาววา 

“ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานของชมรมคือการที่สมาชิกทุกคนมี
เปาหมายเดียวกัน และรวมใจเปนหนึ่งเดียวกันเดินไปสูความสําเร็จของภารกิจงานบุญของชมรม 
และการสนับสนุนของบุคคลทั่วไปที่มีตอชมรม” 

(สัมภาษณ, นายวีระพัฒน ธรรมสิริทอง,  
ประธานชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา, 14 กันยายน 2550) 

 
“ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานของชมรมคือทุกคนมีความรวมมือกัน มี

เปาหมายที่ชัดเจน สมาชิกทุกคนเขาใจกัน มีการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน” 
(สัมภาษณ, นายวิทูร ปานจินดา, รองประธานชมรมฝายธุรการ  

ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 14 กันยายน 2550) 
 
“ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานของชมรมคือเร่ิมตนจากตนเองกอนที่

เปนตนแบบของชมรมคือรักการทํากิจวัตร สวดมนตและนั่งสมาธิ ถาเรามีกําลังใจมากพอเราจะ
สามารถแผกําลังใจใหทุกๆ คน และทุกคนในชมรมมีใจเปนหนึ่งเดียวกัน คือมีเปาหมายเหมือนกัน
วาเราเกิดมาสรางบารมี ทุกๆ คนจะสามัคคีกัน นอกจากนี้อีกปจจัยคือไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
เชนนองๆ ป 1 และคณาจารย” 

(สัมภาษณ, นางสาวจรีรัตน พัสดุธาร, ฝายบุคคล  
ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 14 กันยายน 2550) 

 
กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเข็มแข็งและความผูกพันของกลุมเยาวชนที่เปน

สมาชิกของของชมรมในระดับมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง เนนการสื่อสารผานกระบวนการกลุมใน
ลักษณะที่มาจากความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship)  เชน เพื่อนในคณะเดียวกัน ใน
สถาบันเดียวกัน ซ่ึงเปน รุนพี่ รุนนองในชมรม ผานการสื่อสารระหวางบุคคล ผานผูนํา  
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"สมาธิ" จึงเปนเรื่องจําเปน เปนสิ่งที่ขาดไมได เปนกิจที่บรรพชนของเรา ถือเปน
ความสําคัญที่ตองปฏิบัติไมใหขาดแมสักวันเดียว เพราะสมาธิเปนตนเหตุของใจอันงาม และใจอัน
งามเปนทางมาของบุญกุศล เปนที่อยูของศิริมงคล ทําใหผูเปนเจาของใจมีชีวิตที่ดีวันดีคืน สมาธิ จึง
เปนส่ิงพึงปฏิบัติสําหรับพุทธศาสนิกชน ตลอดจนบุคคลผูปรารถนาความงาม ความสําเร็จในชีวิต
http://www.dhammakaya.or.th/meditation/meditation_th_1.php 
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บทที่  5 
สรุปผล และขอเสนอแนะ 

  
การวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนในจิตสํานึก

สาธารณะของชมรมพุทธศาสตรสากล เปนงานวิจัยที่มุงอธิบายปรากฏการณดานการสื่อสารของ
เยาวชนในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะผานชมรมพุทธศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา ชมรมพุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยบูรพาจึงเปนตัวแทนในการศึกษาวิจัยในกลุม
เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การวิจัยกระบวนการสื่อสารของชมรม
พุทธศาสตรคร้ังนี้จะสะทอนภาพของเยาวชนในกระบวนการสื่อสารเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ทางศาสนา นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังเขาไปศึกษาชมรมพุทธศาสตรสากล ภายใตมูลนิธิธรรมกาย 
ซ่ึงเปนองคกรหลักที่ทํางานดานเครือขายกับชมรมพุทธศาสตรของทั้งสองสถาบัน  

งานวิจัยครั้งนี้จึงเปนกรณีศึกษาในมิติของการสื่อสารในกระบวนการทํางานกิจกรรม
ของชมรมในหัวขอ การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนในจิตสํานึกสาธารณะ 
โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประเด็นหลักไดแก 

1.เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขาย การรวมตัวของกลุมและ
การขยายเครือขายของกลุมเยาวชนในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ  

2.เพื่อทราบกระบวนการสื่อสารที่กลุมเยาวชนสรางความเข็มแข็งและเสริมสรางความ
ผูกพันในการมีจิตสํานึกรวมกัน  

3.เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมเยาวชนในการสรางเครือขายใหมีความ
เข็มแข็ง  
 

5.1  ผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากิจกรรมของชมรมในการดําเนินงานเพื่อจิตสํานึก

สาธารณะ  การนิยามความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) ในงานนี้จึงเกิด
จากการใหนิยามความหมายจากเยาวชนที่เปนสมาชิกของชมรมพุทธศาสตรซ่ึงหมายถึง  

“การทําความดี การประพฤติปฏิบัติดีทั้งกาย วาจา ใจ การสรางบุญบารมี โดย
ผานพิธีกรรมทางศาสนา  การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยในกิจกรรม
สาธารณะของชมรมทั้งนี้กิจกรรมที่ทางชมรมไดดําเนินการจะเนนไปในการ
พัฒนาดานจิตของสมาชิก” 
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รูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขายที่ปรากฎในการดําเนินการกิจกรรมในการ
พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความหลากหลายโดยจะเนนการสื่อสาร
ระหวางบุคคล การสื่อสารกลุม การใชส่ือกิจกรรม และการสื่อสารผานพิธีการทางศาสนา  

ผลจากการวิจัยนี้พบประเด็นที่นาสนใจในมิติตางๆดานการสื่อสารในการสราง
จิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนและการสรางเครือขายเพื่อการสานตอพระพุทธศาสนาในระดับ
เยาวชนดังนี้  

1. รูปแบบของการสื่อสารในการสรางเครือขาย การรวมตัวของกลุมและการขยาย
เครือขาย ของกลุมเยาวชนในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณะสามารถแบงเปน 2 ระดับคือ 

1.1 ระดับองคกร ซ่ึงในที่นี้คือ ชมรมพุทธศาสตรสากล ที่ไดรับการสนับสนุนดาน
สถานที่ทํางานและงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมผานมูลนิธิธรรมกาย  สมาชิกของชมรมพุทธ
ศาสตรสากลกลางนี้สวนใหญจะเปนอดีตผูนําที่เปนประธาน รองประธาน คณะกรรมการของชมรม
พุทธศาสตรที่ทํางานในมหาวิทยาลัยมากอน  จึงมีความเขาใจในกระบวนการทํางานและใชวิธีการ
ส่ือสารผานสื่อบุคคล ในรูปแบบ จากรุนพี่ สูรุนนอง มีความผูกพันในเชิงสถาบัน ทําใหงายตอการ
สานตอการทํากิจกรรมของชมรมเชิงยุทธศาสตรที่มีเปาหมายในการพัฒนาเครือขายเยาวชนให
เขาถึงพุทธศาสนาไดเปนอยางดี  ทั้งนี้การทํางานระดับองคกรนี้ยังสอดคลองกับเปาหมายการ
ดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของวัดพระธรรมกายที่เนนในการสรางเยาวชน คนหนุมสาว โดยเปด
โอกาสใหนักศึกษามาเปนอาสาสมัครและเปนตนแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อเปนศาสนทายาทใน
อนาคต สมาชิกของชมรมจึงมีทุนทางสังคมในระดับดี เพราะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เสียสละและสรางพลังกลุม สมาชิกในระดับองคกร
ไดรับการบมเพาะ พัฒนาจิตใจผานกระบวนการที่ทางวัดพระธรรมกายไดดําเนินการ เชน  การนั่ง
สมาธิ การบวชธรรมทายาท การเขาคายภาวะผูนํา  ซ่ึงโครงการตางๆเหลานี้ลวนเปนกระบวนการ
หลอหลอมเยาวชนที่เปนสมาชิกใหมีจิตสํานึกสาธารณะในการทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาใน
ระดับมหภาค ผานกิจกรรม พิธีทางศาสนาที่ทางชมรมเปนแกนกลางในการดําเนินงาน อาศัย
กระบวนการสื่อสารผานกลุม (Group Communication)  และการสื่อสารภายในบุคคล (intra-
personal communication) เชน การนั่งสมาธิ  

ในระดับองคกรนี้ การสื่อสารหลักที่ใชไดแก การสื่อสารระหวางบุคคล  (inter-
personal Communication) ระหวางสมาชิก และการประชุมกลุมเล็ก (Small Group 
Communication) แบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมที่ทุกคนมีอิสระในการนําเสนอความคิดเห็น ผานการประชุมทบทวนการทํางานของแกน
นําในแตละโครงการ การบอกกลาวขาวสารผานสื่อตางๆของชมรม เนื่องจากชมรมพุทธศาสตร

DPU



 87

สากลกลางจะมีหนวยกลางผลิตสื่อเฉพาะกิจของชมรมไวเผยแพรแจกจายใหแกสมาชิกจํานวนมาก 
เชน โปสเตอร แผนพับ วีซีดี  เพลงธรรมะ หนังสือ และมีส่ือเว็บไซด www.ibs.net ของชมรมใน
การเผยแพรกิจกรรมตางๆ ใหแกสมาชิก 

สื่อกิจกรรม ถือเปนกลยุทธการสื่อสารหลักที่เชื่อมโยงการทํางานของชมรมพุทธ
ศาสตรสากลและเปนกลไกใหเกิดการสรางเครือขายที่เข็มแข็ง การรวมตัวของเครือขาย โดยชมรม
พุทธศาสตรสากลจะมีทีมรุนพี่อาสาสมัครที่เคยทํางานในชมรมมาอยางต่ําประมาณ 5-7 ปประจํา
ภูมิภาคตางๆ ทํางานประสานงาน คอยชวยเหลือแนะนํากับรุนนองที่เปนประธาน กรรมการและยัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและเปนสมาชิกของชมรมพุทธศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  
เพื่อชวยสานตอกิจกรรมของทางชมรมกลางใหไดบรรลุเปาหมาย โดยมีกิจกรรมหลักๆ ของชมรมฯ
ในแตละปและแตละภาคการศึกษาดังนี้  คายคุณธรรม (จัดตักบาตร, สวดมนต, นั่งสมาธิ) โครงการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อความเปนผูนํา โครงการเรียนรูสมาธิกับธรรมชาติ Natural Meditation Camp 
โครงการบวชธรรมทายาท และการสอบทางกาวหนา   ทั้งนี้มีปจจัยสําคัญที่สงผลใหการสื่อสาร
ระหวางกลุมและเครือขายกลุมในสถาบันตางๆมีประสิทธิภาพไดแก 

1) ความศรัทธาในกิจกรรมที่ใช  “ บุญ ” การสรางบุญบารมีอันเปนเปาหมายและ
แนวปฏิบัติของชมรมพุทธศาสตร 

2) การสื่อสารระหวางสมาชิกที่ถูกบมเพาะดวยความรักและเมตตา สมาชิกทุกคนคือ 
กัลยาณมิตร 

3) ภายในชมรมมีระบบการสื่อสารแบบเปด  โดยมีการประชุมสรุปบทเรียน ปญหา 
อุปสรรคในการทํางาน การนําเสนอความคิดเห็นในการกิจกรรมของชมรม 

4) ผูนําทั้งระดับองคกรกลาง และระดับกับมหาวิทยาลัยที่เปน รุนพี่ รุนนอง ถือเปน
ตัวจักรสําคัญของความสําเร็จของการทํางานของชมรม  

การทํางานกิจกรรมสาธารณะระหวางชมรมพุทธศาสนสากลกลางและระดับ
มหาวิทยาลัยนี้เปนการทํางานภายใตกรอบของการสรางคุณคาและความสัมพันธในการสืบทอด
พระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับแนวคิดเรื่องเครือขายวา เปน ชุมชนแหงจิตสํานึก  (conscious 
community) ที่สมาชิกตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมที่มีความสัมพันธแนบแนน ดวยพื้นฐาน
ของระบบคุณคาแหง บุญ  บุคคลและกลุมบุคคลตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่สนใจรวมกัน 
โดยมีพันธะเชื่อมโยงระบบใหญ บนพื้นฐานแหงความเปนอยูที่ดีรวมกัน มีการติดตอส่ือสาร เพื่อให
กลุมหรือเครือขายมีความยั่งยืน (อนุชาติ พวงสําลีและวีรบูรณ วิสารทสกุล 2541, น 9)  การที่
เยาวชนมารวมตัวทํางานใหแกพระพุทธศาสนาในรูปแบบการรวมตัวและการสรางเครือขายนี้ กเ็ปน
เพราะมีส่ิงยึดโยงสัมพันธภาพของสมาชิก ที่มีวัดพระธรรมกาย เปนศูนยกลางของระบบ สมาชิกทุก
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คนผานการหลอหลอมผานกิจกรรมของทางวัดมาบางไมทางใดก็ทางหนึ่ง จึงมีจิตศรัทธาตอกัน เกิด
ความไววางใจซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนตางมุงมั่นทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน 
กิจกรรมตางๆของชมรมจึงเปนยุทธวิธีและกระบวนการที่ไดถูกออกแบบจากทางชมรมกลางเพื่อให
สมาชิกสามารถเชื่อมตอกัน เกิดการกระทําตามภารกิจของชมรมจนบรรลุเปาหมายในการสราง
เครือขายเยาวชนในเจริญรอยตามพระพุทธศาสนาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
1.2 ระดับสถาบันเครือขายอุดมศึกษา ในที่นี้คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับมหาวิทยาลัยนี้ เยาวชนที่เปนสมาชิกของชมรมมีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่คลายคลึงกลาวคือ  ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐ เยาวชนที่เปนสมาชิกมีอายุ
เฉล่ีย  18-22 ป รูปแบบการสื่อสารในการสรางเครือขายของสมาชิกภายในระดับมหาวิทยาลัยจะใช 
การสื่อสารระหวางบุคคล  เชน การสนทนา การสื่อสารผานการประชุมกลุมยอย การสื่อสารผานสื่อ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตสํานึกของเยาวชนผานโครงการของชมรม เชน การตักบาตร 
ปลอยปลา ถวายสังฆทาน การไหวครู  โดยมี การนั่งสมาธิ และการสวดมนตเปนกิจกรรมที่ถือ
ปฏิบัติประจํา ทั้งนี้สมาชิกของชมรมจะมีวิธีประพฤติปฎิบัติตามหลักพุทธศาสนิกชนอยางเครงครัด 
ตามเปาหมายและกฏระเบียบของชมรม  ไดแก  สมาชิกทุกคนตองถือศีล 5 โดยเครงครัด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามสูบบุหร่ีและหามดื่มสุราโดยเด็ดขาด  ตองเวนจากอบายมุข  และการ
พนันทุกชนิด  สมาชิกทุกคนตองมีความประพฤติ  การแตงกายและไวผมใหสุภาพเรียบรอย เปนตน 

กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเข็มแข็งและความผูกพันของกลุมเยาวชนที่เปน
สมาชิกของชมรมในระดับมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง เนนการสื่อสารผานกระบวนการกลุมใน
ลักษณะ ที่มาจากความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship) เชน เพื่อนในคณะเดียวกัน ใน
สถาบันเดียวกัน ซ่ึงเปน รุนพี่ รุนนองในชมรม ผานการสื่อสารระหวางบุคคล ผานผูนําทางความคิด 
คือ  ตัวประธาน และแกนนําของชมรม เมื่อสมาชิกมีความไวเนื้อเชื่อใจ ระหวางผูสงสาร (sender) 
คือ ผูนําและผูรับสาร (Receiver) คือ เยาวชนที่เปนสมาชิกของชมรม ผูนํากลุมของชมรมจะมี
อิทธิพลในการปลูกฝงจิตสํานึกในการทํางานสาธารณะ เชน การมาเปนอาสาสมัครของชมรม การ
ชวยเหลือกิจกรรมงานบุญตางๆ เปนคณะกรรมการ และเมื่อไดมีการเขาคายกิจกรรมของชมรม
กลาง เชน คายสมาธิกับธรรมชาติ คายคุณธรรมวันแม การบวชธรรมทายาท ก็จะชวยสมาชิกในการ
บมเพาะอุปนิสัย การแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิต  ผานการเลาเรื่อง  โดยมีจารีตประเพณีวิธีปฏิบัติ
ของชมรม ซ่ึงมีการสอดแทรกวิธีคิดและอุดมการณทางศาสนาในกิจกรรมของชมรมในทุกสวน   

การสื่อสารของชมรมในระดับมหาวิทยาลัยนี้ นอกจากจะใชรูปแบบการสื่อสารกลุม
มีลักษณะการสื่อสารในกลุมเล็กที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธระหวางกัน  สมาชิกในชมรมรูสึกเปนสวน
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หนึ่งของกลุมและมีอิทธิพลตอกัน  การสื่อสารระหวางบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ เพราะมีเปาหมาย
เดียวกัน มีการใชคําพูดหรือการสื่อสารแบบวัจนะภาษา เชน  การพูดจาดวยภาษาสุภาพ การสวด
มนต และการสื่อสารแบบอวัจนะภาษา เชน  การออนนอมถอมตนตอรุนพี่ในชมรม การไหวการนั่ง
สมาธิ  การใสบาตร  การปลอยปลา และการถวายสังฆทาน  อยางไรก็ดี การสื่อสารดวยวัจนะภาษา 
เชน การสวดมนต  การเลาเรื่อง การประชุม ยังเปนรูปแบบการสื่อสารหลักที่สําคัญเพื่อเชื่อมโยง
เนื้อหาสารในทุกสวน  

ทั้งนี้กิจกรรมในแตละโครงการของชมรมตางตั้งอยูบนพื้นฐานของเปาหมายของการ
สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสรางจาก “ศรัทธา” ตอพุทธศาสนา สมาชิกของชมรมจะมี
จิตสํานึกสาธารณะในการทํางานเพื่อ “บุญ และการสรางบารมี” กลุมเยาวชนในชมรมพุทธศาสตร
สากลไดรับการซึบซับ และมีกระบวนการกลอมเกลาจิตใจ ผานกิจกรรมงานบุญตางๆซึ่งเกี่ยวของ
กับพุทธศาสนา ผานวัฒนธรรมของรุนพี่ รุนนอง การซึมซับความเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีผานการ
เลาเรื่องกฎแหงกรรมจากรุนพี่ในชมรม   การใชอุดมการณทางศาสนา โดยมี บุญ เปนความดี ใน
การเปนพลังขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆของชมรมและสรางเครือขายกับสมาชิก   

ระบบการทํางานภายในของชมรมนั้นจะมีพี่เล้ียงที่เปนรุนพี่ในชมรมจะดูแลให
คําแนะนําแกนองๆที่เปนสมาชิกใหม และการเลือกประธานชมรมจะใชวิธีการเลือกตั้ง ทําใหเกิด
การยอมรับและมีเอกภาพในการทํางาน การทํางานกิจกรรมของเยาวชนมีการการแบงหนาที่ในการ
ทํางานของชมรมเปนฝายๆ เพื่อทํากิจกรรมของชมรม เชน  ฝายประสานงาน ฝายการเงิน ฝายบัญชี 
ทั้งนี้ในแตละกิจกรรมจะมีการวางแผนจัดเตรียมงาน เชน  พิธีไหวครูของมหาวิทยาลัย งานถวาย
สังฆทานใหญ การเปนผูนําในการนําสวดมนต  การทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมผานจุดสําคัญๆ
ในมหาวิทยาลัย   

สื่อกิจกรรม : กลไกสรางความเขมแข็งของชมรม 
ส่ือกิจกรรมสําคัญของชมรมคือ  การสวดมนต  และการนั่งสมาธิทุกเชาเย็น  ซ่ึงถือ

เปนหลักปฏิบัติที่สําคัญของพระพุทธศาสนาและเปาหมายของชมรม  กิจกรรมการสวดมนตและนั่ง
สมาธิเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาจิตของเยาวชนและเสริมสรางความสัมพันธของสมาชิกใน
ชมรมใหแนนแฟน   กิจกรรมนั่งสมาธิของสมาชิกของชมรมก็สะทอนถึงหลักการและแนวทางของ
วัดพระธรรมกายที่ถือวา การทําสมาธิ คือ  “การหยุดเปนสุขอยางยิ่ง” และ “หยุดเปนตัวสําเร็จ” หาก
ปราศจากการทําสมาธิ ก็จะไมมีวันเขาถึงธรรมกาย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา กิจกรรมที่สําคัญของ
ชมรมก็สะทอนตนแบบจากที่วัดพระธรรมกาย  

ส่ิงหนึ่งที่ตามมาจากกิจกรรมการนั่งสมาธิของเยาวชนในชมรมก็คือ การสนทนา
ธรรม  โดยสมาชิกจะผลัดกันเลาเรื่อง เพื่อสรางความเขาใจในเรื่อง กฎแหงกรรม เพื่อใหเยาวชนที่
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เปนพุทธศาสนิกชนเขาใจในสังสารวัฎ ชมรมจึงเนนความเขาใจในเรื่องกฎแหงกรรม การเขาใจใน
การเกิดและการตายที่แสดงใหเห็นวาชาตินี้ชาติหนามีจริง นรกสวรรคมีจริง  ซ่ึงจะมีส่ือ DMC ดาว
ธรรม ส่ือดาวเทียมจากวัดพระธรรมกายเปนสื่อเสริมในการใชประกอบการสนทนาในบางครั้ง  

ทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรและมหาวิทยาลัยบูรพาตางมี ศาสนสถานที่เปนสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมของสมาชิกที่โออา สะอาดเรียบรอย เอ้ืออํานวยแกสมาชิกในการทํากิจกรรมสวดมนตและนั่ง
สมาธิ เชน มีอาคารพุทธเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ อาคารปฏิบัติธรรม ของ
วิทยาลัยพาณิชศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา  

กิจกรรม พิธีตักบาตร ถือเปนพิธีสําคัญของชมรม เปนกิจวัตรของพุทธศาสนิกชน
เพื่อสืบตออายุพระพุทธศาสนา  และเปนการกําจัดความโลภ  ความตระหนี่และความเห็นแกตัวลง
ได  กิจกรรมตักบาตร ถือเปน กิจกรรมหลักที่ทั้ง 2 สถาบันจัดเปนประจําอยางตอเนื่อง  เพื่อสราง
เครือขายบุญในระดับมหาวิทยาลัย  การปลูกฝงเยาวชนผานประเพณี ตักบาตร นับเปนพื้นฐานหลัก
ในการขัดเกลา บมเพาะเยาวชน ตามแนวทางพุทธศาสนา 

กิจกรรม พิธีไหวครู   ชมรมพุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงจะเปนตัว
หลักในการดําเนินกิจกรรมไหวครู และประสานงานกกับคณะตางๆในการจัดพิธีใหญในหอประชุม
ของมหาวิทยาลัย  การจัดพิธีไหวครูนั้นจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญของชมรมเพราะสะทอนใหเห็นถึง
ปรัชญาของสถาบันการศึกษา ที่เนนคุณธรรมนําความรู การที่ศิษยแสดงความคารวะยอมรับนับถือ
ครูบาอาจารยอยางจริงใจวาทานเพียบพรอมดวยคุณธรรมความรู    ศิษยที่ศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยควรเปนผูที่สืบทอดมรดกทางวิชาการ และปวารณาตนรับการถายทอดวิชาความรูดวย
ความวิริยะ  อุตสาหะ  มานะ  อดทนเพื่อใหบรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว   

 
บทบาทผูนํา: สื่อบุคคล ผสมผสานดวยสื่อกิจกรรม  
บทบาทผูนํา ผานสื่อบุคคล ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดแก ประธานชมรม  แกนนําชมรมตาง

ไดรับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งของสมาชิก ประธานชมรมจึงเปนสื่อบุคคลที่มีความสําคัญใน
ฐานะผูนําในกระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเข็มแข็งและความผูกพันของกลุม  สรางเครือขาย
ของเยาวชนในการทํากิจกรรมตางๆ ระดมสมาชิก เปนผูที่เสียสละเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ภายนอกชมรม คุณสมบัติของส่ือบุคคลในสวนของ ประธานชมรม และ แกนนํารุนพี่ของชมรม
พุทธศาสตร ลวนแลวแตเปนผูที่มีความเสียสละ ตั้งมั่นอยูในศีลธรรมทําตัวใหเปนที่ไววางใจ 
(Trustworthiness) แกสมาชิก สามารถสรางความนาเชื่อถือ (Credibility) และเปนตนแบบ (Role 
Model) ในการปฏิบัติตัวในแนวพุทธศาสนิกชนที่ดี  การประพฤติปฏิบัติตัวเปนตนแบบที่ดีนี้เห็นได
จาก การวางตัว การประชุม การพูดจา และการระดมพลังของสมาชิกในการทํางานผานสื่อกิจกรรม
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ของชมรมในแตละอาทิตย เชน พิธีตักบาตร สวดมนต นั่งสมาธิ ซ่ึงตองเปนผูนําในเชิงพิธีการ และ
การบริหารจัดการ มอบหมายสมาชิกในการทําภาระกิจตางๆ ซ่ึงสมาชิกเปนนักศึกษา เปาหมายหลัก
คือ หนาที่ในดานการเรียน หากไมศรัทธาในตัวผูนํา และอุดมการณทางศาสนาแลว การดําเนิน
กิจกรรมตางๆของชมรมอาจจะไมประสบผลสําเร็จ  นอกจากนี้ผูนํายังตองทํางานในระดับมหภาค
คือ ตองการประสานการทํางานระหวางสมาชิกในมหาวิทยาลัยและกับชมรมพุทธศาสตรสากล
กลางในการขับเคลื่อนโครงการใหญ เชน คายคุณธรรมวันแม คายสมาธิกับธรรมชาติ การบวช
ธรรมทายาท และการสอบทางกาวหนา ซ่ึงตองอาศัยการระดมอาสาสมัครที่เปนนักศึกษาจากภายใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงผูนํานี้ตองมีทักษะในการสื่อสารในการสรางความเขาใจและสามารถสื่อสารให
สมาชิกเขามารวมกิจกรรมของชมรม รวมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบของชมรมอยางเครงครัด  

 
สถานีโทรทัศน DMC: สื่อทางเลือกของเยาวชนชมรมพุทธศาสตร 
สถานีโทรทัศนดาวเทียม DMC  หรือที่เรียกวา  ‘”ดาวธรรม “ สถานีโทรทัศนที่

นําเสนอรายการธรรมะของมูลนิธิศึกษาธรรมและสิ่งแวดลอม สงสัญญาณออกอากาศผานดาวเทียม
ตลอด 24 ช่ัวโมง นําเสนอรายการในหลากหลายรูปแบบ ไดแก บทเพลง สาระบันเทิง ปลูกฝง
ศีลธรรมใหแกเยาวชน สรางสรรค ความรูและประสบการณของการปฏิบัติธรรมที่อางอิงจาก
พระไตรปฎก ที่จะกอใหเกิดกําลังใจ อันจะนําไปสูการปรับปรุงตนเองดวยศีลธรรม เนื้อหาของ
รายการจะมีลักษณะผสมผสานแบบวาไรตี้ ที่ชวนใหติดตามไดตลอดทั้งวัน   เนื้อหารายการเปนการ
นําเสนอเปนการใหความรูทางพระพุทธศาสนา ความสูงสงของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ บุญและการสรางบารมี  ทั้งนี้มีหลวงพอ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอธรรมชโย) 
เปนหลักในการถายทอดหลักธรรมคําสอนใหเยาวชนไดเขาใจไดอยางลึกซึ้ง  รายการเดนไดแก ฝน
ในฝน กฏแหงกรรม ชีวิตและความตาย มีการนําภาพกราฟก ภาพประกอบตางๆ รวมทั้งบทเพลง 
สามารถดึงดูดใจของเยาวชนที่เปนสมาชิกของชมรมใหติดตามรับชมอยางตอเนื่อง  

ส่ือโทรทัศนดาวเทียม DMC นี้นับไดวาเปนชองทางการเผยแพรพุทธศาสนาที่สอดคลอง
กับยุคสมัยเยาวชนของชมรมพุทธศาสนสากลที่อยูในมหาวิทยาลัยที่จะเปดรับสื่อ DMC เพื่อศึกษา
ธรรมะจากชองดังกลาวจากทางชมรม เยาวชนสนใหญใหทัศนะวา รายการธรรมะทีน่ําเสนอไมนา
เบื่อ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและไดสาระ เยาวชนสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได  รายการ
ของ DMC ทําใหเกิดการเรยีนรูความเปนจริงของชีวิต เร่ืองชีวิตหลังความตายและเรื่องกฎแหงกรรม
ใหเขาใจไดงายขึ้น  
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การถักทอ (Bonding) ความสัมพันธระหวางผูรวมศรัทธาเดียวกัน1  
ในวัดที่มีการใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง   มีความเปนไปไดวาสื่อนี้ไดชวยถักทอ 

(Bonding) ความสัมพันธระหวางผูรวมศรัทธาเดียวกันมากขึ้นไปอีก เชนเว็บไซทของวัด
พระธรรมกาย www.dmc.tv ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความเห็น และศรัทธากันในเว็บบอรด ซ่ึงจะ
ทําใหความผูกพันของคนที่มีความเชื่อเดียวกันมีความแนนแฟนยิ่งขึ้น และในวัดอื่นๆก็เชนเดียวกัน 
ดังที่ Elena Larsen กลาวไววา ยิ่งมีศรัทธาเดียวกัน ความผูกพันจะยิ่งแนนแฟน ในรูปของการเขาไป
หาขอมูลขาวสารในศรัทธาเดียวกัน การขอคําแนะนําทางศาสนา การวางแผนกิจกรรม การพูดคุยใน
เร่ืองตางๆ ทั้งหมดนี้จะทําใหศรัทธาลึกซึ้งยิ่งขึ้น2  

กิจกรรมทางศาสนาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธในสํานกัไดดีที่สุด เพราะเปนโอกาสที่
มหาชนไดมารวมตัวกัน และไดส่ือสารกับองคประธานของสํานัก และสมาชิกคนอื่นๆขององคกร 
เปนโอกาสที่ไดเขามาสัมผัสสัญญะทั้งหลายในสํานกั และซึมซับคําสอนจนเกิดความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในที่สุด 

ความสัมพันธระหวางคนที่ไปวัดเดียวกัน มักจะมี Sense of Belonging กับสถานที่ซ่ึง
อาจจะแสดงออกดวยการแตงกาย คําพูด กริยาทาทาง ทําใหเกิดอัตลักษณเฉพาะ ทั้งจะมีความรูสึก
วารวมศรัทธาเดียวกัน มีสายสัมพันธเชื่อมตอกัน เชนที่มกีารเรียกวา “พวกธรรมกาย”  

ความศรัทธารวมกันจึงเปน “ทุนทางสังคม” ที่ “สานทอ” ผูคนเขาดวยกนัโดยอาศยัส่ือของ
สํานักเปนตวัเชื่อม  

ปจจัยท่ีสรางความสําเร็จใหแกการสื่อสารศาสนาไดแก 
1. แรงกระตุนสวนบุคคล เชน ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจใครรู ความ

ปรารถนาจะหาคําตอบแหงชีวิต(สอดคลองกับคาคะแนนการพัฒนาตนเองของทุกสํานักที่สูงมาก) 
ทําใหคนเหลานี้เปดรับขอมูลของวัด/สํานัก เนื่องจากบุคคลไมสามารถหาคําตอบเหลานั้นจาก
ส่ือมวลชนกระแสหลักได จึง “เลือก” ที่จะเปดรับขาวสารที่ตนตองการโดยตรง ส่ือของวัด/สํานัก 
จึงเปนเสมือนส่ือทางเลือก 

หรือบางครั้ง การเห็นผลการปฏิบัติธรรมของสํานัก การสนใจเขาไปแสวงหา
บางอยางแลวไดคนพบ ที่เรียกวา “เราไดพบสัจจธรรมบางอยางแลว” หรือการถูกจริต ความพอใจ
ดังกลาวนี้ ก็จะยิ่งทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะแสวงหามากยิ่งขึ้นไปอีก  
                                                 
1 Robert D. Putnam in  Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (Simon & Schuster 
2000)  
2 Elena Larsen, Deeper Understanding, Deeper Ties, in Society Online, The Internet in Context, 
SAGE2004 
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2. ศรัทธา (Faith) ในธรรมะ หรือในองคประธานของสํานัก คือตัวผลักดันใหเกิด 
- การเขามามีสวนรวม (Participation) หมายถึงการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการผลิตสื่อ ซ่ึงทําใหส่ือศาสนามีความมั่นคงเนื่องจากมีผูดูแล
อยูตลอด 

- ทรัพยากร (Resources) หมายถึงกําลังทรัพย กําลังคน ที่ไดสละเวลาและทรัพย
เพื่อใหส่ือและกิจกรรมตางๆดําเนินไปอยางดีที่สุด  

- การติดตามชม หากสื่อไมมีคนตอบรับ หรือกิจกรรมไมมีคนเขารวมอยาง
ตอเนื่อง ในที่สุด กิจกรรมเหลานั้นอาจจะตองยุติลง แตจิตวิญญาณที่ตั้งมั่นในศรัทธาทําใหมีการ
ติดตามสื่อเหลานั้น ทําใหการสื่อสารในวัดมีชีวิตชีวา มีความแนนเหนียว และมีแนวโนมจะเติบโต
ไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง 

3. ธรรมะที่ถูกถายทอดผานศิลปะ ผานภูมิทัศน ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว บทเพลง 
ถอยคําทั้งรอยแกวและรอยกรอง เปนแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณ 

สําหรับปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมเยาวชนในการสรางเครือขายใหมีความ
เข็มแข็ง ที่สําคัญไดแก การจัดการเชิงยุทธศาสตรของมูลนิธิวัดธรรมกาย ที่สรางสรรคกิจกรรมทาง
ศาสนาในโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับเยาวชน และสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงในกระบวนการ
ที่เขาสูระบบของมหาวิทยาลัยไดอยางเปนระบบและมีการดําเนินงานมาเปนระยะเวลายาวนาน ทาง
ชมรมพุทธศาสตรสากลภายใตการสนับสนุนจากวัดพระธรรมกายนี้ที่มีทรัพยากร (Resources) ซ่ึง
หมายถึงความพรอมทั้งสถานที่ อุปกรณ ทรัพยากรทั้งดานการเงิน และอาสาสมัครจํานวนมากใน
การเสียสละเวลาและกําลังทรัพยในการทํางานกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกทางศาสนา  

ปจจัยในตัวสถาบัน ในงานวิจัยนี้คือ ชมรมพุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และมหาวิทยาลัยบูรพา เปนชมรมหนึ่งในสังกัดสํานักกิจการนักศึกษาที่เปนองคกรแบบเปนทางการ
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณจํานวนหนึ่งในการทํางาน มีสถานที่  
อาคารปฏิบัติธรรม หองปฏิบัติการของชมรม มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําชี้แนะในการดําเนินงาน 
จึงเปนหลักสําคัญใหเครือขายของชมรมมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งไดแก ความศรัทธา  (Faith) ในผูนําที่เปนประธาน กลุม
รุนพี่ ครู อาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงมีประสบการณการทํางานรวมกัน ในการทํากิจกรรมในชมรมมาเปน
ระยะเวลายาวนาน ตางอาสาสมัครมาเพื่อทําคุณประโยชนแกศาสนา การใชบุญ บารมี และศรัทธา
เปนตัวนําชวยเสริมสรางการระดมกําลังในการขยายเครือขาย  การทํางานของชมรมพุทธศาสตร
สากลที่เอ้ือตอการทํางานของกลุมเยาวชนในพื้นที่ซ่ึงมีการเชื่อมประสานงานในแตละรุน คือ กลุม
เยาวชนรุนพี่ที่อยูในชมรมตางเขามาสอนงานแกสมาชิกรุน นองๆท่ีเปนเยาวชนรุนใหมจึงไดเรียนรู

DPU



 94

การทํางานกิจกรรมเชิงพุทธศาสนาอยางเปนระบบ เยาวชนในชมรมจึงมีตนแบบที่ดีในการทํางาน มี
การสืบทอดวัฒนธรรมของชมรมจากรุนสูรุน โดยมีชมรมพุทธศาสตรสากลเปนศูนยกลางในการ
เชื่อมโยงเครือขายกับกลุมเยาวชนจากสถาบันสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในลักษณะภาคีเครือขายของ
ชมรมพุทธศาสตรทั่วประเทศ  
 
5.2  บทสรุป  

ชมรมพุทธศาสตร เปนเครือขายเยาวชนที่แตกตางจากชมรมตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เยาวชนสวนใหญยังผูกพันกับทางโลก เยาวชนถูกบมเพาะผานสื่อ ผานสภาพแวดลอมของสังคม
โลกาภิวัตนในปจจุบัน หากแตเยาวชนในชมรมพุทธศาสตรมีกระบวนการเชิงยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานในระบบเครือขายจากมูลนิธิธรรมกายที่ไดบมเพาะคุณธรรมทางศาสนาใหเยาวชนเห็น
คุณคาตอ การสรางบุญ บารมี ผานการนั่งสมาธิ  การสวดมนต และกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ เชน 
การตักบาตร ปลอยปลา ถวายสังฆทาน  ส่ือกิจกรรมตางเหลานี้ถือเปน รหัสคุณคา สรางบรรทัดฐาน
และความเชื่อในการสืบทอดพระพุทธศาสนาผานพิธีกรรมที่มีถายทอดทั้งในระดับแนวดิ่งจาก
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีวัดพระธรรมกายเปนแกนหลัก ผานชมรมพุทธศาสนสากลและ
ส่ือสารตรงลงมายังชมรมพุทธศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่การสื่อสารผานสื่อบุคคล กลุม
ผูนําที่เปนประธานจะสื่อสารผานสมาชิกในแนวนอน เปนการสื่อสารระหวางเครือขายของสมาชิก
ในชมรมระหวางรุนพี่ รุนนองในสถาบันเดียวกัน ทั้งในระดับสถาบันเดียวกัน หรือในระดับคณะ 
ภาควิชา  ส่ิงที่ปรากฏชัดเจนในงานวิจัยนี้ คือรหัสอุดมการณ  (Ideological Code) คือระบบความคิด
รวมกันที่ทําใหเกิดความไววางใจกันทางสังคม (Social Trust) ตางคนตางก็มีประสบการณในการ
ทํางานใหแกพุทธศาสนา มีสวนรวมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาทั้งในระดับออน คือ การสวดมนต 
ตักบาตร ไปยังระดับที่สูงกวา คือ การปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ เกิดความตระหนักรูในจารีตปฏิบัติ 
มีความตื่นตัวในพิธีกรรมบุญ มีความภาคภูมิใจ ความรวมกันที่เปนสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร 
อาจเรียกไดวาเปน “ชุมชนอุดมการณ” (Ideological Community) ที่มีศาสนาพุทธเปนแกน   

ขอคนพบประการหนึ่งจากงานวิจัยนี้ก็คือ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากการถอด
บทเรียนการสื่อสารของเยาวชนผานชมรมพุทธศาสตรนี้สะทอนใหเห็นคุณลักษณะการทํางานแบบ
เครือขายที่มีการจัดวางยุทธศาสตรในระดับมหภาคเปนอยางดี มีการออกแบบจัดวางผานสื่อ
กิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับเยาวชนและปรัชญาทางศาสนา  การระดมพลังในการทํานุบํารุง
พุทธศาสนาผานกลุมเยาวชนเปนสิ่งที่ตองใชรูปแบบสื่อสารเชิงรุก (Active) ผานสื่อกิจกรรมอันเปน
ตัวเชื่อม ถักทอ (Bonding) ของสมาชิกที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาแบบเดียวกันและสอดรับการใช  
สื่อบุคคล ที่ไดรับการบมเพาะ หลอหลอมคุณธรรมชาวพุทธ ส่ือบุคคลจากผานรุนพี่ที่ตนแบบ (Role 
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Model) นั้นยังตองสื่อสารดวยการกระทํา (Action for Communication) ผสมผสานดวยส่ือเฉพาะกิจ
ตางๆ  พลังอํานาจของสื่อมวลชนทางเลือกภายใต ดาวธรรม หรือ โทรทัศนดาวเทียม DMC  ยังมี
อิทธิพลตอผูรับสารที่เปนเยาวชนในการเลือกรับสื่อที่เหมาะสมกับเปาหมายของกลุมที่อาจจะหลีก
หนีส่ือมวลชนกระแสหลักที่เต็มไปดวยขาวสารทางโลกที่ไมเอ้ือตอการเรียนรูธรรมะและการสราง
บุญบารมี ทั้งนี้มีองคประกอบหลัก คือ ศรัทธาและความเชื่อของผูสงสารคือ ทานพระราชภาวนา
วิสุทธิ์ (หลวงพอธรรมชโย) ที่สมาชิกของชมรมเชื่อมั่นและศรัทธา 

อยางไรก็ตามการสรางเครือขายในระดับสถาบันอุดมศึกษาอาจจะไมไดมีการจัดวาง
ยุทธศาสตรเนื่องจาก กลไกขององคกรพุทธศาสตรสากลกลางมีความแข็งแกรงทําใหสมาชิกใน
ระดับมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแนวทางที่ชมรมกลางไดวางไว  ในขณะที่ยังมีนักศึกษาที่อยูใน
สถาบันอุดมศึกษาอีกจํานวนมากที่ไมมีโอกาสเขาถึงกิจกรรมของชมรม หรือขาดโอกาสที่จะเขาสู
กระบวนการบมเพาะ ขัดเกลาจิตใจในกระบวนการทางศาสนาเทาไรนัก  ชมรมพุทธศาสตรใน
ระดับมหาวิทยาลัยมีสมาชิกจํานวนหนึ่งที่มีความใกลชิดเกาะกลุมทํากิจกรรมกันอยางเหนียวแนน 
หากจะริ เ ร่ิมพัฒนาเครือขายเยาวชนผานการบรูณาการ  เนนการสื่อสารแบบมีสวนรวม     
(Participation Communication) กิจกรรมรวมกับชมรมอ่ืนๆ ภายใต สํานักกิจการนักศึกษาที่เปน
องคกรอยางเปนทางการในมหาวิทยาลัยก็จะชวยสรางเครือขายให “เด็กกิจกรรม“ ในชมรมอื่นๆ 
เชน ชมรมคายอาสา ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา ชมรมศิลปะวัฒนธรรม ไดเห็นถึงความสําคัญของพุทธ
ศาสนาในการขัดเกลาจิตใจ สรางจิตใหเข็มแข็ง เรียนรูการทําสมาธิ มีสติซ่ึงจะชวยเอื้อตอการทํางาน
เพื่อสวนรวมมากขึ้น  นอกจากนี้ชมรมยังสามารถพัฒนาสื่อภายในสถาบันเลือกชองทางการสื่อสาร 
(Channel) ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายในระดับมหาวิทยาลัยที่นิยม การใชส่ือสารสนเทศ เชน 
เว็บไซดของมหาวิทยาลัย การสื่อสารผานโทรศัพทมือถือ  รวมทั้งการใชส่ือบุคคลในลักษณะ เพื่อน 
ชวน เพื่อนในสาขา คณะ หรือบุคคลใกลชิดของเยาวชน เปนสื่อบุคคลที่มีพลัง ชวยสานสัมพันธ
และระดมพลังในการสรางเครือขายเขารวมในกิจกรรมสาธารณะของชมรมได 

ในทัศนะของเยาวชนที่ดําเนินงานในกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะที่อยูใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนระบบที่มุงเนนการพัฒนาเยาวชนใหทํางานจิตสํานึกสาธารณะใหแกทางโลก
เปนหลัก ชมรมพุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัยอาจเปนจุดเล็กๆที่แตกตางที่ไมเพียงจะเขาใจดาน
ทางโลกเทานั้น แตเปนกลุมเยาวชนที่ตางรวมใจมาทํางานใหแกโลกแหงธรรมอีกดานหนึ่งที่นับวัน
จะถูกละเลยไปจากสังคมชาวพุทธ เยาวชนในชมรมพุทธศาสตรถือเปนธรรมทายาทและแกนนํา
สําคัญในการสรางประโยชนตอการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเชิงพุทธแกสังคมอยางยิ่ง หากผูนํา
นักศึกษาในระดับประธานชมรมตางๆในมหาวิทยาลัยไดมีประสานแนวคิดและประยุกตรูปแบบ
กิจกรรมสาธารณะ เชน การนั่งสมาธิ การเขาคายอบรมคุณธรรมเขาสูระดับคณะ รวมไปถึงผูนํา
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นักศึกษาในชมรมอื่นๆก็จะเสริมสรางแนวทางการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเชิงพุทธองครวมใน
การทํากิจกรรมสรางสรรคสังคมที่ดีตอไปในอนาคต 
 
5.3  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

1. เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะการถอดบทเรียนในกิจกรรมสาธารณะของชมรม
พุทธศาสตรที่ดูเฉพาะ การสื่อสารเพื่อสรางเครือขายของชมรม งานวิจัยคร้ังตอไปควรจะศึกษา
องคประกอบอื่นๆ เชน ทักษะการสื่อสารของผูนําที่สามารถเชื่อมโยงศรัทธาทางพุทธศาสนาสู
เยาวชน องคประกอบดานการออกแบบสาร (Message Design) ที่สอดคลองกับเยาวชนยุคใหมใน
สังคมสารสนเทศ รวมไปถึงการศึกษาผูรับสารที่เปนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในระดับตางๆ ใน
ลักษณะ Audience Approach 

2. ควรมีการศึกษาในดานการบริหารจัดการเครือขายการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของ
ชมรมพุทธศาสตรในระดับภูมิภาคเนื่องจากอาจจะมีปจจัยทางดานวัฒนธรรมทองถ่ินและปจจัยดาน
พื้นที่ของสถาบัน  

3. มีองคกรในระดับชาติและระดับภูมิภาคที่ทํางานในดานการสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมวิถีพุทธ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสรางเครือขายองคกรพุทธที่ดําเนินงานกับ
เยาวชนวามีความเหมือนและแตกตางอยางไร  

4. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ ในมิติของการสราง
จิตสํานึกสาธารณะในแนวทางชมรมพุทธศาสตร  อันเปนการบูรณาการกิจกรรมทางศาสนาและการ
บมเพาะอบรมเยาวชนใหเปนคนดีเขากับชมรมตางๆ และอาจจะนํามาเปนตนแบบในการขยายทุน
ทางสังคมใหไดเยาวชนที่ถึงพรอมดวยคุณธรรมไดทางหนึ่ง  

5. ควรนํารูปแบบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของชมรมมาขยายผลในการสราง
กิจกรรมสาธารณะอื่นๆ เชน จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม จิตสํานึกดานสุขภาพที่จําเปนตองอาศัย
กระบวนการและวิธีการสรางเครือขายกิจกรรมเชิงยุทธศาสตรใหกวางขวางตอไป  

6. ควรมีการศึกษาลงลึกในมิติของการสรางวาทะกรรมและอุดมการณทางศาสนาที่
สอดคลองกับเปาหมายที่เปนเยาวชน เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาสังคมใหสอดรับกับ
พฤติกรรมการเรยีนรู ซึมซับของเยาวชนยุคปจจุบัน 

7. งานวิจัยชิ้นนี้พบวา พลังของสื่อทางเลือกยังมีอิทธิพลในการบมเพาะเยาวชน ดังนั้น
ในสถาบันอุดมศึกษาควรไดมีการขยายเครือขายสื่อมวลชนทางเลือก เชน โทรทัศนดาวเทียม DMC 
ใหเยาวชนไดเขาถึง ศึกษาและเรียนรูธรรมะอีกทางหนึ่ง  
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ภาคผนวก 
 
In-Depth Interview  
 
ช่ือ ………………………………….  นามสกุล ……………………………………………..   
อายุ…………… ป 
ระยะเวลาที่เขามาเปนสมาชิกชมรม        ระยะเวลา  ……….ป 
บทบาทหนาทีท่ีรับผิดชอบ …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ประสบการณกอนเขาชมรม 
……………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………….…………………………………………….. 
เหตุผลที่เขารวมชมรม 
…………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………… 
1.ภูมิหลังเกี่ยวกับ 
 ตนเอง ครอบครัว การศึกษา 

……………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………..….…………………...……………………..……..… 
……………………………………………..….…………………………………...………… 
…………………………………………………….……………………………………….… 

 การนับถือศาสนา  (ทําบุญ ตักบาตร สวดมนต ) กิจวัตรประจําวัน 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………….………………… 

2. ทานใหนิยามจิตสํานึกสาธารณะวาอยางไร   
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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3.  การเปดรับสื่อ 
3.1   โทรทัศน           1.ชอง  ………. ช่ือ รายการ……………. 
   2.ชอง ……….  ช่ือ รายการ…………… 
                                    3.ชอง ……….  ช่ือ รายการ…………… 
3.2   หนังสือพิมพไดแก    1  ……………  2   ……………   3…………… 
3.3.  วิทยุ   ……………    คล่ืน …………… 
3.4   ส่ืออินเตอรเน็ต  ช่ือเว็บไซค    1  ……………  2 ……………   3…………… 

             3.5   ส่ืออ่ืนๆ  อาทิ  ภาพยนต…………… 
                                                นิตยสาร…………… 
                                                เคเบิ้ลทีวี…………… 
 
4. ส่ือของชมรมที่ใชในการดาํเนินงาน กิจกรรมของชมรมมีอะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………….........
.................................................................................................................................................... 
4.1 ส่ือกิจกรรมของชมรม ………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………...…………………………………… 
4.2 เว็บไซค…………………………………………………………………………………… 
4.3 ส่ือบุคคล…………………………………………………………………….…………..... 
4.4 ส่ือมวลชน (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพมิพ)………………………………………………... 
4.5 ส่ือเฉพาะกิจ………………………………………………………………………………. 
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………… 

 
5.  ทานเห็นวารูปแบบการสื่อสารในการสรางใหเกิดการรวมมือ รวมใจของสมาชิกในชมรมและ

การขยายเครือขายในการดําเนินงานกิจกรรมของชมรมไดแก 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
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6. ทานคิดวาสมาชิกของชมรมที่สนใจเขามารวมในกิจกรรมของชมรมเพราะ  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
7. ทานมองผูที่เขามาเปนสมาชิกของชมรมฯวาไดเรียนรูอะไรบางและชมรมฯมีวิธีการอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
8. ทานคิดวาตนเองไดอะไรจากการเขารวมเปนสมาชิกของชมรม 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
9. ทานคิดวาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานของชมรมไดแก 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
10.  ความรูสึกของทานตอการเขามารวมกิจกรรมในชมรม 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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11.  อะไรที่ทําใหเรารูสึกรักชมรม 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
12.  มีส่ิงดีๆ อะไรบางที่เกิดขึ้นกับตนเอง  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
13.  ใครเปนคนที่นําใหทานเขาชมรม 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
14.  กิจกรรมสาธารณะที่เดน ๆ คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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