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บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเขาชมเว็บไซตธรรมะ ความคิดเห็น และการนําหลักธรรมไป
ใช โดยเปนกรณีศึกษาเฉพาะเว็บไซตวัดปากน้ําภาษีเจริญ (www.watpaknam.org) เปนกรณีศึกษา 
 งานวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยท้ัง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะรูปแบบ และเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ ท่ีนําเสนอบน
เว็บไซตวัดปากน้ํา และการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสํารวจ (Survey) 
 ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) พบวาเว็บไซตวัดปากน้ํามี
รูปแบบการนําเสนอธรรมะโดยแทรกคติธรรมเปนบทรอยกรองในหนาหลักของเว็บไซต 
(Homepage) และนําเสนอหลักธรรมไวในหนาเนื้อหา (Webpage) โดยมีลักษณะเปนหลักธรรมที่ได
จากธรรมคาถาท่ีแปลจากภาษาบาลี และหลักธรรมท่ีเปนบทความเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และ
รูปแบบการใชงานเว็บไซต มีการใชกระดานถามตอบ (Webboard) เปนส่ือกลางในการส่ือสาร ซ่ึงมี
ลักษณะเปนชุมชนตามแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริง และพบวามีการเช่ือมโยงกับเว็บไซตอ่ืนๆ 
ซ่ึงเปนการปรับเปล่ียนโครงสรางทางสังคมของผูท่ีสนใจศึกษาพุทธศาสนาโดยใชอินเตอรเน็ตเปน
ส่ือกลาง 

ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยการสํารวจดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง 208 คน พบวา  

ผูท่ีเปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ต และผูท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนามาก มี
แนวโนมท่ีจะเขาชมเว็บไซตวัดปากนํ้ามาก แตปญหาดานครอบครัว และปญหาดานสังคมไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํา  

ผูท่ีเปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ต และผูท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนามาก มี
แนวโนมท่ีจะมีความคิดเห็นในเชิงบวกกับเว็บไซตมาก  สวนปญหาดานครอบครัวไม มี
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ความสัมพันธกับความคิดเห็นท่ีมีตอไซตวัดปากน้ํา แตผูท่ีมีปญหาดานสังคมมากมีแนวโนมท่ีจะมี
ความคิดเห็นในเชิงบวกท่ีมีตอเว็บไซตวัดปากน้ํานอยลง  

ผูท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ําไปในเชิงบวก จะนําหลักธรรมท่ีแสดงใน
เว็บไซตวัดปากน้ําไปใชในชีวิตประจําวันมาก ในขณะเดียวกัน ผูท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต
วัดปากน้ําไปในเชิงบวก จะมีการพัฒนาตัวเองมาก และผูท่ีมีการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริงมาก 
มีแนวโนมมีผลท่ีไดรับจากการเขาชมเว็บไซต ในเชิงของการพัฒนาตนเองไปในทางบวก 

จากการวิจัยไดเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตวัดปากน้ําวา ควรแกไขปรับปรุง 
(Update) เนื้อหาของเว็บไซตอยูเสมอ นําเสนอหลักธรรมในลักษณะท่ีใหผูชมท่ัวไปสามารถ
เขาใจไดงาย ใชการส่ือสารบนกระดานถามตอบในการเผยแผ และใหความเขาใจในพุทธศาสนาให
มากข้ึน และควรประชาสัมพันธ เผยแพรเว็บไซตวัดปากน้ําใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป รวมท้ังนํา
รูปแบบการส่ือสารใหมๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการทําเว็บไซตมาใช 
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Abstract 
 
 This research studies about the experience of visitors to a dharma website, their opinions 
and their application of the dharma principles as presented in the website.  The 
www.watpaknam.org is taken as a case study.  
 The study draws upon both qualitative and quantitative approaches, using content 
analysis of both form and content about dharma in the studied website, and survey of opinions of 
the web visitors. 
 Based on the qualitative research result, the study finds that the presentation of dharma in 
the www.watpaknam.org website takes a poetic form in the homepage while the dharma 
principles are presented in the webpage.  The latter derives from translation of the holy script in 
Pali and is presented as writings about everyday life.  As far as the website form is concerned, a 
webboard is used as a central medium of communication that helps form a virtual community.  
The study also finds that www.watpaknam.org has links with other Buddhism-related websites.  
In a way, the presence of www.watpaknam.org and its networks are akin to a social restructure 
for those who are interested in learning about Buddhism by using the Internet as a medium. 
 According to the result from the quantitative research – a questionnaire-based survey on 
208 samples, the study finds that those who are exposed to Buddhist teaching via the Internet and 
those who are involved in many religious activities have a high tendency to visit the 
www.watpaknam.org website.  Meanwhile, family problems and social problems are found to 
have no relationship with the frequency in viewing the website. 
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 Similarly, those who are exposed to Buddhist teaching via the Internet and those who are 
involved in many religious activities have a high tendency to think positively about the website.  
Also, family problems are found to be have not relationship with the opinions held about the 
website.  However, those with social problems are found to be less likely to have positive 
opinions about the website. 
 Those with positive opinions about the website have applied the dharma principles as 
presented in the website in their daily lives at a high level.  Meanwhile, this same group also have 
a high level of self-development.  By applying the dharma principles in their real lives, they tend 
to positively self-develop. 
 Based on the research findings, the study has these recommendations – constant update 
of the website, more accessible and easy presentation of the dharma principles, use of webboard 
for wider diffusion and better understanding of Buddhism, and more effort at public relations of 
the website to the wider public, and use of new communication technologies and application for 
the website. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ในอดีตการเผยแผศาสนาพุทธตองใชส่ือบุคคล คือเร่ิมจากพระพุทธเจาไดทรงเดินทางเพื่อ
แสดงธรรม จนมีผูเล่ือมใสศรัทธาและออกบวช เพื่อเผยแผพุทธศาสนาสืบตอกันมา ซ่ึงจากประเทศ
อินเดีย จุดกําเนิดของพุทธศาสนา ไปสูผูคนท่ัวโลกตองใชเวลานับหลายรอยป เนื่องจากเปนการ
เดินทางแสดงธรรมเผยแผโดยพระพุทธเจา และพระสงฆผูถวายตัวเปนศิษย จนกระท้ังมาถึงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเขามาสูดินแดนท่ีเรียกวาประเทศไทยในปจจุบัน 
 พุทธศาสนาเขามาสูประเทศไทยกอน พ.ศ. 500 คือ เขาสูดินแดนท่ีเรียกในสมัยนั้นวา 
สุวรรณภูมิ อันไดแกแหลมอินโดจีนในปจจุบันนี้เอง และเนื้อท่ีประเทศไทยเวลาน้ีเปนศูนยกลาง
ของดินแดนสุวรรณภูมิพอดี (วศิน, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศ
ไทย, 2525) การเผยแผพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็ยังคงใชเปนส่ือบุคคล คือพระสงฆ และผูท่ี
เล่ือมใสสืบทอดตอกันมา โดยปจจัยสําคัญท่ีทําใหพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในประเทศไทย ผูนํา
ประเทศเปนแบบอยาง และใหการสนับสนุน เชนการสรางวัดตางๆเปนจํานวนมาก เพื่อเปนศูนย
รวมของผูท่ีนับถือพุทธศาสนาไดมีโอกาสเขามารับฟงธรรม อันเปนการสืบทอดคําสอนของ
พระพุทธเจา และเปนศูนยรวมพุทธศาสนิกชน ซ่ึงลักษณะการส่ือสารจะเปนแบบการกระจายตัว
หลายช้ัน (Multistep Flow) โดยมีพระสงฆ และผูหลกผูใหญเปนผูนําความคิด (Opinion Leader) 
รวมถึงมีส่ือประเพณีเชน การทําบุญตักบาตร เวียนเทียน แหเทียน การยึดถือใหลูกหลานท่ีเปนผูชาย 
เม่ืออายุครบเกณฑ 20 ปใหไดมีโอกาสบวชเปนพระเพื่อศึกษาพระธรรม เปนตน 

 การศึกษาพระปริยัติธรรมในคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจาไดทรงวางระบบการศึกษาไวเปน
สามข้ันตอนดวยกันคือ ข้ันปริยัติ ข้ันปฏิบัติ และข้ันปฏิเวธ การศึกษา ข้ันปริยัต ิเปนการศึกษาพระ
ธรรมวินัย ใหมีความรูในพระธรรมคําส่ังสอนของพระพทุธเจา รวมท้ังพระวนิัย คือขอบัญญัติตาง ๆ 
ท่ีจะตองประพฤติ ใหมีความรูความเขาใจอยางถูกตองถองแท เพื่อจะไดนํามาประพฤติปฏิบัติได
อยางถูกตองตรงทาง และยังสามารถแนะนาํส่ังสอนผูอ่ืน ใหมีความรูความเขาใจ ใน
พระพุทธศาสนาท่ีถูกตอง ข้ันปฏิบัติ เปนการนําเอาพระธรรมวินัยท่ีไดศึกษามาจนรอบรู และเขาใจ
ถองแทดีแลว มาประพฤติปฏิบัติดวยกาย วาจา และใจ ในสองขอแรก สวนใหญก็จะเปนไปใน
กรอบ 
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ของพระวินยั คือศีลนั่นเอง สวนขอท่ีสามเปนการเจริญภาวนา อันไดแกการฝกสัมมาสมาธิ ซ่ึงเปน
สมาธิในพระพุทธศาสนา มิใชสมาธิโดยท่ัวไป รายละเอียดในการนําไปสูสัมมาสมาธิมีอยูพรอมมูล 
และชัดเจนแลวในพระไตรปฎก เม่ือไดสัมมาสมาธิในระดับท่ีจะนําไปใชปฏิบัติวิปสนาได ก็นอม
นําไปสูการทําวิปสนาอันเปนอุบายใหเกดิปญญา ท่ีไดรูเห็นความเปนไปตาง ๆ ของโลกตามความ
เปนจริง ข้ันปฏิเวธ เปนข้ันท่ีแสดงผลของการประพฤตปิฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระดับตาง ๆ 
ในเร่ืองตาง ๆ ตามลําดับ จนถึงข้ันทําท่ีสุดแหงทุกข อันเปนจดุหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
(เว็บไซต หอมรดกไทย http://www.heritage.thaigov.net) การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา คันถธุระ เปนหนาท่ีของ พระอุปชฌายอาจารยจะตองส่ังสอนแก 
สัทธิวิหาริก และอันเตวาสิก ของตน พระมหากษัตริยผูเปนประมุขของชาติ ทรงอุปถัมภการศึกษา
ของคณะสงฆ โดยจัดใหมีการสอบไลความรูทางพระปริยัติธรรมของพระภิกษ ุและสามเณร ยก
ยองผูมีความรู ความสามารถ ใหปรากฏดวยการพระราชทานวิทยฐานะ สมณศักดิ ์ตลอดจน
จตุปจจยั เพื่อใหพระภกิษ ุสามเณร ผูมีความรู ความสามารถ ตามเกณฑท่ีกําหนด ไดดํารงคงอยูใน
พระพุทธศาสนาดวยด ีเพื่อสืบพระศาสนาตอไปอยางถูกตอง และมีคุณภาพตามพระธรรมวินัย 
(เว็บไซต หอมรดกไทย ,การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆไทย)  

 การพัฒนาการส่ือสารของไทยกับการเผยแพแผพุทธศาสนานั้นมีความสัมพันธกันมานาน  
เม่ือส่ือมวลชนเริ่มพัฒนา การเผยแผพุทธศาสนาก็เขามามีบทบาทผานทางส่ือมวลชนมากข้ึน ไมวา
จะเปนการเขามาของส่ือวิทยุ รัฐบาลก็ไดมีการสนับสนุนใหมีรายการเผแพรธรรมะ  ผานทางสถานี
วิทยุใหประชาชนไดรับฟง จนกระทั้งส่ือโทรทัศนเขามามีบทบาทในสังคมไทย โทรทัศนก็ถูก
นํามาใชเปนส่ือในการนําเสนอรายการธรรมะ เพื่อใหผูท่ีนับถือศาสนาพุทธไดเขาถึงพุทธศาสนา
งายข้ึน ไมเฉพาะตองไปฟงธรรมท่ีวัด ซ่ึงจะจัดรายการโดยพระผูท่ีมีความรู ศึกษาพระธรรมในข้ัน
ปริยัติมาอยางดีแลว มาอธิบายใหผูรับส่ือเขาใจไดงายข้ึน 
 ในปจจุบันการความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารมีมากข้ึนเร่ือยๆ สงผลใหรูปแบบ
การส่ือสารเปล่ียนแปลงไป ส่ืออิเล็กทรอนิกสมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยเฉพาะส่ือ
อินเตอรเน็ต (Internet) ซ่ึงเขามามีบทบาทอยางมากในสังคมปจจุบัน และมีแนวโนมท่ีจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากรูปแบบการส่ือสารผานอินเตอรเน็ตมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใช คุณลักษณะเดนของอินเตอรเน็ต คือสารมารถแพรกระจาย
ขาวสารไดอยางกวางขวาง และรวดเร็ว สามารถปรับปรุงแกไขขอมูลไดสะดวก ทําใหขอมูลมี
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ความทันสมัย (Update) อยูเสมอ และสามารถมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับผูเปดรับ
ส่ือได ทําใหส่ืออินเตอรเน็ตถูกนํามาใชในการติดตอส่ือสาร การนําเสนอขอมูลขาวสาร และเปน
แหลงรวมของศาสตรในแขนงตางๆมากมาย เม่ือเทคโนโลยี และรูปแบบการส่ือสารในสังคมท่ี
เปล่ียนไป สงผลใหสังคมตองปรับตัวตามเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหมๆนั้น เนื่องจากสังคมตองมีการ
เคล่ือนไหว และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมเวนแมแตการเผยแพรศาสนา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูคูกับ
สังคมตางๆมานาน รวมถึงศาสนาพุทธท่ีถือไดวาเปนศาสนาท่ีสังคมไทยมีผูใหการนับถือเปนสวน
ใหญ ก็ตองรับเอาเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการชวยเผยแผความรู ความเขาใจ และหลักธรรม 
คําสอนของพุทธศาสนา ดวยการนําเอาอินเตอรเน็ตมาใชในการนําเสนอเนื้อหาตางๆเหลานี้ มีการ
สรางเว็บไชต (Website)  ทีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาไวมากมายหลายแหง ซ่ึงมีรูปแบบ 
และเนื้อหาท่ีนําเสนอแตกตางกันไป 
 การนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาของไทยในปจจุบันมีอยู
หลายเว็บไซต โดยแตละเว็บไซตนั้นจะเนนเนื้อหาแตกตางกันไป นําเสนอเกี่ยวกับพุทธประวัติ 
พระไตรปฏก พระธรรมเทศนาของพระสงฆท่ีเปนท่ียอมรับของพุทธศาสนิกชนไทย รวมถึงการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเชิงของธรรมะ ซ่ึงเว็บไซตของวัดปากน้ํา เปนอีกเว็บไซตหนึ่งท่ีมีการ
นําเสนอเนื้อหาไดอยางนาสนใจ เนื่องจาก วัดปากน้ํา เปนพระอารามหลวงช้ันตรีชนิดสามัญ เปน
วัดโบราณ สรางข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองดานซ่ึงอยูติดกับวัดปากน้ํา เม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางประตูกั้นน้ําแลว
พระราชทานประตูกั้นน้ํานั้นวา  
 ชาวบานจึงนยิมเรียกกันวา วัดปากน้ําคลองดาน ซ่ึงเปนการเรียกกันตามลักษณะพ้ืนท่ีอันเปน
ใกลเคียงวัดจนเคยชิน(ประวัติวดัปากน้ําเว็บไซตวดัปากน้ํา 
http://watpaknam.buddhavihara.org/data_wat/history.htm) วดั
ปากน้ําเปนท่ีเกาแก มีผูเล่ือมใสศรัทธาเปนจํานวนมาก ซ่ึงไมเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง แต
มีลูกศิษยท่ีนับถือเล่ือมใส กระจายอยูท่ัวประเทศ และรวมถึงไปอาศัยอยูในตางประเทศ ความ
เล่ือมใสศรัทธาท่ีมีตอวัดปากน้ําทําใหมีความรูสึกผูพัน อยากเขาถึงพระธรรมคําสอนของหลวงพอ 
อยากทราบขอมูล และกิจกรรมของทางวัด วัดปากน้ําจึงตองใชส่ือตางๆเขามาชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อใหประชาชนท่ัวไป และผูท่ีสนใจ ไดทราบถึงขอมูลขาวสาร
ของวัดปากน้ํา ไมวาจะเปนส่ือส่ิงพิมพท่ีสงไปยังผูรับโดยตรง ส่ือสารผานทางหนังสือพิมพ 
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โทรทัศน วิทย ุ ฯลฯ ซ่ึงตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก จึงตองหาส่ือใหมๆ เขามาชวยขยาย
ชองทางในการส่ือสารใหมากข้ึน และส่ืออินเตอรเน็ตก็เปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงคนจํานวนมาได 
และไมมีขอจํากัดในดานขอบเขตทางภูมิศาสตร สามารถส่ือสารกับคนท่ัวโลกได ในเวลาอันส้ัน 
และคาใชจายในการจัดทําก็ไมสูง ดังนั้นส่ืออินเตอรเน็ตจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีวดัปากน้ําใชเปน
ส่ือในการใหขอมูลขาวสารกับประชาชน และผูท่ีสนใจ อยากทราบขอมูลขาวสารของวัดปากน้ํา 
 เว็บไซตวัดปากน้ํา ( http://www.watpaknam.org ) เปนเว็บไซตท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับคําสอนตางๆในศาสนาพุทธ ตามแนวทางของวัดปากน้ําภาษีเจริญท่ีมีผูใหความเล่ือมใส 
ศรัทธาเปนจํานวนมาก  และเว็บไซตนี้ไดเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยว
ของกับวัดปากน้ํา  มีการติดตอส่ือสารกันของผูท่ีเขามาชมเว็บไซต มีลักษณะการติดตอส่ือสารกัน
เปนแบบเครือขาย และสรางเปนสังคมเสมือนจริง (Virtual Reality) ผานทางกระดานขาว
ของเว็บไซตนี้ จุดท่ีนาสนใจของเว็บไซตวัดปากน้ําคือ เปนเว็บไซตท่ีมีการนําเสนอ เนื้อหาท้ัง ใน
ระดับปริยัติ คือ เปนเว็บไซตท่ีใหขอมูลขาวสารของ สํานักแมกองบาลี ซ่ึงการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมภาษาบาลีเปนพื้นฐานในการเขาใจพระพุทธศาสนาอยางลึกซ้ึงตอไป และเปนการดํารงพุทธ
ศาสนาเอาไว ในระดับปฏิบัติ คือ คําสอนตางๆท่ีพุทธศาสนิกชนสามาถนําไปคิด และปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได ดังนั้น จึงเปนเว็บไซตท่ีนาสนใจศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบ และเนื้อหา เกี่ยวกับการ
เผยแผพุทธศาสนา รวมถึงผูเขาชมอินเตอรเน็ตมีท้ังผูท่ีเปนพระสงฆ สามเณร ผูท่ีศึกษาปริยัติธรรม
บาลี และพุทธศาสนิกชนท่ัวไปท่ีสนใจในการศึกษาพุทธศาสนา ผานทางเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต 
โดยยกเอาเว็บไซตวัดปากน้ํา มาเปนกรณีศึกษา 
 ในการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซตวัดปากน้ํานี้ ไดแบงเนื้อหาของออกเปน 3 
สวน คือในสวนแรก คือการนําเสนอเนื้อหาในข้ันปริยัติ คือการศึกษาภาษาบาลี หรือเปรียบไดกับ
ภาคทฤษฎีของพุทธศาสนา สวนท่ี 2 คือ การนําเสนอเนื้อหาในข้ันปฏิบัติ คือการนําเสนอคําสอน
ซ่ึงในเว็บไซตไดนําเสนอไวในหัวขอมรดกธรรม และสวนท่ี 3 คือการนําเสนอเกี่ยวกับขอมูล
ท่ัวไป เชนขาวกิจกรรมตางๆของวัดปากน้ํา การบริจาคโลหิต เปนตน ซึ่งมีประเด็นปญหาท่ีจะทํา
วิจัยดังนี้  
 
 
ปญหานําวิจัย 

1. การนําเสนอ รูปแบบ และเนื้อหาของเว็บไซตวัดปากน้ํา เปนอยางไร 

DPU



2. ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยทางสังคม มีความสัมพันธกับความถ่ี
ในการเขาชมเว็บไซต หรือไม อยางไร 

3. ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยทางสังคม มีความสัมพันธกับ
ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต หรือไม อยางไร 

4. ผูเขาชมมีการติดตอส่ือสารกับผูจัดทําเว็บไซต (Webmaster) และผูเขาชม
เว็บไซตวัดปากน้ําหรือไม 

5. ผูเขาชมเว็บไซตมีการติดตอส่ือสารกับกลุมผูเขาชมของเว็บไซตธรรมมะอ่ืนๆหรือไม 
6. ผูเขาชมเว็บไซตมีการนําหลักธรรมท่ีนําเสนอบนเว็บไซตไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิตอยางไร และคิดวามีการพัฒนาตัวเองใหดีข้ึนกวาแตกอนหรือไม 
 

 
สมมติฐานวิจัย 

1. ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยทางสังคม มีความสัมพันธกับความถ่ี
ในการเขาชมเว็บไซต 

2. ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับ ความ
คิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต 

3. ความคิดเห็นมีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง และการพัฒนา
ตัวเอง 

 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษานโยบาย รูปแบบ และเนื้อหาของเว็บไซตวัดปากน้ํา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางศาสนา และปจจัยดานครอบครัว และปจจัย

ดานสังคม ของผูเขาชมเว็บไซต กับ ความถ่ีในการเขาชมเว็บไซต 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางศาสนา และปจจัยดานครอบครัว และปจจัย

ดานสังคม ของผูเขาชมเว็บไซต กับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต 
4. เพื่อศึกษาการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเขาชบเว็บไซต กับผูจัดทํา และ ระหวางผูเขา

ชมเว็บไซตดวยกัน 
5. เพื่อศึกษาการสรางเครือขาย และการติดตอส่ือสารกับผูชมเว็บไซตอ่ืน 
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6. เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมในเว็บไซตไปใชประโยชน และพัฒนาตัวเอง 
 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นําผลการวิจัยไปเสนอผูจักทําเว็บไซต เพื่อพัฒนารูปแบบ และเนื้อหาของเว็บไซตให
มีความนาสนใจมากข้ึน 

2. เปนแนวทางการหาชองทางใหมๆ ในการเผยแพรเว็บไซต และพุทธศาสนา 
3. เปนแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมใหผูเขาชมไดเขาใจ และนําไปใช

ในชีวิตจริงได 
 
 
นิยามศัพท 
 
วัดปากน้ํา หมายถึง วัดปากน้ํา ซ่ึงเปนพระอารามหลวงช้ันตรีชนิดสามัญ เปนวัด

โบราณ สรางข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี แตไมทราบ
วาสรางข้ึนเม่ือใดแนชัด เนือ่งจากไมมีหลักฐานปรากฏ เพียงแต
เลาสืบตอกันมาวา สมเด็จพระสุริเยนทราธิบด ี(พระเจาเสือ) 
ทรงเปนผูสรางและทรงพระราชทานพระนามวา วัดปราสาท
สวนสวรรค ท้ังนี้เนื่องจากพระองคมีพระชายาอยูใกลพระ
อาราม ช่ือวัดนี้บางทานก็เรียกวา วัดสนุกสวนสวรรค บางทาน
ก็เรียกวา วัดสมุทราราม ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุด
คลองดานซ่ึงอยูติดกับวัดปากน้ํา เม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสรางประตูกั้นน้ําแลวพระราชทานประตูกัน้น้าํนั้นวา 
ประตูคลองดานภาษีเจริญ ชาวบานจึงนิยมเรียกกนัวา วัด
ปากน้ําคลองดาน ซ่ึงเปนการเรียกกนัตามลักษณะพ้ืนท่ีอันเปน
ใกลเคียงวัดจนเคยชิน 

เว็บไซตวัดปากน้ํา หมายถึง เว็บไซตท่ีจัดทําโดยคณะทํางานของวัดปากน้ําซ่ึงมีช่ือเรียกใน

DPU



การเขาชม คือ http://www.watpaknam.org 
ปจจัยทางศาสนา หมายถึง ความเปนผูนําทางศาสนา และการเขารวมเปนสวนหนึ่งของ

พุทธศาสนา 
ปจจัยดานครอบครัว หมายถึง การทํากิจกรรมทางศาสนารมกับคนในครอบครัว ปญหาภายใน

ครอบครัว 
 
 
 

ปจจัยดานสังคม หมายถึง ความสัมพันธ การสนทนา กับผูอ่ืน รวมท้ังการทํากิจกรรมทาง
ศาสนารวมกับผูอ่ืน ปญหาท่ีเกี่ยวของกับสังคม เชน ปญหาการ
ไมไดรับความสะดวกจากภาครัฐ หรือเอกชน ปญหาการมี
อบายมุขอยูใกลเคียงท่ีพักอาศัย 

การติดตอส่ือสาร หมายถึง การสงและรับขอความแลกเปล่ียนกันระหวางผูสง และผูรับ 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ
เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง วั ด
ปากน้ํา 

หมายถึง 1. ความคิดเห็นตอการเผยแผพุทธศาสนาผานอินเตอรเน็ต 
2. ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบและเน้ือหาของเว็บไซตวัด

ปากน้ํา 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต 

การนําหลักธรรมไป
ใช 

หมายถึง การนําความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมที่แสดงอยูในเว็บไซต
ของวัดปากน้ําไปใชกับชีวิต เชน การนําไปทําใหจิตใจสงบ การ
นําไปใชแกปญหาตางๆ รวมถึงการนําไปฝกปฏิบัติธรรม เชน 
การนั่งสมาธิ เปนตน 

รูปแบบของเว็บไซต หมายถึง การจัดหนาเว็บไซต การเช่ือมโยงของแตละหนาในเว็บไซต 
รวมถึงการเลือกใช สี ตัวอักษร และภาพ ในหนาเว็บไซต 

ผูจัดทําเว็บไซต หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ีจัดวางรูปแบบ และเน้ือหา รวมถึงแกไขปรับปรุง
ขอมูลตางๆในเว็บไซตวัดปากน้ํา 

ผูเขาชมเว็บไซต หมายถึง ผู ท่ีใชอินเตอรเน็ตในการเขาชมขอมูลตางๆท่ีแสดงอยูบน
เว็บไซตวัดปากน้ํา 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการเผยแผพุทธศาสนาผานทางเว็บไซตบนอินเตอรเนต็ เปนการสะทอนใหเหน็ถึงการ
ปรับตัวของสังคมของพุทธศาสนิกชนใหเขากับเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัตน โดยใชประโยชน
จากการส่ือสารแบบเครือขายชวยในการเผยแพร และสรางเปนชุมชนเสมือน (Virtual Community) 
ในการศึกษาการเผยแผพุทธศาสนาผานเวบ็ไซต โดยใชกรณีศึกษาเว็บไซตวดัปากน้ํา 
http://www.watpaknam.org นี้เปนการศึกษาถึงความคิดเห็นของผูเขาชมท่ีมีตอเว็บไซต และการนาํ
หลักธรรมจากเว็บไซตไปใชประโยชนในชีวิตจริง โดยอาศัยจากแนวคิด และทฤษฎีตางๆดังตอไปนี ้

1. แนวคิดเกีย่วกบัอินเตอรเน็ต และการออกแบบเว็บไซต 
2. แบบจําลองการใชประโยชนและผลโดยตรงของการส่ือสาร 
3. ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม 
4. แนวคิดเกีย่วกบัสังคมเครือขาย 
5. แนวคิดเกีย่วกบัชุมชนเสมือนจริง 
6. แนวคิดเกีย่วกบัอิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรมท่ีมีตอการส่ือสาร  
 

1.  แนวคิดเก่ียวกับอินเตอรเน็ต และการออกแบบเว็บไซต 
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1.1 ประวัติความเปนมาของอินเตอรเน็ต ตนกําเนดิของอินเตอรเน็ตเร่ิมข้ึนในชวงทศวรรษ

ท่ี 1960  ทามกลางยุคสมัยแหงสงครามเย็น (Cold  War)  ซ่ึงขณะนั้นเครือขายการส่ือสารยังคงเปน
ลักษณะเชื่อมตอแบบจุดตอจุด (Point – to – Point)  ในลักษณะการเช่ือมตอแบบนี้  หากบางจุดของ
เครือขายถูกทําลาย  ก็จะมีผลทําใหเครือขายท้ังหมดส้ินประโยชนลงและการส่ือสารจุถูกตัดขาด  ซ่ึง
จะทําใหเสียเปรียบเชิงยุทธศาสตรเปนอยางมาก  ประกอบกับความกังวลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับความเปนไปไดของการถูกโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร  จึงไดมีความพยายามท่ีจะหาแนว
ทางการเส่ือสารระหวางหนวยงานตาง  ๆ  ของสหรัฐ  หากตกอยูในภาวะสงครามนิวเคลียร  และ
จากการระดมสมองของหนวยงานที่รับผิดชอบในการพฒันาคือ The  Rand  Corporation  ก็ไดมีผู
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายการส่ือสารท่ีแตละจุดท่ีเช่ือมตอเปนอิสระ  หากจุดใดจุดหนึ่งของ
เครือขาย 

 
ถูกทําลาย  ขอมูลขาวสารก็จะสามารถเดินทางผานเสนทางอ่ืนของเครือขายไดเอง  โดยไม

ถูกตัดขาด  
 แนวคิดดังกลาวไดรับการพัฒนาเปนรูปรางภายใตช่ือ ARPANet (Advanced  Research  

Projects  Agency  Network)  โดยมีเปาหมายในการสรรสรางเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเล็ก  และมี
ลักษณะไมรวมศูนย (Decentralized)  เพ่ือเช่ือมตอระหวางมหาวิทยาลัยตาง  ๆ  ท่ัวสหรัฐอเมริกา  
โดยเร่ิมตนจากการเชื่อมตอคอมพิวเตอร  4  เคร่ือง  ของมหาวิทยาลัยยูทาห,  มหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนียท่ีซานตาบาบารา,  มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียท่ีลอสแอนเจลีส  และสถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด   หลังจากท่ีมีการทดสอบการใชงานจนไดผลเปนท่ีนาพอใจ  
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จึงขยายเครือขาย  ARPANet  ออกไปอีก  โดยเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง  ๆ  รวม  50  แหง  โดยใชโปรดตคอล (Protocol -  -ขอตกลง
ในการส่ือสาร)  ท่ีมีช่ือวา  NCP  (Network  Control  Protocol)    แตตอมาพบวายังมีขอจํากัดอยูมาก  
จึงมีการพัฒนาโปรโตคอลตัวใหมข้ึนมา  โดยมีจุดเดนทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรแตละแบบท่ีแตกตาง
กันสามารถส่ือสารกันไดเรียกโปรโตคอลนี้วา  TCP/IP (transmission  Control/Internet Protocol) 

ตอมาในป ค.ศ. 1986  มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐฯ  (NSP: National  Science  
Foundation)  ไดสรางเครือขายคอมพิวเตอรข้ึนมาอีกระบบหนึ่งเรียกวา NSFNET  ซ่ึงประกอบดวย
ซูเปอรคอมพิวเตอร 5 เคร่ือง  เช่ือมตอเขาดวยกันโดยใชโปรโตคอล  TCP/IP  ในการส่ือสาร  
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สําหรับจุดมุงหมายของเครือขายนี้ก็เพื่อใชในการวิจัยและการศึกษา  ตอมามีการเช่ือมตอเครือขายนี้
กับเครือขายจํานวนมากเน่ืองจากตองการใชงานซูเปอรคอมพิวเตอร  และในท่ีสุดเครือขาย 
ARPANet  ก็มีการขอเช่ือมตอกับ  NSFNET  ดวย   นอกจากนี้  เครือขายอ่ืน  ๆ  ไมวาจะเปน  
UUNET,  UUCP,  BITNET หรือ CSNET  ก็ขอเช่ือมตอกับ  NSFNET   ดวย  จนกระท่ังในป ค.ศ. 
1989  มีคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกันอยูกวา 100,000  เคร่ืองทีเดียว  แตเนื่องจากเจาของ NSFNET   
เปนองคกรทีไมแสวงผลกําไรและมีงบประมาณอยูจํากัด  ทาง  NSF  จึงไดผลักภาระการดําเนินงาน
เครือขายนี้ไปให  ANS  (Advanced  Network  and  Services) แทน  โดย   ANS  นี้  เปนบริษัทรวม
ทุนระหวางบริษัท MCI,  IBM  และมหาวิทยาลัยมิชิแกน  และไดมีการเปล่ียนช่ือจาก  NSFNET มา
เปนอินเตอรเน็ต (Internet)  จนถึงปจจุบัน 

 
1.2 ความกาวหนาของอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ทวีศักดิ์  กออนนัตกูล  (2544)  ได

บรรยายความเปนมาของอินเตอรเน็ตในประเทศไทยวาเม่ือป พ.ศ. 2530  ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดริเร่ิมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรระหวาง
มหาวิทยาลัยข้ึนเพื่อเช่ือมโยงศูนยคอมพิวเตอรของหลายมหาวิทยาลัยเขาดวยกันดวยระบบส่ือสาร
แบบ  X.25 และใหทุนอุดหนุนการจดัทํามูลบัตรรายการหองสมุดแกสถาบันตาง  ๆ  จํานวนมาก  
นับวาเปนการสรางเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเช่ือมโยงภายในประเทศ  แตไมมีการเช่ือมตอกับ
อินเตอรเน็ต 

ในปเดียวกันมีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเปนคร้ังแรก  โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย  และเร่ิมใชงานท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (เดือนมิถุนายน)  
และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  ท้ังนี้เช่ือมตอเปนการใชโมเด็มตอผานสายโทรศัพทตอมามี
คณาจารยจากสถาบันอ่ืน  ๆ  เขารวมอีกหลายทาน  เชน  จาก ธรรมศาสตร  เกษตรศาสตร  
รามคําแหง  นิดา  และอัสสัมชัญ  ในการทํางาน  ทางมหาวิทยาลัยเมลเบิรนเปนผูโทรเขามาท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอรในประเทศไทยวันละสองคร้ังเพื่อแลก  “ถุงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส”  และเปนผูออก
คาใชจายชวยไทย 

อินเตอรเน็ตมีบริการหลากหลายชนิด  เชน  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (e-mail), Gopher}  
Internet  Relay  Chat : IRC   เปนตน  แตบริการที่ไดรับความนิยมและเปนท่ียอมรับกันอยาง
กวางขวางก็คือ  เวิลดไวดเว็บ (World  Wide  Web : WWW)  ซ่ึงไดรับการพัฒนาจากนักวิจัยของ
หองทดลองฟสิกสในประเทศสวิตเซอรแลนดท่ีมีช่ือวา  CERN  โดยบริการ WWW   นี้  ไดรวม
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ความสามารถในการแลกเปล่ียนขาวสารบนอินเตอรเน็ต  โดยการใช  Hypertext    ซ่ึงชวยใหงายตอ
การใชงาน  สามารถเพียงการคล๊ิกเมาส  ท่ีจุดท่ีกําหนดในเอกสารหน่ึง  ก็จะเช่ือมโยงนําไปยังอีก
เอกสารหนึ่งท่ีเกี่ยวของไดในเวลาอันรวดเร็ว  นอกจากนี้เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีได  WWW  
ไดรับความนิยมอยางมากก็คือ   ความสามารถในการนําเสนอรูปภาพ   เสียง  วิดีโอ  และ
ภาพเคลื่อนไหว  (Animation)  ควบคูกับตัวอักษรในเอกสาร  “เว็บ”  ได  ซ่ึงถูกเรียกวาเอกสาร 
HTML ( Hypertext  Markup  Language)  หรือ  Web  Pages  โดยการเรียกดูเอกสารเหลานี้จะ
กระทําผานโปรแกรมท่ีเรียกวาบราวเซอร  (Web  Browser)  ความสวยงามและความงายในการใช
งานของบริการนี้  ทําใหอินเตอรเน็ตเปนชองทางที่ถูกใชประโยชนทางธุรกิจ  การแสดงความ
คิดเห็น  การรายงานเหตุการณท้ังทองถ่ิน  และระดับโลก  ตลอดจนเปนชองทางการส่ือสารระหวาง
กันของบุคคลตาง  ๆ  ท่ัวโลก 

 
1.3 การออกแบบเว็บไซต 
พงษศักดิ์ ไชยทิพย ไดใหคําแนะนําในการออกแบบหนาเว็บไซต หรือท่ีเรียกวา เว็บเพจ 

(Web Pages) ในเร่ืองของการใชตัวอักษร ฉากหลัง สี และรูปภาพ รวมถึงสวนประกอบท่ีสําคัญของ
เว็บเพจ ไวดังนี้  

ตัวอักษร ฉากหลัง และสี 
การกําหนดประเภทของตัวอักษร ควรใชท่ีเปนสากลนิยม เชน กรณีภาษาอังกฤษอาจใช 

Arial หรือ Times สวนภาษาไทยอาจใช Angsana หรือ MS Sans Serif นาจะถือเปนสากลนิยมของ
ภาษาไทย การเลือกใชตัวอักษรภาษาไทยตองระวังเปนพิเศษ เพราะในกรณีท่ีเคร่ืองผูเขาชมไมมี
ตัวอักษรนั้นๆ อาจทําใหผูเขาเยี่ยมชมไมสามาถอานตัวอักษรไดเลย ฉากหลังท่ีใชไมควรเดนเกิน
ตัวอักษรท่ีอยูบนเว็บเพจ เพราะทําใหอานยาก และทําใหเนื้อหาไมนาสนใจ แตการใชฉากหลังสีพื้น
อาจทําใหดูนาเบ่ือ 

รูปภาพ 
รูปภาพท่ีนิยมใชในเว็บเพจมีอยู 2 แประเภท คือ ไฟลท่ีมีนามสกุล GIF และ JPEG ในการ

พิจารณาเลือกใชภาพใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ จํานวนสีของรูปนั้นๆ ถาเปนภาพแตง หรือถายที่
มีสีมากๆ ควรใชไฟลประเภท JPEG แตถามีสีไมมากควรใชไฟลประเภท GIF และควรพิจารณา
ขนาดของรูปภาพที่จะใสบนเว็บเพจเสียกอนเพื่อใหไดขนาด และสัดสวนท่ีถูกตองมากท่ีสุด 
นอกจากนี้ ตองคํานึงถึงความเร็วในการโหลดภาพดวย 
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สวนประกอบท่ีสําคัญของเว็บไซต 
ส่ิงท่ีจะขาดไมไดสําหรับการออกแบบเว็บเพจ คือ หัวขอท่ีเกี่ยวกับตัวผูจัดทํา อาจเปน

ประวัติความเปนมา หรือขอมูลปจจุบัน ส่ิงเหลานี้จะชวยใหขอมูลในเว็บเพจนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากการใชเว็บเพจสามารถทําการติดตอกันได ซ่ึงแตกตางจากส่ือประเภทอ่ืนๆ โดยอาจมีวิธี
ติดตอหลายวิธี เชน จดหมาย โทรศัพท แฟกซ หรือ อีเมล (E-mail) เม่ือผูเขาเยี่ยมชมมีปญหาใดๆ 
หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดตอกลับไปได และอาจมีหัวขออ่ืนๆ อีก เชน ขอเสนอแนะ 
(Feedback) คําถามท่ีถูกถามบอย (FAQ - Frequency Asked Questions) เว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจท่ีผู
เขาเยี่ยมชมจะหาขอมูลเพิ่มเติมได ซ่ึงหัวขอเหลานี้จะชวยลดเวลาในการคนหาขอมูลของผูเขาเยี่ยม
ชมได 

    
จากแนวคิดเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และการออกแบบเว็บไซต นี้ ไดแสดงใหเห็นถึง

วิวัฒนาการในการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการส่ือสาร และแนวโนมของการส่ือสารในอนาคต ซ่ึง
อินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีมีศักยภาพในการเผยแพรขอมูลตางๆไดเปนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว อีก
ท้ังยังสามารถแกไขปรับปรุง (Up Date) เนื้อหาไดตลอดเวลา รวมถึงความสามารถในการ
ติดตอส่ือสารกับผูใชอินเตอรเน็ตไดจากท่ัวโลก และเปนส่ือท่ีมีรูปแบบการส่ือสารหลากหลาย
รูปแบบ ท้ังการส่ือสารแบบทางเดียว ไดแก การคนควาหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆที่นําเสนอขอมูล
ไว แตมีประสิทธิภาพที่เหนือกวาส่ืออ่ืนๆ ในเร่ืองของการนําขอมูลดังกลาวมาใช ซ่ึงขอมูลท่ีแสดง
อยูบนอินเตอรเน็ตนี้จัดเก็บอยูในรูปแบบของดิจิตัลสามารถนํามาประยุกตใชไดทันที โดยการ
คัดลอกเอาขอมูลดังกลาวมาเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช และดัดแปลงแกไขใหเปนขอมูล
ตามท่ีตองการได นอกจากนี้ยังสามารถทําการดึงขอมูลท่ีอยูในรูปแบบอ่ืนๆมาใชได โดยอาศัย
วิธีการที่เรียกวา ดาวนโหลด (Download) ขอมูลท่ีสามารถทําการดาวนโหลดไดนั้นมีท่ีขอมูลท่ีเปน 
รูปภาพ เสียง หรือ เปนส่ือผสมท่ีเรียกวา มัลติมีเดีย (Multimedia) ท่ีเปนท้ังภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
นอกจากศักยภาพในตการสงถาย (Transfer) ขอมูลแลว ในรูปแบบของการนําเสนอนั้นสามารถ
นําเสนอไดอยางนาสนใจ กวาส่ือท่ีเปนส่ือส่ิงพิมพ คือ เนื้อหา (Content) ท่ีนําเสนอสามารถนําเสนอ
ไดท้ังเปน ตัวหนังสือ (Text) รูปภาพนิ่ง (Picture) เสียง (Audio) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และ
ภาพวีดีทัศน (Video) อีกท้ังประหยัดคาใชจายในการจัดทํา และแกไข ดังนั้นการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เปนอีกชองทางในการเผยแผพุทธศาสนานั้น จึงเปนส่ือหนึ่งท่ีเหมาะสม และมีความจําเปนในการใช
เพื่อเผยแผพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มความนาสนใจ และใหขอมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยางถูกตองใหกับ
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ผูตองการศึกษาไดอยางกวางขวาง โดยไมมีขีดจํากัดในเร่ืองของเวลาและระยะทาง (Time and 
Space) ซ่ึงผูสนใจสามารถคนควาขอมูลในเว็บไซตหนึ่งๆท่ีจัดทําข้ึน จากท่ีใดก็ไดท่ัวทุกหนทุกแหง
ในโลก และไมจํากัดดวยวาจะเปนเวลาใดๆ อีกท้ังอินเตอรเน็ตก็มีแนวโนมท่ีจะเขามามีบทบาทตอ
การส่ือสาร และชีวิตประจําวันของผูคนท่ัวโลกในอนาคตมากข้ึน และจะมีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต
เพิ่มมากข้ึนตามไปดวย และแรงจูงใจท่ีสําคัญอีกประการที่จะใหผูเขาชมเว็บไซตเกิดความสนใจ 
และประทับใจในการเขาชม และคนควาหาขอมูลจากเว็บไซต คือการออกแบบ จะตองมีความ
นาสนใจ เปนระเบียบ อานงาย คนควาหาขอมูลตางๆไดงาย แสดงผลไดรวดเร็ว และมีการเช่ือมโยง
ไปยังแหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของไดสะดวก  
 
 
2. การใชประโยชนและผลโดยตรงของการส่ือสาร 

 
แบบจําลองการใชประโยชน และผลของการส่ือสารนี้ ตามที่ Sven Windahl ไดเสนอไว

เม่ือป ค.ศ. 1979 เปนการสังเคราะหบรรดาตัวอยางในรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับการใชประโยชนและ
การไดรับความพึงพอใจและผลจากส่ือมวลชน 

ความคิดรวบยอดวาดวย "การใชประโยชน" 
ความคิดรวบยอดวาดวย "การใชประโยชน" ในบริบทนี้มีความสําคัญยิ่งและกลาวไดวา 

เปนหวัใจของแบบจําลองนี้ ความรูวาดวยการใชส่ือและตนกําเนดิของการใช จะเปนเคร่ืองมือ
สําคัญท่ีชวยใหเราเขาใจและชวยทํานายผลตางๆ ของกระบวนการส่ือสารมวลชนได 

"การใชประโยชนจากส่ือมวลชน" อาจมีความหมายไดหลายประการ อาจมีความหมาย
เชนเดยีวกับ "การเปดรับสาร" ซ่ึงเปนเพียงแตการแสดงอาการ ของการรับรูเทานั้น ในปริบทอ่ืน คํา
นี้อาจหมายถึงกระบวนการอันคอนขางสลับซับซอน ซ่ึงเนื้อหาอยางใดอยางหนึ่งถูกบริโภคภายใต
สภาพเง่ือนไขอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนการทําหนาท่ีบางอยางใหเต็มท่ี และเปนกระบวนการท่ีผูกพันอยูกบั
ความคาดหวังบางประการ ในอันท่ีจะไดรับความพึงพอใจ อาจกลาวในแงของ ปริมาณ ของเนื้อหา
ท่ีถูกใช ประเภทของเนื้อหาที่ใชประโยชน ความสัมพนัธตอส่ือท่ีใช และวิธีการใชส่ือนั้นๆ 

ในแบบจําลองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจ การใชส่ือมวลชนจะถูก
กําหนดโดยความตองการจําเปนข้ันพื้นฐานของปจเจกบุคคลเปนสําคัญ ในแบบจําลองนี้ ตองการ
ความจําเปนเพยีงปจจยัอันหนึ่งท่ีนําไปสูการใชประโยชน 
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 ลักษณะตางๆ ของปจเจกบุคคลความคาดหวัง การรับรูเกีย่วกับส่ือ รวมทั้งอัตราของการ
เขาถึงส่ือ จะนาํไปสูการตัดสินใจของปจเจกบุคคลวา จะใชหรือไมใชเนื้อหาของส่ือมวลชน 
กิจกรรมส่ือมวลชนสวนมากแลว จะมีกจิกรรมอ่ืนใหเปนทางเลือกอ่ืนอีก ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีทํา
หนาท่ีอยางเดียวกัน ตวัอยางเชน การปฏิสัมพันธกันจริงๆ แทนท่ีจะปฏิสัมพันธอยางเทียมๆโดยผาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 ผล (โดยตรง) ผลตามมา และ "ผลผสาน" 
 ผลท่ีปรากฏออกมาของกระบวนการส่ือสารมวลชน และความสัมพันธของการใช
ประโยชนของสื่อมวลชนประกอบกนัเปนสวนสําคัญสวนท่ีสองของแบบจําลอง ความสัมพันธ
ระหวางการใชประโยชนกบัผลที่ปรากฏจะอยูในรูปลักษณะท่ีตางๆกนัไป  

(ก) ในแบบจําลองวาดวยผล (โดยตรง) สวนมากนั้น ลักษณะเนื้อหาของส่ือจะเปน
ตัวกําหนดผลที่ปรากฏออกมาเปนสวนใหญ ในกรณเีชนนั้นการใชประโยชนจากส่ือ
อาจเปนท่ีเขาใจวา เปนแตเพยีงปจจยัแทรกอันหนึ่งเทานัน้ ผลท่ีปรากฏออกมาของ
กระบวนการเชนนั้นอาจเรียกวาเปน ผล (โดยตรง) ดังนั้น กระบวนการใชประโยชน
และการไดรับความพึงพอใจ จึงทําหนาท่ีกลบเกล่ือนเสริมเขา หรือลดความรุนแรงของ
ผล (โดยตรง) ของเนื้อหาส่ือ 

สมาชิกผูรับสารและ
ลักษณะเฉพาะท้ังภายใน 
และภายนอกของปเจก
บุคคล รวมท้ังความ
 ํ ป

การเขาใจถึง ความ
คาดหวังและการรับรู
เกี่ยวกับส่ือ เนือ้หา 

การตัดสินใจท่ีจะใช 
ทางเลือกอ่ืนๆ ในแงของ

การตัดสินใจใชส่ือมวลชน 
และเนื้อหาของสื่อมวลชน 

   การใชส่ือ : 
   ปริมาณของเนือ้หาท่ีใช ประเภทของเนื้อหาที่ใช 
   ความสัมพันธตอเนื้อหาท่ีใช วิธีบริโภค 

ภาพท่ี 1 ความคิดรวบยอดเกีย่วกับการใชส่ือ และตัวกําหนดตางๆ 
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(ข) ในกระบวนการตางๆอีกเปนอันมาก ผลท่ีปรากฏออกมาเปนผลลัพธของการใช
ประโยชนจากส่ือยิ่งกวาผลลัพธของลักษณะเนื้อหา การใชประโยชนจากส่ืออาจกัน
ไมใหมีกิจกรรมอ่ืนเกิดข้ึนได อาจทําใหกจิกรรมอ่ืนหยดุลง หรือลดกิจกรรมอ่ืนๆลง 
อาจมีผลท่ีตามมาในทางจิตวทิยาดวย เชน การตกอยูในอาณัติของส่ือชนิดใดชนิดหนึง่
โดยเฉพาะ เม่ือการใชประโยชนเปนสาเหตุสําคัญของผลท่ีปรากฏออกมา ผลนั้นอาจ
เรียกช่ือวาเปน "ผลตามมา" 

(ค) เราอาจพิจารณาถึงผลที่ปรากฏออกมา ซ่ึงสวนหนึ่งมีเนื้อหาของสื่อเปนตัวกําหนด 
สวนหนึ่งมีการใชประโยชนเปนตัวกําหนด เม่ือเปนเชนนี้ จึงมีกระบวนการสองชนิด
ดําเนินไปเกือบจะในเวลาเดยีวกัน โดยกระบวนการท้ังสองน้ียังใหเกดิผลลัพธท่ีเรียกวา 
"ผลผสาน"  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลท่ีปรากฏออกมาเหลานี้อาจพบไดท้ังระดับปเจกบุคคล และในระดบัสังคม จึงอาจเพิ่ม
สวนตางๆ ดังแสดงในรูปท่ี 2.3 ไวในแบบจําลองการใชประโยชนและผลโดยตรงของ
ส่ือมวลชน 
 
 
 

เนื้อหา
ส่ือมวลชน 

การใชประโยชน 
ส่ือมวลชน 

ผลโดยตรง 

เนื้อหา
ส่ือมวลชน 

การใชประโยชน 
ส่ือมวลชน 

ผลตามมา 

เนื้อหา
ส่ือมวลชน 

การใชประโยชน 
ส่ือมวลชน 

ผลผสาน 

ภาพท่ี 2 ความสัมพันธท่ีเปนไปไดตามลักษณะระหวางเนื้อหาของส่ือ การใช      
              ประโยชน และผลท่ีปรากฏออกมา 

การตัดสินใจท่ีจะใชประโยชน
จากส่ือมวลชน และเนื้อหาของ

 การใชประโยชนจากส่ือมวลชน :  
 ปริมาณของเน้ือหาท่ีใช ประเภทของเนื้อหาที่

ภาพท่ี 3 สวนแสดง "การใชประโยชน" และ "ผลท่ีปรากฏออกมา" ของแบบจําลองวาดวย 
              การใชประโยชนและผลโดยตรงของส่ือมวลชน 
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จากแบบจําลองการใชประโยชนและผลโดยตรงของส่ือมวลชน แสดงใหเห็นถึงวาผูรับสาร

แตละคนมีการตัดสินใจท่ีจะเลือกรับส่ือแตกตางกัน และมีการใชประโยชนจากส่ือตางกัน ท้ังใน
ดานของปริมาณของเนื้อหาท่ีใช ประเภทของเนื้อหาท่ีใชประโยชน ความสัมพันธตอส่ือท่ีใช ตลอด
จนถึงวิธีการใชส่ือเหลานั้น ดังนั้นผูชมท่ีเลือกเขามาชมเว็บไซตของวัดปากนํ้าแตละคน การใช
ประโยชนจากเนื้อหา และหลักธรรมท่ีไดจากเว็บไซตแตกตางกันไป และมีการเลือกใชประโยชน
จากเนื้อหาในสวนตางๆของเว็บไซตตามท่ีตรงกับความตองการของบุคคลนั้น ซ่ึงอาจจะเปนการใช
ประโยชนเพ่ือตอบสนองความตองการบางอยางของผูใช เชน คนควาขอมูล หรือการนําไปใชเพ่ือ
แกไขปญหาตางๆในชีวิต ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของแตละบุคคลในการเขาชม และผลที่ไดจากการ
ใชประโยชนจากเว็บไซตท้ัง ผลโดยตรง คือผลที่ไดจากเนื้อหาของสื่อ ผลตามมา ซ่ึงเปนผลมาจาก
ส่ือ และผลผสาน ซ่ึงเกิดจากเนื้อหาของส่ือ และการใชส่ือไปเกือบจะพรอมๆกัน แตกตางกันไปแต
ละคบุคคล ซ่ึงจากความแตกตางเหลานี้ทําใหผูชมมีการมองเว็บไซตไปในทิศทางท่ีแตกตางกันไป 
และมีความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตท่ีตางกันไปดวย  
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3. ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม 
 
แนวทางการศกึษาเทคโนโลยีการส่ือสารกับสังคมนั้นสามารถพิจารณาดูไดใน 2 มุมมอง 

ตามแผนภูมิดงันี้ (กาญจนา, ส่ือสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา, หนา 113 )  
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 แบบจําลอง (A) เปนแบบจําลองท่ีแสดงใหเหน็วา เทคโนโลยี (Communication 
Technology)  เปนตัวกําหนด หรือสงผลกระทบใหสังคมมีการเปล่ียนแปลง (Social Change) ใน
ระดับสังคม(Social Level) สถาบัน(Institutional Level) และปจเจกบุคคล (Individual Level) 
การศึกษาตามแนวของแบบจําลองนี้ จะต้ังคําถามวา เม่ือเทคโนโลยีทางการส่ือสารเปล่ียนแปลงไป 
จะสรางผลกระทยอะไรใหเกิดข้ึนกับระดับสังคม สถาบัน และปจเจกบุคคลบาง แนวคิดนี้เปน
พื้นฐานของกลุม Technology Determinism เพระมีความเช่ือวาเทคโนโลยีเปนตัวสาเหตุหลัก 
(Prime Mover) ในการขับเคลื่อนความเปล่ียนแปลงใหเกดิข้ึนกับสวนอ่ืนๆ 
 แบบจําลอง (B) เปนแบบจําลองท่ีแสดงใหเห็นวา การเปล่ียนแปลงของสังคมจะเปนตัว
กําหนดใหเกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม จากการประดษิฐ 
คิดคน (Invention) การนําไปใช (Use) และนําไปสูการประยุกต (Application) เพื่อใชงาน การศึกษา
ตามแนวของแบบจําลองนี้จะต้ังคําถามกลับกันกับแบบจําลอง A คือ ภายใตเง่ือนไขการ

COM 
TECH 

SOCIAL 
CHANG

COM 
TECH 

SOCAIL 
CHANG

SOCIAL 

INSTITUTIONAL 
INDIVIDUAL 

INVENTION 

USE 
APPLICATION 

(A) 

(B) 

กําหนด /  สรางผลกระทบ 

กําหนด /  สรางผลกระทบ 

ภาพท่ี 4 แบบจําลอง เทคโนโลยี เปนตัวกําหนดการเปล่ียนแปลงสังคม และสังคมเปน 
              ตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีDPU



เปล่ียนแปลงทางสังคมอะไรบางท่ีเปนตัวใหกําเนดิแกความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบตางๆ ซ่ึง
มองวาสังคมเปนตัวสาเหตุหลัก สวนการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะกลายมาเปนผลลัพธ ท้ังนี้หากแยก
การพัฒนาเทคโนโลยีออกเปน 2 จังหวะ คือข้ันตอนการประดิษฐคนควาทดลอง มักเปนงานของ
นักวิทยาศาสตรหรือกลุมผูรูผูเช่ียวชาญ และข้ันตอนการนําเอาผลงานของนักวิทยาศาสตรมาใชใน
สังคมวงกวาง ท้ัง 2 ข้ันตอนนี้ถูกกําหนดจากความจําเปน ความตองการ และกฎระเบียบของสังคม 
   
 กลุมนักทฤษฎีแนวเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดซ่ึง D. McQuail (1994) ไดประมวล
คุณลักษณะเดนของแนวคิดกลุมทฤษฎีนี้ไวดังนี ้
 

1. เทคโนโลยีการส่ือสารเปนพื้นฐานของทุกสังคม 
2. เทคโนโลยีแตละชนิดกจ็ะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสรางสังคมแตละอยาง 
3. ข้ันตอนการผลิตและการใชเทคโนโลยีการส่ือสารจะเปนตัวนําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ของสังคม 
4. การปฏิวัติเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารในแตละคร้ังจะทําใหเกดิการปฏิวัติ

เปล่ียนแปลงสังคมตามมาเสมอ 
  

 ซ่ึงในงานวจิัยนี้มองในแงมุมท่ีวา เทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม ตามแบบจําลอง (A) ซ่ึง
เช่ือวาจากเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการใชอินเตอรเน็ตเขามาใชในการส่ือสารของ
คนในสังคมมากข้ึน ศาสตรตางๆไดถูกนํามาเผยแพรผานทางระบบอินเตอรเน็ตอยางมากมาย 
รวมถึงแนวคิด หลักการ ผลงานดานวิชาการ ศาสนาอ่ืนๆ แมกระท้ังลัทธิใหม ก็ถูกเผยแพรผานทาง
อินเตอรเน็ต ดังนั้นการเผยแผพุทธศาสนา จําเปนตองปรับตัวใหเขากับสังคมยุคปจจุบัน เพื่อดํารงค
พุทธศาสนาไวและเผยแพรใหคนท่ัวไปไดเรียนรู และเขาใจในศาสนาพุทธ จําเปนตองอาศัยส่ือ
อินเตอรเน็ต เพื่อเปนส่ือในการเผยแพร เนื่องจากเปนส่ือท่ีมีศักยภาพมากส่ือหนึ่งในขณะนี้ และจาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีการส่ือสารนี้เองทําใหคาใชจายในการใชอินเตอรเน็ต หรือผลิตส่ือตางๆ
ผานอินเตอรเน็ตคอนขางถูกมาก เม่ือเทียบกับส่ืออ่ืน และสามารถผลิตไดงายเนื่องจากมีการพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เพื่อมารองรับในการสรางส่ือบนอินเตอรเนต็ และมีการพัฒนาตอเนื่อง
ตอไป เชน การใชระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ มีท้ังภาพและเสียง มีการเคล่ือนไหว มีสีสัน
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สวยงาม ซ่ึงสรางความนาสนใจใหกับตัวส่ือ และตัวสารเปนอยางมาก ทําใหผูรับสนใจ และอยากท่ี
จะรับเนื้อหาในส่ือ 
 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับสังคมเครือขาย (The Network Society) 

 
สังคมเครือขาย (The Network Society) (Manuel  Castells,1996) มีลักษณะดังนี ้

1. สังคมเครือขาย (The Network Society) คือสังคมสารสนเทศท่ีมีการเช่ือมโยงกันขาม
พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Interconnectedness) นั้นเอง เปน Process ท่ีกระแสคล่ืนไฟฟา 
เสียง นําภาพสัญลักษณตางๆมาทําใหมนษุยแลกเปล่ียนกนั ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

2. สังคมเครือขายท่ีประกอบดวยชุมชนมากมายมารวมตัวของเกี่ยวกัน บางทีเรียกวา 
Network Communities 

3. ทําใหเกดิการเชื่อมโยงกันระหวาง รัฐ หรือระหวางชุมชน เกิดเปน "ระบบโลก" หรือท่ี
เราเรียกกนัวา "โลกาภิวัตน" (Globalization) 

4. สังคมเครือขายสามารถหดตวั และขยายตวัไดตลอดเวลา ข้ึนอยูกับวาจะมีการเปดขอ
ตอ (Node) ใหมหรือไม 

5. Node เหลานี้อาจเปน Nodeทางศาสนา การลงทุน ผูกอการราย ฯลฯ ซ่ึงไมไดกอข้ึน
เพราะผลประโยชนรวมกันเพียงอยางเดียว แตอาจเกิดข้ึนเพราะ "ความรูสึกเบ้ืองลึกใน
เชิงอัตลักษณ" 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
ภาพท่ี 5 ลักษณะของสังคมเครือขาย(The Network Society) และ ชุมชนทองถ่ินท่ีเช่ือมโยง       
              กัน (Interconnected Local Communication) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IS = Information Society สังคมสารสนเทศ 
LC = Local Community ชุมชนทองถ่ิน 

 
 สังคมสารสนเทศ (Information Society) จะมีลักษณะในการสรางเครือขายดวยส่ือใหมเปน
หลัก และเคล่ือนไหวสูงมากในกระบวนการโลกาภิวัตน และข้ึนอยูกบัประเด็น (Issue) 
 ชุมชนทองถ่ิน (Local Community) จะมีการเช่ือมตอกนัโดยใชส่ือแบบเกา และส่ือมวลชน
เปนหลัก จะมีความถาวรมากกวาสังคมสารสนเทศ เพระอยูบนสภาพความเปนจริง 
 การเช่ือมโยงกนัของสังคมสารสนเทศ (Information Society) หลายแหงเขาดวยกัน
กอใหเกิดเปนสังเครือขาย (The Network Society) และการเช่ือมโยงกันของชุมชนทองถ่ินหลายๆ
แหงกอใหเกิดเปนชุมชนทองถ่ินท่ีเช่ือมโยงกัน และเครือขายท้ัง 2 แบบมีการทับซอนกันอยู มีการ
ติดตอซ่ึงกันและกัน 
  

ในการเผยแผพุทธศาสนาผานทางเว็บไซตนี้ เปนการสรางสังคมสารสนเทศ ท่ีมีการ
เช่ือมโยงขามผานพื้นท่ีทางภูมิศาสตร เนื่องจากอินเตอรเน็ตเปนกระบวนการส่ือสารท่ีโยงใยกันท่ัว
โลก ทุกคนจากท่ัวทุกมุมโลกสามารถเปดอานขอมูล และมีปฏิสัมพันธกันผานทางเว็บไซตแหง

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

Network Society 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

Interconnected Local 

Community 
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เดียวกันได ซ่ึงกระบวนการเช่ือมโยงเปนกระบวนการท่ีถูกสงโดยกระบวนการทางอิเล็คทรอนิกส 
และสามารถที่จะหดตัว หรือขยายตัวไดตลอดเวลา ข้ึนอยูกับประเด็นท่ีนําเสนอผานทางเว็บไซตมี
ผูสนใจมากนอยเพียงใด และในการเช่ือมโยงของเครือขายนี้ใช Node ของศาสนา คือพุทธศาสนา 
เปน Node ในการเช่ือมโยง 

 
 
 

5. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) 
 

ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) คือชุมชนท่ีมองไมเห็นตวัจริงทางกายภาพ แตมีอยูดวย
การปฏิสัมพันธกันผานส่ือใหมใน Cyberspace (เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยกีับ
สังคมสารสนเทศ  ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด ปการศึกษา 2545) 

Schuler (1996) ไดกลาวถึงสาระท่ีเปนแกนแทของชุมชนใหม (New Community) วา
ประกอบดวยกิจกรรมมากมายและวัฒนธรรม (Conviraity and Culture) การศึกษา (Education) ประ
ชาธิไตยท่ีเปนปกแผน (Strong Democracy) พลานามัยและความผาสุข (Health and Well-being) 
ความเปนธรรม โอกาส และความยั่งยนืทางเศรษฐกจิ (Economy Equity, Opportunity and 
Sustainability) และสารสนเทศการส่ือสาร (Information and Communication) 

Licklider และ Taylor (1968) ไดเสนอธรรมชาติของชุมชนท่ีสัมพันธกับ CMC วา ชุมชนท่ี
มีคอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง (Computer-mediated Community) ประกอบดวยสมาชิกท่ีอยูตางท่ี 
(Geographically Seperated Members) บางคร้ังสมาชิกเหลานีก้็รวมตัวกันเปนกลุมเล็กๆ และ
บางคร้ังก็เลนบทบาทฉายเด่ียว ชุมชนที่วาไมไดมีลักษณะรวมทางดานสังคมท่ีตั้ง (Common 
Location) แตมีความสนใจรวม (Common Interest) ผูท่ีบุคคลจะปฏิสัมพันธดวยในระหวาท่ีกําลัง 
“On-line” คือบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกมาแลวอยางดีวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติสําคัญคือ มีความสนใจ
เหมือนกนัเปาหมายตรงกนั (Commonality of Interests  and Goal) มากกวาท่ีจะถูกเลือกเพราะ
บังเอิญอยูใกลๆ กัน 

ชุมชนเทียม (Pseudo-community) 
James Beniger (1987) และ Scott Peck (1987) ไดตั้งช่ือชุมชนใหมวา ชุมชนเทียม (Pseudo-

community) พรอมกับกลาววาเปนปรากฏการณ “การเปล่ียนแปลงโฉมของสังคมคร้ังใหญใน
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ศตวรรษท่ี 19 …การควบคุมพฤติกรรมปจเจกบุคคลโดยกลไกปฏิสัมพันธระหวางบุคคลลดถอย
ชนิดเฉียบพลัน จากรูปแบบความสัมพันธแบบอยูรวมกันตามประเพณี ไปสูภาคีท่ีมีกติกาเฉพาะ
กลุม แตกลับไรตัวตน (Impersonal) จากเหน็หนาคาตากนั ไปสูความสัมพันธทางออมหรือกลุมเชิง
สัญลักษณ (Symbolic Group)” (Beniger,1987 , p.353) 

 
ซ่ึงจากแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอรจนเกดิเปนชุมชนใหมท่ีไมมี

ขอบเขตทางภมิูศาตร ในการสรางปฏิสัมพันธของคนในชุมชนไมจาํเปนตองเห็นหนากัน ไดถูก
สรางข้ึนมาบนเว็บไซตของวัดปากน้ํา ผานทางหัวขอกระดานขาวในเว็บไซต ซ่ึงเปนการ
ติดตอส่ือสารกันโดยการฝาก (Post) ขอความ หรือสัญลักษณไวบนกระดานขาว และจะมีผูมาตอบ 
หรือใหความเห็นตอๆกันไปเร่ือยๆ และทุกคนสามารถเรียกดูความคิดเห็นท่ีคนอ่ืนๆใหตอๆกันไว
ได ซ่ึงผูท่ีเขามาหลายคนท่ีใชเปนนามแฝง ทําใหไมสามารถทราบไดวาขณะนีเ้รากําลังติดตอส่ือสาร 
หรืออานความคิดเห็นจากใครอยู แตก็สามารถติดตอส่ือสารกันได  

 
 

6. แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีตอการส่ือสาร 
 
การศึกษาถึงอิทธิพลของแรงผลักดันทางสังคม และวฒันธรรม ท่ีมีตอพฤติกรรมการ

ส่ือสารของมนุษยนั้นไดมีการศึกษากันมานาน และมีการกลาวถึงในงานวิชาการตางๆดังนี้ 
"ส่ิงท่ีมีความผันแปรและอิทธิพลตอพฤติกรรมการส่ือสาร คือ ความตองการความผูกพัน 

หรือความตองการท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืน ดําเนินสัมพันธภาพใหเปนไปไดดวยดี ความผูกพันของคนท่ี
ตองการเปนมิตรกันคือรางวลัท่ีมีคาสูง"(ถิรนันท อนวัชศิริวงศ , "พฤติกรรมการส่ือสาร" , 2527)  

"พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยเปนพฤตกิรรมวัฒนธรรมเพราะไมสามารถรูกันไดเอง
โดยธรรมชาตินั้น ความขอนี้เขาใจไดงายและเหน็ไดชัดเวลาท่ีจะส่ือสารกับคนในวฒันธรรมอ่ืน ท่ี
พูดกันคนละภาษา และส่ิงท่ีเหมือนกนัของกิริยาทาทางอยางเดยีวกนัมีความหมายแตกตางกันได 
เพราะแตละวฒัน-ธรรมกําหนดความหมายไวไมเหมือนกนั" (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
"พฤติกรรมการส่ือสาร", 2540) 

ผศ.มณฑล ใบบัว กลาวถึง "ทฤษฎีส่ือสารเชิงปริบททางสังคม" ในหนังส่ือ "หลักและ
ทฤษฎีการส่ือสาร" (พิมพคร้ังท่ี 1 ป 2536) วา "ทฤษฎีนี้ไดใหความหมายของปริบททางสังคมไววา 
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เปนพลังอยางหน่ึงท่ีมีอิทธิพลเหนือเหนือการส่ือสารในสถานการเฉพาะ ปจจัยท่ีเกี่ยวกบั
สถานการณทางสังคมอ่ืนๆ ไดแก เวลาท่ีทําการส่ือสารความเปนเอกฉันฑ บรรยากาศของกลุม การ
รวมตัวกันเปนกลุม โครงสรางของกลุมหรือองคกรตางๆ ปจจัยเหลานี้นําไปสูการตัดสินใจในการ
แสดงพฤติกรรม เปนตน ในการส่ือสาร นอกจากนี ้เจตคติ ปทัสถานทางสังคม แรงจูงใจ การส่ือสาร
ท่ีไมปดบังซอนเรน ความเครียด ก็เปนตัวกําหนดหรือสามารถเปล่ียนแปลง เจตคติ ความคิด ความ
เช่ือ และพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม ตลอดจนเปนตัวกาํหนดความสามารถของกลุมท่ีจะตัดสินใจ
ในเร่ืองตางๆ" 

 
จากขอความท่ีกลาวถึง "อิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีตอพฤติกรรมการส่ือสาร" 

ในงานวิชาการท่ีไดกลาวในขางตน แสดงใหเห็นถึงวา ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอ
การส่ือสารและมีความสัมพนัธกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความคิด ของมนุษย 

 
สรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วของตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดในขางตน ได

แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของรูปแบบในการส่ือสาร โดยอาศัยการส่ือสารผานอินเตอรเน็ตมากข้ึน 
เนื่องจากเปนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารจํานวน
มากไดในเวลาอันรวดเร็ว และมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตอไปในอนาคต อินเตอรเน็ตจึงเปนแหลง
รวมขอมูลขาวสารในสาขาวิชา และศาสตรตางๆไวอยางมากมาย รวมถึงพุทธศาสนา ก็เปนศาสตร
หนึ่งท่ีอาศัยศักยภาพของส่ืออินเตอรเน็ตในการเผยแผความรูใหกับผูท่ีสนใจ ดวยการออกแบบ
เว็บไซตใหมีความนาสนใจ และมีความสามารถในการคนควาหาขอมูลไดสะดวก และสรางความ
ประทับใจใหกับผูเขาชม โดยผูเขาชมจะเลือกเขาชมเว็บไซตตามความตองการ และใชประโยชน
จากเนื้อหาในเว็บไซต หรือใชเปนชองทางในการติดตอส่ือสารกับผูท่ีสนใจในส่ิงเดียวกัน 
ตอบสนองความตองการในการเขาชมแตกตางกันไปในแตละบุคคล ซ่ึงการท่ีพุทธศาสนาขยาย
ชองทางในการเผยแผความรูนั้น อันเนื่องมาจากผลกระทบทางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร ท่ีทําใหอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทกับการส่ือสารในชีวิตประจําวันของคนเรามากข้ึน การ
เผยแผพุทธศาสนาจึงตองมีการปรับตัวใหเขากับการส่ือสารในสังคมยุคปจจุบันมากข้ึน และดวย
ศักยภาพในการส่ือสารแบบเครือขายท่ีเช่ือมตอกันท่ัวโลก รวมถึงความสามารถในการโอนถาย 
(Transfer) ขอมูลไปยังผูใชอินเตอรเน็ตในท่ีตางๆท่ัวโลก กอใหเกิดเปนสังคมใหมท่ีอาศัยการ
ติดตอส่ือสารผานทางกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส และโทรคมคมนาคม ซ่ึงในการส่ือสารกันผู
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ส่ือสารไมจําเปนตองเห็นหนากัน หรือรูจักตัวตนท่ีแทจริงกันมากอน สังคมท่ีเกิดข้ึนใหมนี้ถูก
เรียกวาเปนสังคมเครือขาย (The Network Society) ซ่ึงเปนสังคมเสมือนจริง (Virtual Community) 
ท่ีมีการขยาย และหดตัวไดอยูตลอดเวลาข้ึนอยูกับประเด็น (Issue) ท่ีเปนศูนยรวมในการสื่อสารกัน
ในสังคม และการส่ือสารของผูใชอินเตอรเน็ตนั้นไดรับอิทธิพลจากสังคม และวัฒนธรรมของผูใช 

 
 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1. ความสัมฤทธิผลในการเปดรับขาวสารดานพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ และ

สังคม ณ วัดปากน้ํา ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร (พระมหาสํารวย จารุวณโณ 2542) สรุปประเด็นที่
เกี่ยวของกับงานวิจยันี้ไดดังนี้ 

1.1 คุณลักษณะทางประชากรไดแก เพศและอายุ มีความสัมพันธกับความถ่ีในการ
เปดรับขาวสารดานธรรมท่ัวไป อยูในระดับตํ่า ในขณะท่ีระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได มีความสัมพันธกับความถ่ีในการเปดรับขาวสารดานธรรมในการพัฒนาอยู
ในระดับตํ่า สวนทางดานสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความถ่ีในการเปดรับ
ขาวสารดานธรรมเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

1.2 ผูสงสาร เนื้อหาขาวสารดานธรรม และชองทางในการส่ือสาร มีความสัมพันธกับ
ความถ่ีในการเปดรับขาวสารดานธรรมท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง 

1.3 ความถ่ีในการเปดรับขาวสารดานธรรม เพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสัมพันธกับการ
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยูในระดบัตํ่า 

1.4 ความถ่ีในการเปดรับขาวสารดานธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวติและพัฒนา
จิตใจกับการนาํขาวสารดานธรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตใจ มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง 

2. กระบวนการส่ือสารเพ่ือเผยแผพุทธธรรมของสวนโมกขลาราม (พระมหาอรุณ 
จิตตคุตโต 2544) สรุปประเด็นที่เกีย่วของกับงานวจิัยนี้ไดดังนี ้

เนื้อหาและรูปแบบการเผยแผพุทธธรรมของทานอาจารยพุทธทาส โดยเนื้อหาของ
ทานเนนท่ีแกนแทของพุทธธรรมเปนหลัก โดยใชหลักความรูทุกสวนมาประยุกตดวยพุทธ
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ธรรม เชน ธัมมิกสังคนิยม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร การศึกษา เปนตน สวนรูปแบบ
แบงไดเปน 3 ประเภท คือ  

1. งานเขียน แบงยอยออกเปน 2 ประการ คือ 
1.1 งานรอยแกว 
1.2 งานรอยกรอง 

2. งานแปล งานแปลนั้นทานอาจารยพุทธทาสแปลมาจากภาษาบาลี และ
ภาษาอังกฤษ 

3. งานปาฐกถา ทานอาจารยพุทธทาสเรียกงานน้ีวา งานพูดแลวเปนหนังสือ 
เนื่องเพราะหนังสือสวนใหญในชุดธรรมโฆษณเปนงานท่ีถอดเทปจาก
ปาฐกถาธรรม 

 
3. การใชประโยชนและความพึงพอใจตอเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสนตร ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (จรินพร ธนาศิลปกุล 2545) สรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวจิัย
นี้ไดดังน้ี 

3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ซ่ึงไดแก ระดับการศึกษา และรายได มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
นักศึกษาระดับปริญาตรีมีการเปดรับเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มากกวา
นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาท่ีมีรายไดแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการ
เปดรับเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตกตางกัน โดยลักษณะทาง
ประชากรศาสตรอ่ืนๆ ไดแก เพศ และความเปนเจาของเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
โมเด็มท่ีสามารถใชบริการอินเตอรเน็ต ไมมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการ
เปดรับเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของกลุมตัวอยาง 

3.2 เหตุผลในการใชเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน 

3.3 พฤติกรรมการเปดรับเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน 

3.4 การใชประโยชนเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจตอเว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน 
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3.5 กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปรับปรุง 
ขอมูล (Update) ใหทันสมัยเสมอมากท่ีสุด รองลงมาคือเห็นวาควรปรับปรุงการ
ออกแบบตกแตงเว็บไซต และจัดหมวดหมูใหเปนระเบียบเพื่อสามารถสืบคนได
งาย 

 
4. ประสิทธิผลของแผนปายโฆษณาบนอิเตอรเน็ตตอผูใชบริการเครือขาย

อินเตอรเน็ตในกรุงเทพฯ (นวรัตน ลิขิตรานันท 2545) สรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจยันี้ไดดงันี้ 
4.1 เทคนิคการนําเสนอแบบภาพยนตรโฆษณาสามารถกระตุนใหเกิดการเขาชมไดดี  

ปจัยอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญตอการเห็น หรือชมแผนปายโฆษณาบนอินเตอรเน็ต
ไดแก ภาพประกอบ ความเร็วในการแสดงขอมูล และการใชสี 

4.2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยอยางยิ่งกับการโฆษณาบนอินเตอรเน็ตแบบ
ท่ีเปนภาพเคล่ือนไหว และมีความเหน็ดวยกับการโฆษณาบนอินเตอรเน็ตท่ีมีเสียง
ประกอบ โดยใหความเห็นวาสามารถดึงดูดความสนใจไดด ี

4.3 เทคนิคการนําเสนอแบบภาพยนตรโฆษณาสามารถกระตุนใหเกิดการเขาชมไดดี  
ปจัยอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญตอการเห็น หรือชมแผนปายโฆษณาบนอินเตอรเน็ต
ไดแก ภาพประกอบ ความเร็วในการแสดงขอมูล และการใชสี 

4.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยอยางยิ่งกับการโฆษณาบนอินเตอรเน็ตแบบ
ท่ีเปนภาพเคล่ือนไหว และมีความเหน็ดวยกับการโฆษณาบนอินเตอรเน็ตท่ีมีเสียง
ประกอบ โดยใหความเห็นวาสามารถดึงดูดความสนใจไดด ี

 
 

5. บทบาทของโฮมเพจ "intercast.loxinfo" ในฐานะชองทางใหมของการ
ส่ือสารมวลชน        (ชาญวิทย เจริญกิจชัยชนะ 2541 ) 

5.1 เทคโนโลยีมีผลตอการนําเสนอเนื้อหา และแนวโนมในการใหบริการ 
5.2 บทบาทของโฮมเพจ พบวาในตางประเทศมีอัตราในการเขาใชสูง และมีการ

ยอมรับอยางมากจากตองประเทศ 
5.3 เทคโนโลยีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของตางประเทศมีประสิทธิภาพสูงกวาประเทศ

ไทย การสงสารสนเทศเปนไปอยางแพรหลาย แมมีการ Delay อยูบางและชวงเวลา
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ของแตละวนัท่ีตางกันในแตละสวนของโลก มีผลกระทบตอการเปดรับเนื้อหาของ
ผูใชในดานการออกอากาศรายการสด 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง "ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ําภาษีเจริญ และการนํา
หลักธรรมไปใช" นี้เปนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซ่ึงใชวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
 
รูปแบบการวิจัย ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
2. การสํารวจ (Survey) 
 
 
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

1.1 การวิเคราะหเนื้อหาท่ีแสดงบนเว็บไซต แบงออกเปน 2 สวนดังนี้ 
1.1.1 วิเคราะหรูปแบบของเว็บไซต ไดแก  การจัดวาง, การใชสี, การปรับปรุงเนื้อหา 
1.1.2  วิเคราะหเนื้อหาหลักธรรม ไดแก มรดกธรรม และนานาสาระ 

1.2 วิธีวิเคราะห 
1.2.1 การวิเคราะหรูปแบบของเว็บไซต ดังนี้ 

1.2.1.1 การจัดวางรูปหนา 
1.2.1.2 การใช ถอยคํา ภาพ และสี 
1.2.1.3 การแกไขปรับปรุง (Update) 
1.2.1.4 การจัดรูปแบบในการเช่ือมโยง (Links) 

1.2.2 การวิเคราะหเนื้อหาหลักธรรม วิเคราะหวามีการนําเสนอหลักธรรมใดบางใน
เว็บไซต และผูเขาชมไดนําหลักธรรมดังกลาวไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
หรือในการแกปญหาตางๆอยางไร 
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2. การสํารวจ (Survey) 
 

2.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร เนื่องจากส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีสามารถเปดรับไดท่ัวโลก และเปนส่ือท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงไมอาจระบุจํานวนท่ีแนนอนของกลุมประชากร กลาวคือจํานวน
ผูเขาชมเว็บไซตท้ังหมดได จึงประมาณจากสถิติการเขาชมเว็บไซตดังนี้ ณ วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 
2546 เวลา 4.00 น. มีผูเขาชมเว็บไซตท้ังหมดเปนจํานวน 67,203 คร้ัง หากคิดประมาณจํานวนผูเขา
ชมเปน 1 ใน 4 ของ จํานวนคร้ังในการเปดเขาเว็บไซต จะไดประมาณ 16,800 คน 
 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีสํารวจดวยแบบสอบถาม เปนผูท่ีเคยเขาชมเว็บไซตของวัด
ปากนํ้า ท้ังเพศชายและหญิง จํานวน 208 คน ซ่ึงคิดเปนประมาณ 1% ของจํานวนประชากรผูเขาชม
เว็บไซตท่ีประมาณการณไวในตอนตน 
 

การเลือกกลุมตัวอยาง ในการเลือกกลุมตัวอยาง ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดมีการวิจัยท้ังแบบสํารวจ
ดวยแบบสอบถาม จํานวน 208 คน จากการสอบถามจากผูที่เขามาประกอบกิจกรรมภายในวัด
ปากน้ํา ท่ีเคยเขาชมเว็บไซตของวัดปากน้ํา เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหผูท่ี
ใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม แนะนําผูอ่ืนท่ีรูจักและไดเขาชมเว็บไซต เพื่อใหผูวิจัยได
ไปขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตอไป 
 

1.1 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรท่ีกําหนดจะการศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบดวยตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยทางสังคม มีความสัมพันธ
กับการเขาชมเว็บไซต 

 
ตัวแปรอิสระ ไดแก  ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยทางสังคม 
ตัวแปรตาม ไดแก  การเขาชมเว็บไซต 
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สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธ
กับ ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต 

 
ตัวแปรอิสระ ไดแก  ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยทางสังคม 
ตัวแปรตาม ไดแก  ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต 

 
สมมติฐานท่ี 3  ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตมีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมไปใช

ในชีวิตจริง และการพัฒนาตัวเอง 
 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต 
ตัวแปรตาม ไดแก การนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง และการพัฒนาตัวเอง 

 
1.2 วิธีเก็บขอมูล 
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูเขาชมเว็บไซต ท้ังหมด 200 คน และการเก็บขอมูลตัวแปร 
แบงเปน 3 ลักษณะ คือ  

- เลือกคําตอบเพ่ือจัดกลุม เพื่อใหไดตัวแปร ในระดับ Norminal และ Ordinary  
- ระบุคําตอบ เพื่อใหไดตัวแปรในระดับ Norminal และการอธิบายขยายความเพื่อใชในสวนของ

การวิเคราะหดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
- การแบงเปน Scale 5 ระดับ เพื่อใหไดตัวแปรในระดับ Ordinary 

 
1.3 เคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 

1 คําถามดานประชากร 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 อาชีพ 
1.5 รายได 
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1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
2 คําถามการเปดรับส่ือธรรมะ 

2.1 ประเภทของส่ือธรรมะท่ีเปดรับ 
2.2 ความถ่ีในการเปดรับส่ือธรรมะ 

3 คําถามดานศาสนา 
3.1 การประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา 

4 คําถามดานครอบครัว 
4.1 การประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะรวมกับสมาชิกในครอบครัว และหมู

ญาติ 
4.2 ปญหาภายในครอบครัว 

5 คําถามดานสังคม 
5.1 การประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะรวมกับเพื่อฝูง 
5.2 ปญหาดานสังคม 

6 คําถามดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการชมเว็บไซตวัดปากน้ํา 
7 การใชประโยชนจากหลักธรรมในเว็บไซตวัดปากน้ํา 
8 ผลท่ีไดจากการเขาชมเว็บไซต ในเชิงของการพัฒนาตนเอง 
 

1.4 สถิติ และการทดสอบสมมติฐาน 
ในการประมวลผลทางสถิติจากคําถามท่ีแบงคําตอบเปน 5 Scales กําหนดคะแนน

ดังนี้ 
1.  เปนประจํา / มากท่ีสุด / เห็นดวยอยางยิ่ง = 4 คะแนน 
2. บอยคร้ัง / มาก / เห็นดวย  = 3 คะแนน 
3. บางคร้ัง / ปานกลาง   = 2 คะแนน 
4. นานๆคร้ัง / นอย / ไมเห็นดวย = 1 คะแนน 
5. ไมเคย / ไมมี / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / ไมไดใช = 0 คะแนน 

 
ปจจัยทางศาสนา การทํากิจกรรมทางพุทธศาสนา แบงเปน Scale 5 ระดับ 
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ปจจัยดานครอบครัว การทํากิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะรวมกับครอบครัว และปญหา
ภายในครอบครัว แบงเปน Scale 5 ระดับ  

ปจจัยทางสังคม การทํากิจกรรมเก่ียวกับธรรมะรวมกับเพื่อนฝูง และปญหาดาน
สังคม  แบงเปน Scale 5 ระดับ  

 
 
 
การเขาชมเว็บไซต 

ความถ่ีในการเขาชม 
1. ประจํา  = 3 คะแนน 
2. บางคร้ัง  = 2 คะแนน 
3. นานๆคร้ัง  = 1 คะแนน 
4. ไมเคย   = 0 คะแนน 
ระยะเวลาในการเขาชมแตละคร้ัง 
1. มากกวา 3 ช่ัวโมง  = 4 คะแนน 
2. 2 - 3 ช่ัวโมง   = 3 คะแนน 
3. 1 - 2 ช่ัวโมง  = 2 คะแนน 
4. ไมเกิน 1 ช่ัวโมง  = 1 คะแนน 
ปริมาณการเขาชม     =  ผลคูณของคะแนนในหัวขอ ((4.1) และ (4.2) 

 หรือ (4.1) * (4.2) 
 

ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต แบงเปน Scale 5 ระดับ  
  การนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง แบงเปน Scale 5 ระดับ  
  การพัฒนาตัวเอง  แบงเปน Scale 5 ระดับ 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานจะใชการคํานวณสถิติดวยโปรแกรม SPSS 
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สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยทางสังคม มีความสัมพันธกับการ
เขาชมเว็บไซต 
 ใชการหาความสัมพันธแบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ระหวาง 

1. ปจจัยทางศาสนา กับ การเขาชมเว็บไซต 
1.1 การเปดรับส่ือธรรมะ กับ การเขาชมเว็บไซต 
1.2 การประกอบกิจกรรมทางศาสนา กับ การเขาชมเว็บไซต 

2. ปจจัยดานครอบครัว กับ การเขาชมเว็บไซต 
2.1 การประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมกับคนในครอบครัว กับ การเขาชมเว็บไซต 
2.2 สภาพปญหาในครอบครัว กับ การเขาชมเว็บไซต 

3. ปจจัยทางสังคม กับ การเขาชมเว็บไซต 
3.1 การประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมกับเพื่อนฝูง กับ การเขาชมเว็บไซต 
3.2 ปญหาดานสังคม กับ การเขาชมเว็บไซต 

ถามีความสัมพันธกันอยางมี นัยสําคัญ แสดงวาปจจัยดังกลาวความสัมพันธกับการเขาชม
เว็บไซต 

 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับ 
ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต 
 ใชการหาความสัมพันธแบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ระหวาง 

1. ปจจัยทางศาสนา กับ ความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 
1.1 การรับส่ือธรรมะ กับ ความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 
1.2 การประกอบกิจกรรมทางศาสนา กับ ความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 

2. ปจจัยดานครอบครัว กับ ความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 
2.1 การประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมกับคนในครอบครัว กับ ความคิดเห็นในการ

เขาชมเว็บไซต 
2.2 สภาพปญหาในครอบครัว กับ ความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 

3. ปจจัยทางสังคม กับ ความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 
3.1 การประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมกับเพื่อนฝูง กับ ความคิดเห็นในการเขาชม

เว็บไซต 
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3.2 ปญหาดานสังคม กับ ความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 
ถามีความสัมพันธกันอยางมี นัยสําคัญ แสดงวาปจจัยดังกลาวความสัมพันธกับความ
คิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต 
 

สมมติฐานท่ี 3  ความคิดเห็นมีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง และการพัฒนา
ตัวเอง 
 ใชการหาความสัมพันธแบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ระหวาง 

1. ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต กับ การนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง 
2. ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต กับ การพัฒนาตัวเอง 
3. การนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง กับ การพัฒนาตัวเอง 
ถามีความสัมพันธกันอยางมี นัยสําคัญ แสดงวามีความสัมพันธกัน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจยันี้เปนวิจัยท้ังแบบวิจยัเชิงคุณภาพ และวจิัยเชิงปริมาณ ในสวนของการวิจยัเชิง
คุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงจะวิเคราะห โครงสราง รูปแบบการนําเสนอ และเนื้อหาท่ี
เกี่ยวกับการนาํเสนอหลักธรรม และการนําหลักธรรมไปใช และในสวนของการวิจยัเชิงปริมาณ 
เปนการวจิัยดวยวิธีสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูท่ี
เขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํา (www.watpaknam.org) และใชเคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะหผล 
 
 
สวนท่ี 1 
 
 จากปญหานําวิจัยขอแรกวา การนําเสนอ รูปแบบ และเนือ้หาของเว็บไซตวัดปากน้ํา เปน
อยางไร ซ่ึงใชการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ไดดังนี ้
  
 
การวิเคราะหรูปแบบการนาํเสนอของเว็บไซต 
 

โครงสรางเว็บไซต 
 เว็บไซตวดัปากน้ํา มีโครงสรางของเว็บไซตแบงเปน 4 สวนหลัก คือ 

1. หนาหลักเว็บไซต หรือหนาโฮมเพจ (Homepage) 
2. หนาเนื้อหา (Webpage) 
3. หนาสมุดเยี่ยม (Guestbook) 
4. หนากระดานถาม-ตอบ (WEbboard) 

 
1. หนาหลักเวบ็ไซต หรือหนาโฮมเพจ (Homepage) เปนหนาแรกของเว็บไซต เปรียบได

กับปกหนังสือ ท่ีตองออกแบบใหดหูนาสนใจ และสามารถแสดงถึงภาพรวม ของเว็บไซตได 
ประเด็นสําคัญของหนาโฮมเพจ คือ ควรทีจ่ะแสดงผล (Load) ไดรวดเร็ว เนื่องจากหากแสดงผลได 
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ชา ผูเขาชมอาจจะเบ่ือและออกจากเว็บไปกอนท่ีจะแสดงผลเสร็จ ดังนั้นรูปแบบและเนื้อหา
บนหนาโฮมเพจควรท่ีกระชับ และไดใจความ 

หนาโฮมเพจของเว็บไซตวดัปากน้ํา มีรูปแบบกระชับ และมีไมมีรูปภาพมากเกนิไปจงึใช
เวลาในการแสดงผลไมนานมาก โดยมีสวนประกอบของหนาโฮมเพจที่สําคัญเพียง 3 สวน 

 
ภาพท่ี 6 หนาแรกของเว็บไซตวัดปากน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบที่สําคัญมีดังนี้ 
ก. สถิติผูเขาชม เปนตัวเลขแสดงจํานวนคร้ังท่ีมีผูเขาชมเวบ็ไซต (จํานวนคร้ังท่ีมีผูเขาชม

นั้นอาจมากกวาจํานวนผูคนท่ีเคยเขามาชมเว็บไซต เนื่องจากผูท่ีเคยเขาชมแลวอาจกลับ
เขามาชมซํ้า จํานวนคร้ังกจ็ะเพิ่มข้ึน) 

ข. รายการเนื้อหา (Menu) เช่ือมโยงหนาตางในเว็บไซต เปนสวนท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง
หนาตางๆของเว็บไซต โดยแบงไปตามหัวขอตางๆ ไดแก  
1.) ติดตอสอบถาม เปนสวนท่ีเช่ือมโยง (Link) ไปยังโปรแกรมท่ีใชสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิค (E-mail) ของผูดูแลเว็บไซต 
2.) ประวัตวิัด เปนหนาท่ีแสดงถึงประวัติและความเปนมาของวัดปากน้ําภาษีเจริญ 
3.) ประวัตหิลวงพอ เปนหนาท่ีแสดงถึงประวตัิของหลวงพอวัดปากน้ํา (พระมงคล

เทพมุนี หรือ หลวงพอ สด จนฺทสโร) 

ข. 

ค. 

ง. 
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4.) สนง.ประชาสัมพันธ เปนหนาท่ีใหขาวสาร และการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
ของวัดปากน้ํา ซ่ึงมีการแกไขปรับปรุง (Update) เนื้อหาอยูเปนระยะ 

5.) ทุนมูลนิธิ เปนหนาท่ีแสดงเน้ือหาเกีย่วกับมูลนิธิหลวงพอวัดปากน้ํา รวมท้ัง
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของมูลนิธิฯ 

6.) สํานักงานแมกองบาลี เปนหนาท่ีแสดงเนื้อหาเกีย่วกับการศึกษาภาษาบาลี และ
กิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวกับการเรียน และการสอบภาษาบาลี  

 
ค. หัวขอเช่ือมโยง (Link) หนาเนื้อหา ขาวสาร และกิจกรรมท่ีสําคัญตางๆของวัดปากน้ํา 

โดยจะแสดงหวัขอของเน้ือหา ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ เม่ือเลือก (Click) เขาไปจะ
เปนหนาท่ีแสดงรายละเอียดของหัวขอนั้นๆ ซ่ึงอาจมีหัวขอเช่ือมโยงยอยลงไปอีก 

 
ง. คติธรรมของหลวงพอวัดปากน้ํา เปนบทประพันธท่ีหลวงพอไดใหขอคิดไว เพื่อส่ัง

สอน เตือนสติ เชน "เกิดมาวาจะมาหาแกว พบแลวไมกํา จะเกดิมาทําไม อายท่ีอยาก
มันก็หลอก อายท่ีหยอกมันกล็วง ทําใหจิตมันเปนหวงเปนใย เลิกอยากลาหยอก รีบ
ออกจากกาม เดินตามขันธสามเร่ือยไป เสร็จกิจสิบหก ไมตกกันดาร เรียกวา "นิพพาน" 
ก็ได" ซ่ึงเปนคติธรรมท่ีเตือนใจผูเขาชมเว็บไซตได 

 
 2. หนาเว็บเพจ (Webpage) ในสวนของเนือ้หา เปนหนาเว็บเพจท่ีแสดงเน้ือหาตางๆ ภายใน
เว็บไซต เชน ประวัติความเปนมา การประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะ
ประกอบดวยสวนสําคัญๆ 4 สวน 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางหนาเนื้อหาของเว็บไซตวดัปากน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 
ข. 

ค. 

ง. 
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สวนประกอบที่สําคัญมีดังนี้ 
ก. หัวขอของหนาเว็บเพจ เปนสวนท่ีแสดงหวัขอ ซ่ึงจะสอดคลองกับหัวขอท่ีแสดงไวเปน

หัวขอเช่ือมโยง (Link) ในหนาอ่ืน 
ข. รายการเนื้อหา (Menu) เช่ือมโยงหนาตางในเว็บไซต เปนสวนท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง

หนาตางๆของเว็บไซต เชนเดียวกับในหนาหลักเว็บไซต หรือหนาโฮมเพจ 
(Homepage) 

ค. สวนท่ีแสดงเนื้อหาของหวัขอเว็บเพจ เปนสวนท่ีแสดงเน้ือหา หรือรายละเอียดตางๆ
ของหัวขอของหนาเว็บเพจ 

ง. หัวขอเช่ือมโยง (Link) หนาเนื้อหาในหัวขอท่ียอยลงไป หรือหัวขอของหนาเว็บเพจท่ี
เกี่ยวของกับหวัขอใหญของหนาเว็บเพจนัน้ๆ  

 
3. สมุดเยี่ยม (Guestbook) หนาสมุดเยีย่ม เปนหนาท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีเขามาเยี่ยมชม

เว็บไซต สามารถฝากขอความเปนท่ีระลึกวาไดเขามาเยีย่มชมเว็บไซตแลว มีความรูสึก หรือความ
คิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเว็บไซต ซ่ึงผูเขามาเยี่ยมชมจะเขยีนขอความ และลงช่ือ (อาจเปนนามแฝง) 
และโปรแกรมจะบันทึก วนัท่ี และเวลาท่ีผูเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซตสงขอความลงในสมุดเยี่ยมโดย
อัตโนมัติไมสามารถแกไขได 

หนาสมุดเยี่ยมของวัดปากน้ํา ใชบริการของเว็บไซตท่ีใหบริการหนาสมุดเยี่ยม (Guest 
Book) ของเวบ็ไซต www.xeoman.com ซ่ึงเดิมใชบริการของ IIRT Nationwide Internet Service 
Provider ซ่ึงไดมีการทําหวัขอเช่ือมโยง (Link) ไวในหนาของสมุดเยี่ยมใหมดวย 
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ภาพท่ี 8 หนาสมุดเยี่ยมของเว็บไซตวดัปากน้ํา (หนาใหม) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. 

ช. 
ซ. 

ฌ. 
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สวนประกอบที่สําคัญมีดังนี้ 
 
- สวนประกอบโดยรวมของหนาสมุดเยี่ยม 
ก. สวนลงบันทึกสมุดเยี่ยม เปนหัวขอเช่ือมโยง (Link) ไปยังโปรแกรมสําหรับผูท่ี

ตองการจะเขียนขอความลงในหนาสมุดเยี่ยม ไดกรอกชื่อ หรือนามแฝงที่จะใหแสดง 
รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ และขอความที่ตองการจะแสดงในสมุดเยีย่ม เม่ือขอความ
แสดงบนหนาสมุดเยี่ยม โปรแกรมจะแสดงวันท่ีและเวลาท่ีผูลงขอความในสมุดเยี่ยม
โดยอัตโนมัติ และขอความจะเรียงตามลําดบัวันที่และเวลา ผูท่ีลงขอความลาสุดจะ
แสดงอยูบนสุดของหนาสมุดเยีย่มลาสุด 

ข. สวนแสดงหัวขอของหนาเวบ็เพจ วาเปนหนาสมุดเยีย่ม (Guest Book) ของ เว็บไซตวดั
ปากน้ํา (watpaknam.org) 

ค. หัวขอเช่ือมโยง (Link) ไปยังหนาสมุดเยี่ยมฉบับเกา (ซ่ึงใชบริการหนาสมุดเยี่ยม 
(Guest Book) ของ IIRT Nationwide Internet Service Provider) 

 
ภาพท่ี 9 หนาสมุดเยี่ยมของเว็บไซตวดัปากน้ํา (หนาเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง. เคร่ืองมือชวยคนหา เพื่อชวยใหคนหาหนาเว็บเพจจากคําท่ีตองการ (Key Word) ไดงาย 
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จ. สวนท่ีแสดงช่ือของผูใหบริการหนาสมุดเยี่ยม (Guest Book)  ซ่ึงในท่ีนี้คือ xeobook © 
2002 ซ่ึงในสวนนี้สามารถเช่ือมโยงไปยังเวบ็ไซตของผูใหบริการไดคือ 
www.xeoman.com  

ฉ. หัวขอเช่ือมโยง (Link) ไปยังลําดับหนาตางๆของหนาสมุดเยีย่ม โดยหนา 1 หมายถึง
หนาท่ีมีผูบันทึกขอความลาสุด 

 
- สวนประกอบของขอความท่ีแสดงในสุมดเยีย่ม 
ช. ช่ือ หรือนามแฝงท่ีแสดงในหนาสมุดเยี่ยม 
ซ. ขอความท่ีแสดงในสมุดเยี่ยม 
ฌ. วันท่ี และเวลาท่ีบันทึกขอความลงสมุดเยี่ยม และแสดงลําดับท่ีบันทึกขอความ 

 
 
4. กระดานถาม-ตอบ (Webboard) กระดานถาม-ตอบ เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสาร

ประเภทหนึ่งท่ีนิยมใชกันบนอินเตอรเน็ต เนื่องจากเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ แตอยูภายใตการควบคุมของผูดูแล ไมใหใชถอยคํา ขอความ ท่ีไมเหมาะสม หรือละเมิดผูอ่ืน 
ลักษณะของการใชกระดานถาม-ตอบ คือ ผูใชอาจต้ังประเด็น (Issue) ข้ึนใหม หรืออาจแสดง
ความเหน็ในประเด็นที่มีผูอ่ืนต้ังไวแลก็ได โดยผูใชแตละคนสามารถแสดงความเห็นในประเด็น
ท่ีตั้งตอเนื่องกนัไปตามลําดบั 

กระดานถาม-ตอบ ของเว็บไซตวัดปากน้ํา ใชบริการกระดานขาวของเวบ็ไซต 
www.phpbb.com ซ่ึงมีความสามารถใหแบงเปนหวัขอยอย หรือหมวดหมูของประเด็นหรือคําถาม 
ไวกอนในหนาแรกของกระดานขาว 
 

ภาพท่ี 10 หนากระดานถาม-ตอบ ของเว็บไซตวัดปากน้ํา 
 
 
 
 
 

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. 
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สวนประกอบที่สําคัญมีดังนี้ 
 
ก. สวนของสัญลักษณของเว็บไซตท่ีใหบริการกระดานขาว (ในท่ีนี้คือ phpbb creating 

communities)  
ข. สวนท่ีแสดงเวบ็ไซตท่ีขอใชบริการ คือ เวบ็ไซตวัดปากน้ํา (watpaknam.org)  
ค. สวนท่ีแบงหัวขอยอย หรือหมวดหมูของประเด็นหรือคําถาม ซ่ึงในกระดานถาม-ตอบ 

ของเว็บไซตวดัปากน้ํา ไดแบงหมวดหมูไวดังนี ้
- แจงขอบกพรองของ WatPakNam.org WebSite ซ่ึงในหมวดน้ีใหผูท่ีเขาชม

เว็บไซตไดแจงขอบกพรอง เร่ืองของ ความเร็ว เนื้อหา หรือ ขอบกพรองอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา 

- คําแนะนํา ในการตั้งหัวขอสนทนา ซ่ึงในหมวดน้ีใหผูท่ีเขาชมไดเสนอหวัขอ 
หรือประเด็นท่ีจะสนทนาในกระดานถาม-ตอบ นี้ 

- บอกเลา เกาสิบ ซ่ึงในหมวดนี้ใหผูท่ีเขาชมไดตั้งประเด็นตางๆท่ีอยากจะบอก
เลาใหผูอ่ืนไดทราบ 

- คําถามและคําแนะนํา เร่ืองการคนหาขอมูลตางจาก watpaknam.org ใน
หมวดนี้ใหผูชมต้ังประเด็นทีอ่ยากจะแนะนํา ในการใชระบบคนหาขอมูลจาก
เว็บไซตวดัปากน้ํา 

- คําถามท่ีทานตองการจะฝากไว เปนหมวดท่ีใหผูเขาชมที่ตองการ ฝากขอความ
หรือคําแนะนําอะไรไวให ผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) ทราบหรือตอบคําถาม 

-  คําถามหรือคาํบอกกลาวของทาน เปนหมวดท่ีใหผูเขาชมไดบอกเลา หรือต้ัง
คําถามไวใหผูเขาชมเว็บไซตตอบ 

 
ง. สวนท่ีแสดงสถิติเกี่ยวกับผูเขาไปใชในแตละหมวดโดยแบงเปน 
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- หัวขอ แสดงจาํนวนหัวขอท่ีมีผูเขามาต้ังประเด็นไวในหมวดนัน้ 
- ตอบ แสดงจํานวนผูท่ีเขาไปตอบ หรือแสดงความคิดเหน็ในหมวดนั้น 
- ตอบลาสุด แสดงรายละเอียดของผูท่ีเขาไปตอบ หรือแสดงความคิดเหน็ลาสุด 

ของแตละหมวด ไดแก วันท่ี และเวลาท่ีตอบ และใชช่ือ หรือนามแฝงอะไรใน
การตอบ   

จ. สวนเคร่ืองมือตางๆสําหรับผูใชกระดานถาม-ตอบ 
ฉ. สวนท่ีแสดงสถิติ ณ ขณะท่ีเขาชม วามีการต้ังประเด็นท้ังหมดเปนจํานวนเทาใด มี

สมาชิกท้ังหมดกี่คน สมาชิกคนลาสุดช่ืออะไร มีคนกําลังเขาเยี่ยมชม (Online) กี่คน 
เปนผูท่ีลงทะเบียนกี่คน เปนตน 

ช. สวนลงทะเบียนเขาสูระบบ ของสมาชิก หรือผูดูแลระบบกระดานถาม-ตอบ 
ซ. สวนท่ีอธิบายสัญลักษณตางๆท่ีใชในกระดานถาม-ตอบ นี้ 
 
เม่ือเขาไปในหมวดท่ีตองการ เพื่อต้ังประเด็น คําถาม หรือแสดงความคิดเห็น คําตอบตางๆ 

จะพบหนาเพจดังนี ้
ภาพท่ี 11 หนาหมวดยอยในกระดานถามตอบของเว็บไซตวัดปากน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฌ. ญ. ฎ. 

ฎ. 
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สวนประกอบที่สําคัญมีดังนี้ 
ฌ. หัวขอของหนาเว็บเพจ แสดงหัวขอ หรือหมวดหมูท่ีเลือก 
ญ. สวนแสดงประเด็น หรือคําถามท่ีตั้ง 
ฎ. สวนท่ีแสดงสถิติของประเด็น หรือคําถามท่ีแสดง ไดแก จํานวนผูตอบ ผูตั้งประเด็น 

หรือคําถาม จํานวนผูอานหรือผูเขาชม วันท่ี เวลา และช่ือผูตอบลาสุด 
ฏ. หัวขอเช่ือมโยง (Link) ท่ีเช่ือมโยงไปยังโปรแกรมสําหรับกรอกรายละเอียดตางๆ ท่ีจะ

ตั้งประเด็นใหม เชน ช่ือผูตั้งประเด็น หัวขอประเด็น ท่ีอยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(E-mail Address) และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 หนาหัวขอประเด็นในหมวดยอยในกระดานถาม-ตอบของเว็บไซตวัดปากน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนประกอบที่สําคัญมีดังนี้ 

ฐ. 
ฑ. 

ฒ. 
ณ. 

ด. 

ต. 
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ฐ. หัวขอเช่ือมโยง (Link) ท่ีเช่ือมโยงไปยังโปรแกรมสําหรับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในประเด็นท่ีเขาชม โดยโปรแกรมจะใหกรอกรายละเอียดเชนเดยีวกับการตั้งหัวขอ
ใหม 

ฑ. สวนท่ีแสดงหวัขอ หรือหมวดหมู และประเด็นท่ีกําลังเขาชม 
ฒ. สวนท่ีแสดงช่ือ หรือนามแฝงของผูตอบ หรือแสดงความคิดเห็น 
ณ. วันท่ี และเวลา ท่ีลงบันทึกแสดงความคิดเห็น 
ด. ขอความท่ีแสดงความคิดเหน็ 
ต. ผูท่ีแสดงความคิดเห็นลําดับถัดไป 

 
เว็บไซตวดัปากน้ํา ใชรูปแบบการนําเสนอแบบเรียบงาย รูปภาพท่ีนํามาใชประกอบเนื้อหา

ในแตละหนานั้นมีจํานวนท่ีเหมาะสม ไมมากจนเกินไป ทําใหสามารถแสดงผล (Load) ขอมูลของ
หนาเว็บไดโดยใชเวลาไมนานเกินไป มีรายการเน้ือหา (Menu) ในทุกหนาเพื่อเช่ือมโยงไปยังหนา
เนื้อหาอ่ืนๆ (Webpage) ตางๆของเว็บไซต ทําใหมีความสะดวกในการเลือกชมหนาอ่ืนๆ โดยไม
ตองยอนกลับไปท่ีหนาหลักอีกคร้ัง  

หนาสมุดเยี่ยม และหนากระดานถาม-ตอบ ใชบริการของผูท่ีใหบริการแบบสําเร็จรูป ซ่ึงมี
ขอดีท่ีสะดวก ไมตองเสียเวลาเขียนโปรแกรมใหม แตมีขอเสียคือหากเวบ็ไซตท่ีใหบริการหยดุ
ใหบริการ ขอมูลตางๆท่ีแสดงบนสมุดเยีย่ม หรือกระดานถาม-ตอบ กห็ายไปดวย และตองยายไปใช
บริการของผูใหบริการรายอ่ืน 

การใชพื้นหลัง (Background) เปนสีพื้นเพยีงสีเดียว จึงทําใหสวนท่ีเปนเนื้อหามีความโดด
เดน ในหนาหลักเว็บไซต ใชพื้นหลังสีเทาและวางรูปของหลวงพอวัดปากน้ําไวตรงกลาง และมีคติ
ธรรมของหลวงพออยูดานลางของหนาเว็บ มีความโดดเดนและอานไดชัดเจน กระชับไดใจความ 
และสวนท่ีเปนหัวขอเช่ือมโยง (Link) ใชสีท่ีโดดเดน ในสวนหนาเนื้อหา ใชพืน้หลังเปนสีขาว 
ตัวอักษรท่ีแสดงเนื้อหาสีน้ําเงินเขม สามารถมองเห็น และอานไดชัดเจนด ี

ในการแกไขปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต (Update) สวนท่ีเปนการประชาสัมพันธขาวสาร 
และกิจกรรมตางๆของวัด มีการแกไขปรับปรุงอยูตลอด แตในสวนของเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับหลักธรรม
ตางๆ มีการแกไขปรับปรุงนอย อาจทําใหผูเขาชมไมคอยติดตามเขาชมในหนาท่ีเกีย่วกับหลักธรรม
เพราะผูเขาจะคาดหวังท่ีจะไดอานเนื้อหาใหมๆอยูเสมอ จึงควรปรับปรุงใหบอยข้ึน 
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รายละเอียดของเนื้อหา 
 
 ในสวนของการวิเคราะหเนื้อหาในงานวิจัยนี้จะเนนวิเคราะหเนื้อหา ท่ีนาํเสนอในสวน
ตางๆดังนี้ สวนท่ีแสดงไวในหนาหลัก หรือหนาโฮมเพจ (Home Page) สวนท่ีแสดงไวในหนา
เนื้อหา (มรดกธรรม และนานาสาระ) สวนของสมุดเยี่ยม (Guest Book) และหนากระดานถาม-ตอบ 
(Webboard) โดยเนนวเิคราะหเนื้อหาท่ีเกีย่วกับการนําเสนอหลักธรรม และการนําหลักธรรมไปใช 
 
  หนาหลัก หรือหนาโฮมเพจ (Home Page) 
  

ในหนาหลัก ซ่ึงเปนหนาแรกของเว็บไซตนั้น ไดแสดงเนื้อหาท่ีเกีย่วกบัหลักธรรมไวเปน 
คติธรรม ท่ีมีความกระชับ ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนรอยแกว และรอยกรอง ท่ีเปนคําสอนของ หลวงพอวัด
ปากน้ํา (พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพอ สด จนฺทสโร) ดังนี ้

 
คําสอนท่ีเปนรอยกรอง 
 

เห็น ใดฤามาตรแมนธรรมกาย 
จํา สนิทนิมิตหมายม่ันแท 
คิด ทําเถิดชาย-หญิงชูชวยตนแฮ 
รู ดวยเบญจขันธแทแตลวนอจิรัง 

 
รักษรางพอสรางรายรอดตน 

ยอดเยี่ยม”ธรรมกาย”ผลผองแผว 
เลอเลิศลวงกุศลใดอ่ืน 

เชิญทานถือเอาแกวกองหลาเรืองสกล 
 

ดวยความหม่ันม่ันใจไมประมาท 
รักษาอาตมขมใจไวเปนศรี 
ผูฉลาดอาจต้ังหลักพํานกัด ี
อันหวงน้ําไมมีมารังควาน 
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คําสอนท่ีเปนรอยแกว 
 
เกิดมาเพื่อจะมาหาแกว พบแลวไมกํา จะเกดิมาทําไม อายท่ีอยากมันก็หลอก อายท่ีหยอก

มันก็ลวง ทําใหจิตมันเปนหวงเปนใย เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธสามเร่ือยไป 
เสร็จกิจสิบหก ไมตกกนัดารเรียกวา “นิพพาน” ก็ได 

 
 
หนาเนื้อหา 
หนาเนื้อหานัน้มีอยูหลายหนา ซ่ึงแสดงขอมูลขาวสารหลากหลาย ท้ังการการนําเสนอ

หลักธรรม คําสอน การประชาสัมขาวสารและกิจกรรมตางๆของวัดปากน้ําและมูลนธิิฯ ซ่ึงใน
งานวิจยันีจ้ะเนนในการนําเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมเปนหลัก ซ่ึงในหนาท่ีนําเสนอหลักธรรม คํา
สอนน้ัน ไดมีการแสดงหวัขอเช่ือมโยงยอยลงไปโดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนมรดกธรรม และสวน
นานาสาระ 

 
 
มรดกธรรม  
เปนรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพอวัดปากน้ํา ซ่ึงมรดกธรรมของหลวงพอวัดปากน้ํา 

ตนฉบับเดิมไดถูกนํามาพิมพแลวคร่ึงหนึง่ในป 2527 ในหนังสือช่ือวา "ชีวประวัตผิลงาน และ
รวบรวมพระธรรมเทศนา ๖๓ กัณฑ " โดยคัดบางสวนมานําเสนอบนเวบ็ไซตโดยมีหวัขอตางๆ ดังนี้ 

 
พระพุทธ-
ธรรม-สงฆ 

อกุศลจิต โอวาทปาฏิโมกข มงคลสูตร รัตนสูตร 

พระรัตนตรัย มงคลกถา ปจฉิมวาจา ศีล คารวาธิกถา 

อาทิตตปริยาย
สูตร 

ธรรมรักษาผู
ประพฤติธรรม 

สังวรคาถ สุขท่ีสัตว
ปรารถนา 

พุทธโอวาท 

ส่ิงท่ีเปนเกาะ
เปนท่ีพึ่ง 

สมาธิ ของท่ีหาไดยาก อริยทรัพย สติปฏฐาน
สูตร 
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สังคหวัตถุ อริยธนคาถา สัจจกิริยคาถา โพชฌงคปริตร พุทธอุทาน
คาถา 

 

ลักษณะของการนําเสนอหลักธรรมในสวนของมรดกธรรม จะเปนการรวบรวมเอาธรรม
เทศนาของหลวงพอวดัปากน้ํา ซ่ึงเปนการอธิบายความหมายของธรรมคาถาบทตางๆ โดยยกธรรม
คาถามากลาวถึงคําแปล ความหมาย และบรรยายโดยยกตัวอยางประกอบใหกับผูท่ีฟงธรรมเทศนา
ไดเขาใจ และจินตนาการภาพตามการบรรยาย 

 
 
ตัวอยางท่ีแสดงในหัวขอ “พระพุทธ-ธรรม-สงฆ” 
 

กัณฑท่ี ๑ 
 

   พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
   นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส 
   นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส 
   นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺสฯ 
   อิติป โส ภควา อรหํ  สมฺมาสมฺพุทธสฺส 
   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู 
   อนุตฺตโร ปริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ 
   พุทฺโธ ภควาติฯ 
 

 ณ บัดนี้ จะไดแสดงธรมกถา วาดวย พระพุทะคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ เพื่อประดับสติปญญาและปสาทะแหงทานสัตบุรุษพุทธศาสนิกชน
ท้ังหลาย ผูมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา จักแสดงตามลําดับพระบาลีท่ียกไว
ขางตน เร่ิมแตคําวา อิติปโส ภควา ไปจนจบ แตการแสดงจะหนักไปในทาง
ปฏิบัติ  เพื่อมุงประโยชนแกผูปฏิบัติเปนสวนใหญ 
 คําวา คุณ ในท่ีนี้หมายความวากรไร เม่ือพิเคราะหดูตามถอยคําในบาลีนี้
แลว หมายความวา ความดี ความงาม ท่ีควรเทอดทูนเคารพบูชา ความดีความงาม
ของพระพุทธเจา ๙ ประการ ขอพระธรรม ๖ ประการ ของพระอริยสงฆ ๙ 
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ประการ ตามท่ีปรากฏในพระบาลีนี้ จักไดแสดงแตละประการเปนลําดับไป 
เร่ิมตนพระพทุธคุณกอน ซ่ึงต้ังตนดวย คําวา  อรหํ ตลอดจนจบสังฆคุณ 
 สมเด็จพระสัมมาสัมมพุทธเจาของเรา ท่ีมีพระเกียรติคุณเฟองฟู จนเปนท่ี
เคารพสักการของมวงเทวดา อินทร พรหม และมนษุยมาจนตราบเทาทุกวนันี้ 
มิใชเพราะเหตุท่ีพระองคเปนกษัตริย แตเปนเพราะเหตุอ่ืน เหตุอ่ืนคืออะไร ก็คือ
เหตุท่ีพระองคสละราชสมบัติออกบรรพชา ประกอบพระมหาวิริยะความเพียรอัน
แรงกลา จนไดบรรลุพระโพธิญาณ ณ ควงไมพระศรีมหาโพธ์ิเม่ือวันวิสาขปุรณมี
เพ็ญเดือน ๖ นั้นเอง พระองคไดตรัสรูเญยยธรรมท้ังปวงในเวลาอันรุงอรุณวันนั้น 
คุณงามความดขีองพระองคไดบังเกิดข้ึน พระองคตั้งแตวันนัน้เปนลําดับมา จน
ตราบเขาเสด็จดับขันธปรินิพพาน รวมเปน ๙ ประการ ดวยกัน … 
 
ในการนําเสนอในหัวขอตางๆของ “มรดกธรรม” นี้จะชวยใหผูท่ีอานไดเขาใจใน ธรรม

คาถา หรือบทสวดตางๆ ในพระธรรมของพุทธศาสนา ไมใชเพียงการทองจําเทานั้น เพราะหาก 
พุทธศาสนิกชน ทองจําไดแตไมเขาใจความหมายแลว กไ็มอาจท่ีจะเขาใจ และทราบซ้ึงในพระ
ธรรมคําส่ังสอนท่ีองคพระสัมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไว เม่ือไมเขาใจอาจนําไปสูการถายทอดท่ี
ผิดเพี้ยนไปจากความหมาย หรือเจตนาเดมิ นั่นเทากับวาเกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาด  

ดังนั้นการศึกษาความหมายของธรรมคาถา จึงเปนส่ิงจําเปนท่ีพุทธศาสนิกชน และผูท่ี
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาตองศึกษาใหเขาใจอยางทองแท เม่ือเขาใจก็จะสามารถถายทอดสูชนรุน
หลังไดอยางถูกตอง และสามารถนําหลักธรรมตามท่ีเขาใจนี้ ไปใชในชีวิตประจําวันได ไมวาจะเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปอยางเปนปกติ และมองส่ิงตางๆ รวมทั้งปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมี
หลักยึด นั่นคือหลักพุทธธรรม ก็จะสามารถผานพนปญหาและอุปสรรคไปได 

ในสวนของการถายทอดท่ีเปน ภาษาบาลี กย็ังเปนส่ิงจําเปนอยูเนื่องจากเปนการคงเนื้อหา
เดิมไว หากถายทอดเฉพาะความหมาย หรือคําแปล ยอมมีความคลาดเคล่ือนไปตาม ความหมาย การ
ตีความ และทัศนคติของผูแปล รวมถึงวัฒนธรรมทองถ่ินอาจทําใหหลักธรรมท่ีถายทอด
คลาดเคล่ือนไปได ซ่ึงธรรมคาถา หรือบทสวดท่ีเปนภาษาบาลีท่ีถายทอดตอกันมา เปนเหมือน
ภาษากลางที่คงถอยความเดมิไวมิใหผิดเพีย้น หรือคลาดเคล่ือน  

 
นานาสาระ  
เปนคําสอนท่ีอธิบายเร่ืองราวตางๆ ตามประเด็นท่ีตั้งไว ซ่ึงเปนการแสดงธรรมท่ีเขาใจงาย 

โดยมีหวัขอท่ีนํามาแสดงบนเว็บไซตดังนี ้
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เด็กไทยตองไม
สูบบุหร่ี 

คาของหญิง ความรัก สามัคคีคือพลัง สามัคคีรวมชาติ 

อยาดูหม่ินลาภ อยูท่ีเรา เร่ืองมันยาก พระคุณของพอ
แม 

คนทักด-ีผีทัก
ไข 

ยอดหญิง เลือกใหเปน บุหร่ีความตาย
ผอนสง 

มีธรรมกันเถิด สรางคนกอน
สรางงาน 

สูตรเศรษฐี สมบัติชีวิต อํานาจเปนใหญ
ในโลก 

พรพิเศษ ผูนํา 

คิดไดไกลทกุข ภัยในปจจุบัน เสริมสวย ส่ิงท่ีขาดไมได ไดอะไรจากงาน
ศพ 

 

ลักษณะของการนําเสนอหลักธรรมใน “นานาสาระ” จะเปนการอธิบายโดยยกเอาส่ิงตางๆ
ท่ีเกิดขึ้นในสังคม หรือชีวิตประจําวนัมาบอกเลา ประกอบกับขาวสารขอมูลที่เกี่ยวกับประเด็นท่ี
ยกข้ึนมา ประกอบกับการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  

 
 
ตัวอยางท่ีแสดงในหัวขอ “เด็กไทยตองไมสูบบุหร่ี” 
เด็กหญิงไทยตองไมสูบบุหร่ี "สุรา บุหร่ี เปนผีกินคน ทําใหยากจน เปนคนเหลวไหล 

ทรัพยสินฉิบหาย รางกาย สบายจริงเอย" ในปจจุบันนี้ กลยุทธทางการตลาด ของบริษัทบุหร่ีได
พยายามขยายตลาดไปยังเพศหญิงท่ียังมีอัตราการสูบบุหร่ีต่ําอยู จนในปจจุบัน อัตราการสูบบุหร่ี
ของวัยรุนหญิงสูงกวาวยัรุนชายในประเทศตะวนัตก ซ่ึงหมายความวา ในอนาคตเพศหญิงจะติด
บุหร่ีมากกวาเพศชายในประเทศเหลานี้ สําหรับประเทศไทยในขณะน้ี ปรากฏวา เยาวชนหญิงของ
เราท่ีอายุต่ํากวา ๒๔ ป ติดบุหร่ีรอยละ ๑.๓ สวนเยาวชนชายในกลุมอายุ ๑๕ - ๑๙  ป ติดบุหร่ีรอยละ 
๔๘.๒ และนับวันจะเพิ่มมากข้ึนโดยลําดบั ผูหญิงหลายคนยังเหน็วาบุหร่ีใหคุณ โดยแกเซ็งหรือโก
เกและคลายเครียด แตท่ีจริงแลว บุหร่ีนัน้มีโทษมหันต คนท่ีสูบบุหร่ีมาก ๆใบหนาจะกรานไมนิม่
นวลออนละมุนทําใหใบหนายนและแข็งดาน สาเหตุมาจากตัวนิโคตนิทําใหเสนเลือดฝอยบน
ผิวหนังนั้นคด และบีบตัวจนไมสามารถสงเลือดไปหลอเล้ียงผิวหนังได มีผลใหสวนของเนื้อ ซ่ึงมี
หนาท่ีทําใหผิวหนังเตงตึงตองแตกสลายตัว ซ่ึงจะเห็นไดวาผิวหนาของคนท่ีสูบบุหร่ีเปนเวลาหลาย
ป จะยนหยอนยานนาเกลียดไมมีเลือดฝาด นอกจากนี้การดูดควันบุหร่ีเขาไปในปากและจมูกอยู
เสมอจะทําใหตัว "ทาร" ซ่ึงมีลักษณะเหนยีวเหมือนยางมะตอยเปนคราบติดอยูบนฟน ซ่ึงจะทําให
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เหงือกไมแข็งแรงมีสีดํา ไมนาดู ซ่ึงท้ังหมดนี้หากเกดิแกสตร่ี จะทําลายความสวยงาม ความมีเสนห
นารักไปจนหมดส้ิน   นอกจากนั้น บุหร่ียังมีอันตรายตอสตรีมีครรภ เม่ือสูบบุหร่ีจะทําใหไปแยง
ออกซิเจนจากทารกในครรภ ซ่ึงออกซิเจนเปนส่ิงจําเปนตอการเจริญเติบโตของทารก ผลท่ีจะเกิดข้ึน 
คือ    

๑. จะแทงงาย มีโอกาสคลอดกอนกําหนดประมาณ ๒-๓ เทา   
๒. เม่ือคลอดออกมาบุตรตัวเล็กกวาปกติ น้ําหนักจะนอยกวาเด็กปกติถึงคร่ึงปอนด 
๓. เม่ือทารกอายุ ๗ ขวบ จะเต้ียกวาเด็กปกติคร่ึงนิ้ว   
๔. สติปญญาจะเจริญชากวาเดก็ปกติ ๔ เดือน   
จากการศึกษาโดยองคการอาหารและยาของสหรัฐ พบวา การสูลลุหร่ีของสตรีเส่ียงตอการ

เปนโรคหัวใจมากข้ึนและหวัใจวายเพิ่มข้ึน และจะยิ่งเพิม่มากข้ึน เม่ือรับประทานยาคุมชนิดเม็ด 
 ในประเทศไทยเรา ไดมีมาตรการปองกันไมใหเดก็หญิงไทยติดบุหร่ีเพิม่ข้ึนและใหเยาวชน
ชายติดบุหร่ีนอยลง คือ   

๑. การเขมงวดผูฝาฝนกฎหมายหามโฆษณาบุหร่ี   
๒. การหามขายบุหร่ีแกเด็กอายตุ่ํากวา ๑๘ ป   
๓. การเครงครัดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ี   
๔. การเสนอใหมีการสงเสริมใหการไมสูบบุหร่ี เปนเอกลักษณของเดก็หญิงไทย ซ่ึง

เปนประการสําคัญท่ีสุด   
มาตรการดังกลาว จะสัมฤทธิ์ผลไมไดเลย หากไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองเด็ก คือ 

บิดามารดารวมท้ังครูอาจารยในสถานศึกษาตาง ๆ ท่ีตองพยายามสอดสองดูแล เอาใจใส ประการ
สําคัญก็คือ ตองใหแบบอยางท่ีดีแกเด็ก ดวยการ "ไมสูบบุหร่ี" โดยยึดหลักวา "ตัวอยางท่ีดีมีคากวา
คําสอน" การท่ีเราจะมาถกเถียงกันวา เดก็ของเราติดบุหร่ีติดยาเพราะสาเหตุนั้นสาเหตุนี้ หรือโทษ
นั่นโทษนี่ จะไมเกิดผลดีตอการแกไขปญหาไดเลย ดังนั้น ทุกฝาย ท้ังบานท้ังโรงเรียน ตองรวมมือ
กันขจัดปญหาเหลานี้ใหหมดไป   

 
  
เด็กติดยา จะดาใคร ไมทราบแน   ดาพอแม วาเลวราย จะไดไหม   
ดาคุณครู ท้ังปวง ไมหวงใย   ดาผูใหญ ส่ิงแวดลอม ก็ตรอมตรม 
แทนการดา ทุกฝาย ควรไดชวย   เด็กเราปวย ทางใจ ไมสุขสม   
มีแตเพื่อน ท่ีต่าํชา พานิยม   เหมือนยิง่ถม ใหจมทรุด สุดแกเอย  
 
(ธรรมะวันพุธ : ร.อ.นเรศร จิตรักษ) 
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บทความท่ีนําเสนอใน “นานาสาระ” จะเปนบทความส้ันๆ อานเขาใจงาย เนื่องจากเปนเร่ือง

ใกลตัว ท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปในสังคม การนําเสนอจะมีการนําขอมูลขาวสารตางๆ มาสนับสนุนใหมี
น้ําหนกันาเช่ือถือ รวมท้ังมีบทรอยกรองท่ีมีความหมายเตือนใจประกอบดวย  

การใชบทความส้ันๆท่ีเขาใจงายมานําเสนอน้ัน ทําใหผูเขาชมสามารถเลือกอานตามหัวขอ
ท่ีสนใจ และตดิตามอานไดตัง้แตตนจนจบ สรุปเนื้อหา ใจความไดงาย และการแทรกขอมูลขาวสาร
ตางๆ ทําใหผูอานรูสึกวาบทความดูนาเช่ือถือ อีกท้ังการนําเสนอประกอบดวยบทรอยกรอง ท่ีอาน
แลวเพลิดเพลินแตใหความหมายท่ีตรึงใจ นอกจากนี้อาจงายแกการจดจํา เพื่อไปบอกเลาตอ หรือไว
เตือนสติ และสอนบุตรหลานได สวนในตอนทายไดแสดงท่ีมา และผูประพันธบทความไวเพื่อเปน
การใหเกียรติผูประพันธดวย 

 
  
สมุดเยี่ยม (Guest Book) 
การบันทึกขอความลงในหนาสมุดเยีย่มนี ้สวนใหญจะเปนการแสดงความเหน็ ความรูสึก 

หรือความประทับใจ ในการเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต เพื่อเปนท่ีระลึก รวมทั้งเปนกําลังใจใหกับ
ผูจัดทําเว็บไซต และอาจใหขอเสนอแนะเล็กๆนอยกับผูจัดทํา หรือผูดแูลเว็บไซต 

 
 
ตัวอยางขอความท่ีแสดงในหนาสมุดเยี่ยม 
 

ตัวอยางขอความจากหนาสมุดเยี่ยมเดิม 
 
Name  ทัศน   

Date  22/11/2545 (11:18)   
Comment  เปน Web ท่ีดีมาก แตขอสอบถามนิดนึงนะคะวา ในชวงท่ีเสนอประวัติหลวง
พอวัดปากน้ํานั้น ท่ีทานไดไปสอนปฏิบัติธรรมท่ีวัดบางปลานั้น มีผูไดธรรมกาย เปนพระ 4 
รูป คฤหัสถ 4 คน แตเทาท่ีเคยอานและศึกษาน้ันเปนพระ 3 คฤหัสถ 4 คะ ชวยตรวจสอบให
ดวยนะคะ อนโุมทนาคะ 
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Name  วัดเมืองสาตรหลวง   
Date  02/09/2545 (16:12)   
Email  yonit@chaiyo.com   
Comment  ไดรับความรู และส่ิงท่ียังไมรูกไ็ดรูครับ 

 
Name  somsong promnopas   
Date  18/04/2545 (18:48)   
Email  somsong1@hotmail.com   
Comment  กราบนมัสการพระคุณเจา กระผมสนใจและติดตามทุกหวัขอ นาสนใจมาก เด็ก
รุนใหมจะไดสนใจอาน ธรรมะมากข้ืน กระผมดีใจมากที่เด็กรุนใหมไดศึกษาธรรมะทาง
อินเตอรเน็ต ขอกราบอนุโมทนากับเว็บไซดนี้มาก กระผมสนใจและติดตามการประกาศผล
สอบ บาลีสนามหลวง แตถาชื่อวัดซํ้ากันจะเปดดยูากโปรดแนะนําและปรับปรุงดวย 
กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 

 
Name  คุณสุวทิย ภัทรพนาสกุล   
Date  04/03/2545 (21:21)   
Email  papawadi@cscoms.com   
Homepage  http://suwitpat@hotmail.com   

Comment  ขอกราบบูชาหลวงพอสด จันทสโร บรมครูผูคนพบวิชชาธรรมกายเปนอยางสูง 
และขอกราบบูชาหลวงพอชวง วรปุญโญ เจาอาวาสวดัปากน้ําภาษีเจริญในปจจุบัน ผูนํา
พัฒนาวดัใหมีความเจริญมีระเบียบเรียบรอยและสืบสานการปฏิบัติวิชชาธรรมกายใหคงอยู
เปนแบบอยางใหอนุชนรุนหลังดําเนินเปนแมแบบตลอดมา วันนี้มีโอกาสไดมาเยยีมชม 
รูสึกดีใจเปนอยางมากจึงขอแสดงมุทิตาจติมาในโอกาสนี้ และบุคคลท่ีเปนมหาอุบาสิกา
ของวัดผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จคือคุณปาตรีธา เนียมขํา ก็เปน####กทานหน่ึงท่ีสมควรยก
ยองมาในโอกาสนี้ดวย สาธุ สาธุ สาธุ   
 
Name  สิริวณฺโณ   
Date  03/03/2545 (11:38)   
Email  btcjack@yahoo.com   
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Icq  81771734   
Homepage  http://www.srisoda.com   
Comment  ขอเปนพันธมิตรกับทาน แนะนําเว็บโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ วดัศรี
โสดา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 เว็บเยีย่มชมไดเลยครับ อยากทราบผลการสอบ
บาลี ป 45 ครับทาน 
 
Name  wutichai   
Date  30/12/2544 (23:00)   
Email  wutichai01@thaimail.com   
Comment  วันนี้ไดมีโอกาสไดเปดคอมมาเยี่ยมชม คณะวดันํา หวังวาจะมีการพัฒนาการ
มากกวานี้ในหลายๆดาน ดังท่ีจะมีคนมาเยีย่ม ชมกันมากๆ เหมือนในเวปอ่ืน หวังความ
สวัสดีจงมีแดทานทุกทานท่ีไดเดินทางมา ณ สถานท่ีนี้ เพื่อจุดประสงคเดียวกัน 
ศาสตราจารยวฒุิชัย 
 
Name  kitti   
Date  25/12/2544 (16:50)   
Email  anilone70@hotmail.com   
Comment  It's really cool and fresh to get visit in this web welcome to all if any comment 
about your wat paknam...contact tell 02 8691554-0 
 
Name  พัชรพร กังวาลย   
Date  04/12/2544 (16:58)   
Email  pkangwal@hotmail.com   
Icq  -   
Homepage  http://-   
Comment  เ####มาท่ีนี่ ทําใหทราบกําหนดการตางๆ ของวัดปากน้ํา รัก เคารพ หลวงพอ 
และอาจารยตรีธาคะ หนูจะน่ังวิปสสนาตอไปคะ 
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Name  Sherab Lama   
Date  10/11/2544 (16:56)   
Email  Gitanjalimail@yahoo.com   
Comment  It is very nice to see your website. But it will be very nice if you make it in 
English.  
 

ตัวอยางขอความจากหนาสมุดเยี่ยมใหม 

 
พระครูสมุหสมบัติเทพ (วัดทาขอย)   
กราบเรียนดวยความเคารพอยางสูง กระผมไดเขาชมเวฟของวักปากน้ํา ก็ไดรับความรูหลาย
อยาง ตองขอ กราบขอพระคุณเปนอยางมาก ทําใหไดทราบ ขาวสารในวงการศาสนา 
ในเวฟนี้ ขอใหลงขาวสารแบบน้ีไปเร่ือยๆนะครับ  
ดวยความเคารพอยางสูง  
พระครูสมุหสมบัติเทพ 
2003-05-18 06:02:07   ฐ5 
 
โยมแถววัด 
*****ชวยกรุณา__ตักต่ืนพวกกอสราง__ท่ีวัดหนอยชอบ____ตบปลาท ใครผานไปผานมา
เปนแลวไมงาม (ยืนตบกันทุกวันหลายคนดวย อยากเห็นตองมาดูท่ีทาน้ําวัดขุนจันทรเวลา 
1ทุมเศษ เปนตนไปโดยเฉพาะบานพกัคนงานท่ีติดกับแมน้ําติดกับตนโพธ์ิกิน 
2003-08-03 14:33:20   ฐ11 
 
โยมแถววัด 
====ชวยอานหนอยครับ====พวกกอสรางของวัดปากน้าํชอบตบปลาท่ีวัด 
2003-08-03 14:44:12   ฐ12 
 
อยากมีความรู   
ยินดีท่ีไดมีโอกาสไดแวะเขามา รับทราบขอมูลทางศาสนาเยอะข้ึน 
2003-11-23 23:31:36   ฐ18 
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อินทิรา บุญธรรม 
ขาพเจาดีใจท่ีไดเขามาเยีย่มชม เพราะขาพเจาไดติดตามประวัติของวดัมานานแลว 
2003-11-27 09:58:41   ฐ19 
 
นักศึกษา (โครงการปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รั)   
จําหนายใบสมคัรตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน-๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ชุดละ ๑๕๐ บาท ซ้ือใบ
สมัครไดท่ีศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา ๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. 
วันเสาร ๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๖-๑๘๘๐-๑ หรือท่ีรานหนังสือนายอินทร สาขา
ทาพระจันทร ทุกวันเวลา ๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. โทร.๐๒-๒๒๕-๔๒๗๑-๒ มหาวิทยาลัยรับ
สมัครทางไปรษณยีเทานั้น  
ดูรายละเอียดไดท่ี  
http://www.geocities.com/buddhist_studies/ 
2003-11-28 04:47:51   ฐ20 
 
ศุภขัย   
เว็บทําไดดีมากนะคัรบ 
2003-12-28 18:44:15   ฐ24 
 
น้ําหวาน (นักศึกษา)  
ขอเปนกําลังใจใหนะคะถามีโอกาสอยากเขาไปชมสถานท่ีจริงทําไดด ี
2004-01-05 03:31:06   ฐ28 
 
webmaster  
แนะนําเว็บวัดราชาธิวาสครับ เปดใชงานแลว  
http://www.watraja.org ขอเชิญแวะไปเยีย่มกันบางนะครับ. 
2004-11-04 06:54:41   ฐ46 
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di 
อยากใหมี ในสวนของการปฏิบัติ และถามตอบครับ ไมอยากใหเดนแค การสอบบาลี 
สําหรับนักธรรม อยากใหทําสําหรับประชาชนดวย แคพืน้ฐานกพ็อครับ เทาท่ีจะเปดเผย
ท่ัวไปได เชน เลมขาวบาง สวนวาการเนนบาลี ก็ควรเนน link แบบ 84000.org ใหมีปรากฎ 
ในเวปดวย หากวามันไมคอยพองกับแนวของ วัดปากนํ้า ก็ควรมีสวนของพระไตรปฏก 
ออนไลนดวย รวบรวมมากๆยิ่งดีครับ จะเปนบาลีหรือ แปลก็ เปนประโยชนครับ แลวเร่ือง
การ update ขอใหมีบอยๆนะครับ ยินดีท่ีมีเวปนี้อยูดวย มีส่ิงยิ่งใหญอยูในตวั 
ประชาสัมพันธ สักหนอยจะเปนกุศลนะครับ อนุโมธนาดวยครับ 
ชาวพุทธ 
ใตเกิดภยัภิบัตคิล่ืนยักษถลมองคกรสงฆไทยทําอยางไรอยู เม่ือ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 
09.00 น. เกิดคล่ืนซูนามิ ถลมเขาชายฝงทะเลตะวันตกของไทยเปนเหตุใหเกดิความเสียหาย
อยู ท้ังชีวิตและทรัพยสิน องคกรสงฆไทย จะดําเนินการชวยเหลืออยางไร ชวยบอกดวย ....
ไมเห็นขาวเคล่ือนไหวใดๆเลย ครับ พระคุณเจา 
2004-12-27 04:31:56   ฐ55 

 
 ขอความตางๆท่ีบันทึกลงในสมุดเยี่ยม ท้ังสมุดเยี่ยมเดิม และสมุดเยีย่มใหม จะมีการระบุช่ือ 
(อาจเปนนามแฝง) รวมท้ังวนัท่ี และเวลา 
 ขอความสวนใหญจะเปนขอความท่ีแสดงความรูสึก และใหกําลังใจผูจกัทํา ซ่ึงหลาย
ขอความกลาววาไดรับประโยชนจากเว็บไซตวัดปากน้ํานี้ นอกจากนี้มีบางขอความกมี็การแนะนํา
เว็บไซตของตนเอง หรือขาวสารตางๆ บางขอความมีการรองทุกข ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในหนาสมุด
เยี่ยมของเว็บไซตของวัดปากน้ํา ถูกใชไปอยางหลากหลายหนาท่ี ไมใชเพียงแคเปนบันทึกการเยี่ยม
ชมตามท่ีตั้งใจไว 
 ภาษาท่ีใชมีท้ังภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เนื่องมาจากวาผูเขาชมมีความหลากหลาย ท้ัง
สถานท่ีเขา และลักษณะการใชภาษาของผูเขาชม ซ่ึงเปนลักษณะเดนของการใชอินเตอรเน็ต ท่ี
สามารถส่ือสารกันไดโดยไมมีขอจํากัดของเวลา และสถานท่ี มีการส่ือสารในลักษณะของเครือขาย 
รวมท้ังมีการสรางเครือขาย เชน มีการแลกเปล่ียน หรือแนะนําเว็บไซตอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงถึง
กันไดทันที และมีบางขอความเสนอแนะใหมีการแปลเนือ้หาของเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษดวย 
หากเปนไปไดก็จะลดขอจํากดัในการเขาถึงเนื้อหาของเวบ็ไซตลงไปไดอีก 
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หนากระดานถาม-ตอบ (Webboard) 
 
กระดานถาม-ตอบ เปนหนาท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหผูเขาเยีย่มชมเว็บไซต ไดเสนอแนะขอแนะนํา

ตางๆ หรือผูเขาชมท่ีตองการแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดมีพื้นที่ในการส่ือสารแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน รวมถึงผูเขาชมท่ีมีปญหา ท่ีตองการคําตอบ ความเหน็ หรือคําแนะนําจากผูไดมาฝาก
คําถามไว แลวใหผูเขาชมคนอื่นมาตอบ หรือแสดงความคิดเห็นตอ 

 
 
 
ตัวอยางของขอความท่ีแสดงในหนากระดานถาม-ตอบ 
 
ริตา/รมิตัง แปลวาอะไรคะ?  
คนอยากรู 
ผูเยี่ยมชม 
ตอบเม่ือ: Thu Sep 25, 2003 6:52 pm    เร่ือง: ริตา/รมิตัง แปลวาอะไรคะ?    
คือวาอยากทราบความหมายนะคะ พอดีพีส่าวอยากนําไปต้ังช่ือลูก(ไดมาจากช่ือนางเอก
นิยายเร่ืองหนึง่^^) แตเคาไมทราบความหมาย ดิฉันก็หาจากพจนานุกรมแลวก็ไมมีคิดวา
นาจะเปนคํามาจากภาษาบาลี-สันสกฤตน่ีและคะ ชวยหนอยนะคะ ขอบคุณมากๆคะ ^^  
 
คนอยากรู 
ผูเยี่ยมชม 
ตอบเม่ือ: Thu Sep 25, 2003 7:01 pm    เร่ือง:     
พิมพผิดตองเปน รมิตา นะคะ  
 

------------------------------------- 
 
 [color=red]บอกบุญ[/color] 
ชาวพุทธ 
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ผูเยี่ยมชม 
ตอบเม่ือ: Tue Dec 23, 2003 12:17 pm    เร่ือง: [color=red]บอกบุญ[/color]    
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรวมรับฟงธรรมเทศนาจากพระธรรมธีรราชมหามุนี เจาคณะภาค
เจ็ด ผูชวยเจาอาวาสวัดปากน้าํภาษีเจริญ และการบรรยายธรรมจาก รศ.เสฐียรพงษ วรรณ
ปก ราชบัณฑิต ในงานสัปดาหพระพุทธเจา พรอมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 3 
แผนดินอันศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อตอนรับปใหมดวยส่ิงท่ีเปนมงคลแกชีวิต ณ วดัพระปฐมเจดีย 
นครปฐม วันอาทิตยท่ี 28 ธันวาคมนี้ ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  
 

------------------------------------- 
 
แกนพระพุทธศาสนา 
เด็กชายขอบ 
ผูเยี่ยมชม 
ตอบเม่ือ: Tue Nov 25, 2003 7:25 am    เร่ือง: แกนพระพทุธศาสนา    
อะไรเรียกวาแกนพระพุทธศาสนา  
.... 
  
เกียรติกองธรณินทร 
ผูเยี่ยมชม 
ตอบเม่ือ: Tue Aug 17, 2004 12:04 pm    เร่ือง: อะไรเรียกวาแกนพระพทุธศาสนา?    
หัวใจหลัก(แกน)ของพระพุทธศาสนานั้นอธิบายได 2 นัย ดังนี้  
นัยแรก กลาวคือ โอวาทปาฏิโมกข อันประกอบดวย …  
... 
เกียรติกองธรณินทร 
ผูเยี่ยมชม 
ตอบเม่ือ: Sun Aug 29, 2004 4:31 pm    เร่ือง: เพิ่มเติมเร่ืองแกนพระพุทธศาสนา.    
 … นอกจากนีใ้นสวนของ กสุลสฺสูปสมฺปทา (การบําเพญ็กุศลใหถึงพรอม) ยังหมายถึง การ
บําเพ็ญบารมี 10 ประการ อันประกอบดวย  
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…  
------------------------------------- 

จากการวิเคราะหเนื้อหาท่ีแสดงบนกระดานถาม-ตอบ สวนใหญ จะใชในการติดตอ
สอบถามเก่ียวกับขาวสารของวัด แตมีบางหัวขอท่ีใชในการสอบถามขอสงสัยท่ีเกี่ยวกับธรรมะ หรือ
คําศัพทท่ีไมเขาใจ และบางหวัขอใชเพื่อประชาสัมพันะขาวสารตางๆ 

กระดานถาม-ตอบ ของเว็บไซตวัดปากน้ํา ยังไมไดถูกใชใหเปนพื้นท่ีในการแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมเทาท่ีควร สวนใหญใชไปในการฝากขอมูลขาวสาร หรือ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดมากกวา ประเด็นท่ีตั้งข้ึนในกระดานถาม-ตอบ นั้น จะมีผูมาตอบ
หรือแสดงความคิดเห็นนั้นมากหรือนอยข้ึนอยูกับความนาสนใจของประเด็น ถามเปนประเดน็ท่ีมี
ผูสนใจมากก็จะเขามาตอบมาก และถาเปนประเด็นท่ีเปดใหแสดงความคิดเห็นก็จะมีผูมาตอบมา
กวาประเด็นท่ีเปนคําถามท่ีตองการคําตอบ 
สวนท่ี 2 
 
 
การสํารวจทัศนคติ 
 

ผลการวิจัยท่ีไดจากแบบสอบถาม 
จากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล จากกลุม

ตัวอยางท้ังหมด 208 คน ไดผลแสดงคาเปนสถิติพื้นฐานไดดังนี ้
 
1. ลักษณะทางประชากร 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนเพศ ชาย และหญิง ของกลุมตัวอยาง 
เพศ จํานวน เปอรเซ็นต 
ชาย 136 65.4 
หญิง 72 34.6 
รวม 208 100 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนตามชวงอายุของกลุมตัวอยาง 
ชวงอาย ุ จํานวน เปอรเซ็นต 

15 – 25 ป 12 5.7 
26 – 35 ป 104 50.0 
36 – 45 ป 60 28.9 
46 – 55 ป 8 3.8 
56 ปข้ึนไป 24 11.5 

รวม 208 100.0 
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
ระดับการศึกษา จํานวน เปอรเซ็นต 

ม.1 - ม.3 8 3.8 
ม.4 – ม.6 / ปวช. 24 11.5 
ปวส. / อนุปริญญา 68 32.7 

ปริญญาตรี 84 40.4 
ปริญญาโท 24 11.5 

รวม 208 100 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนตามอาชีพของกลุมตัวอยาง 
อาชีพ จํานวน เปอรเซ็นต 

รับราชการ 48 23.1 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 28 13.5 
พนักงานบริษทั 64 30.8 
ประกอบกิจการสวนตัว 36 17.3 
คาขาย 4 1.9 
ลูกจาง 16 7.7 
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นักเรียน / นกัศึกษา 12 5.8 
รวม 208 100 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนตามรายไดของกลุมตัวอยาง 
รายไดตอเดือน จํานวน เปอรเซ็นต 

ต่ํากวา 5,000          บาท 48 23.1 
5,000 – 10,000      บาท 28 13.5 
10,001 – 20,000    บาท 64 30.8 
20,001 – 30,000    บาท 36 17.3 
30,001 – 50,000    บาท 4 1.9 
50,001 – 100,000  บาท 16 7.7 

รวม 208 100 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยาง 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
(คน) 

จํานวน เปอรเซ็นต 

1 4 1.9 
2 16 7.7 
3 28 13.5 
4 88 42.3 
5 60 28.8 
6 12 5.8 

รวม 208 100 
 

จากกลุมตัวอยางผูท่ีเขาชมเวบ็ไซตสวนใหญเปนเพศชาย คือ 136 คน (65.4%) และเปนเพศ
หญิง 72 คน (34.6%) กลุมอายุท่ีเขาชมสวนใหญอยูในชวงประมาณ 26-40 ป โดยแบงเปน 26-30 ป 
30.8% 31-35 ป 19.2% และ 36-40 ป 21.2% ระดับการศึกษาสวนใหญจะศึกษาจะอยูในระดับ ปวส./
อนุปริญญา – ปริญญาตรี โดยเปน ปริญญาตรี 40.4% และ ปวส./อนุปริญญา 32.7% อาชีพของผูเขา
ชมสวนใหญมีอาชีพพนกังานบริษัท 30.8% รองลงมาคือ รับราชการ 23.1% ประกอบกิจการสวนตัว 
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17.3%  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 13.5% รายไดตอเดือนสวนใหญอยูท่ีประมาณ 10,001 – 30,000 
บาท โดยแบงเปน 10,001-20,000 บาท 42.3% และ20,001-30,000 บาท 30.8% จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 4 คน 42.3% 5 คน 28.8% และ3 คน 13.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พฤติกรรมการเปดรับส่ือเกี่ยวกับธรรมะ  
 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปดรับส่ือธรรมะของกลุมตัวอยาง 
ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   

จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

หนังสือพิมพ 4 1.9 0 0 40 19.2 92 44.2 72 34.6 0.93 0.84 

นิตยสาร / วารสาร 4 1.9 0 0 4 1.9 48 23.1 152 73.1 0.35 0.71 
วิทย ุ 4 1.9 0 0 12 5.8 108 51.9 84 40.4 0.71 0.74 
โทรทัศน 0 0 20 9.6 16 7.7 16 7.7 156 75.0 0.52 0.99 
หนังสือธรรมะ 4 1.9 36 17.3 132 63.5 36 17.3 0 0 2.04 0.65 
อินเตอรเน็ต 8 3.8 0 0 68 32.7 132 63.5 0 0 1.44 0.69 
พระสงฆ / ผูศึกษา
ธรรมะ 

8 3.8 28 13.5 104 50.0 64 30.8 4 1.9 1.87 0.81 

รวม 32 2.2 84 5.8 376 25.8 496 34.1 468 32.1 - - 
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 กลุมตัวอยางท่ีสํารวจโดยใชการคํานวณหาคาเฉล่ีย (Mean) จากคําตอบของแบบสอบถาม 
มีการเปดรับขาวสารตางๆท่ีเกี่ยวกับ “ธรรมะ” ในระดับนอย โดยเปดรับจากหนังสือธรรมะมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือศึกษาจากการพูดคุยกับพระสงฆ / ผูท่ีศึกษาธรรมะ (ส่ือบุคคล) และศึกษาจาก
อินเตอรเน็ตเปนอันดับถัดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 

ตารางท่ี 8 แสดงการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ของกลุมตัวอยาง 
กิจกรรม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   

จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ทําบุญตักบาตร 12 5.8 48 23.1 116 55.8 32 15.4 0 0 2.19 0.76 

ประกอบพิธีทางศาสนา 16 7.7 24 11.5 112 53.8 56 26.9 0 0 2.00 0.83 
ฟงเทศกท่ีวัด 4 1.9 32 15.4 44 21.2 92 44.2 36 17.3 1.40 1.00 
พูดคุยธรรมะกับผูอ่ืน 4 1.9 32 15.4 120 57.7 48 23.1 4 1.9 1.92 0.73 
สวดมนตกอนนอน 28 13.5 40 19.2 88 42.3 52 25 0 0 2.21 0.97 
นั่งสมาธิ วิปสสนา 4 1.9 40 19.2 52 25 52 25 60 28.8 1.40 1.15 
รวม 68 5.4 216 17.3 532 42.6 332 26.6 100 8.0 - - 

 

DPU



 กลุมตัวอยางท่ีสํารวจมีคาเฉล่ีย (Mean) ของการประกอบกิจกรรมทางศาสนา คือ สวดมนต
กอนนอน ทําบุญตักบาตร และเขารวมประกอบพิธีทางศาสนาเปนบางคร้ัง มีการพูดคุยเร่ืองเกีย่วกับ
ธรรมะกับผูอ่ืนๆ นานๆคร้ัง แตคอนไปจนถึงเปนบางคร้ัง และมีการไปฟงเทศกท่ีวัด และน่ังสมาธิ 
วิปสสนา นานๆคร้ัง  

 
ตารางท่ี 9 แสดงการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว ของกลุม
ตัวอยาง 

กิจกรรม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ตักบาตรรวมกัน 8 3.8 24 11.5 92 44.2 80 38.5 4 1.9 1.77 0.82 

ฟงเทศกท่ีวัดรวมกัน 4 1.9 16 7.7 56 26.9 60 28.8 72 34.6 1.13 1.04 
พูดคุยกนัเร่ืองธรรมะ 4 1.9 36 17.3 96 46.2 68 32.7 4 1.9 1.84 0.80 
ประกอบพิธีทางศาสนา
รวมกัน 

12 5.8 16 7.7 80 38.5 92 44.2 8 3.8 1.67 0.89 

ทําบุญรวมกัน 12 5.8 16 7.7 44 21.2 112 53.8 24 11.5 1.42 0.99 

ตารางท่ี 9  (ตอ) 
กิจกรรม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   

จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ไหวพระท่ีวัดรวมกัน 12 5.8 16 7.7 64 30.8 92 44.2 24 11.5 1.52 0.99 
รวม 52 4.2 124 9.9 432 34.6 504 40.4 136 10.9 - - 

 
 กลุมตัวอยางท่ีสํารวจมีคาเฉล่ีย (Maen) ของการประกอบกิจกรรมรวมกบัครอบครัว คือ มี
การพูดคุยกันเร่ืองธรรมะในครอบครัว ทําบุญตักบาตรรวมกัน และการประกอบพิธีทางศาสนา
รวมกัน นานๆคร้ังคอนไปถึงเปนบางคร้ัง และมีการไปไหวพระตามวัดตางๆดวยกัน ไปทําบุญ
ดวยกัน และไปฟงเทศกท่ีวัดดวยกันนานๆคร้ัง  
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ตารางท่ี 10 แสดงการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคม ของกลุม
ตัวอยาง  

กิจกรรม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

รวมกลุมไปทําบุญ ไหว
พระตามวัดตางๆ 

0 0 32 15.4 60 28.8 68 32.7 48 23.1 1.37 1.00 

รวมกันจัดกจิกรรมทาง
ศาสนา 

0 0 24 11.5 60 28.8 56 26.9 68 32.7 1.19 1.02 

เขารวมกิจกรรมกับ
กลุมท่ีฝกสมาธิ ปฏิบัติ
ธรรม 

0 0 28 13.5 32 15.4 60 28.8 88 42.3 1.00 1.06 

การพูดคุยเร่ืองธรรมะ
กับกลุมคนท่ีศึกษา 
"ธรรมะ" 

0 0 32 15.4 52 25 68 32.7 56 26.9 1.29 1.03 

การพูดคุยเร่ืองธรรมะ
กับเพื่อนๆ หรือผูอ่ืน 

0 0 28 13.5 120 57.7 44 21.2 16 7.7 1.77 0.78 

 
ตารางท่ี 10  (ตอ) 

กิจกรรม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

รวมกลุมไปวดัเพื่อฟง
เทศก 

4 1.9 16 7.7 28 13.5 72 34.6 88 42.3 0.92 1.02 

รวม 4 0.3 160 12.8 352 28.2 368 29.5 364 29.2 - - 
 
 จากการสํารวจกลุมตัวอยางมีประกอบกิจกรรมรวมกับสังคม เพื่อน หรือคนรูจัก จะมีการ
พุดคุกันเร่ืองธรรมมะบางนานๆคร้ังคอนไปทางบางคร้ัง สวน การรวมกลุมกันไปทําบุญไหวพระ
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ตามวัดตางๆ การรวมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา การพูดคุยเร่ืองธรรมะกับผูทีศึกษาธรรมะ และการ
เขากิจกรรมกบักลุมท่ีฝกสมาธิ ปฏิบัติธรรม มีการเขารวมบางนานๆคร้ัง แตการรวมกลุมกันไปฟง
เทศกท่ีวดัคอนขางนอยนานๆคร้ัง 

 
 

 4. ปญหาดานครอบครัว และดานสังคม 
 

ตารางท่ี 11 แสดงปญหาดานครอบครัวของกลุมตัวอยาง 
ปญหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   

จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ความไมเขาใจกัน 0 0 4 1.9 48 23.1 68 32.7 88 42.3 0.85 0.84 

ทะเลาะกนั 0 0 0 0 28 13.5 64 30.8 116 55.8 0.58 0.72 
คาใชจายไมพอ 0 0 0 0 12 5.8 44 21.2 152 73.1 0.33 0.58 
ครอบครัวไมมีเวลาให
กัน 

0 0 4 1.9 24 11.5 76 36.5 104 50 0.65 0.76 

นําความเตรียดนอก
บานมา ระบายในบาน 

0 0 0 0 24 11.5 60 28.8 124 59.6 0.52 0.69 

 
ตารางท่ี 11 (ตอ) 

ปญหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

สมาชิกในครอบครัวติด
การพนัน 

0 0 0 0 4 1.9 32 15.4 172 82.7 0.19 0.44 

สมาชิกในครอบครัวติด
ยาเสพติด 

0 0 0 0 4 1.9 16 7.7 188 90.4 0.12 0.38 

รวม 0 0.0 8 0.5 144 9.9 360 24.7 944 64.8 - - 
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 จากการสํารวจกลุมตัวอยางมีปญหาดานครอบครัว เชน ความไมเขาใจกันในครอบครัว การ
ทะเลาะกนั คาใชจายไมพอใช ครอบครัวไมมีเวลาใหกัน นําความเครียดจากนอกบานมาระบายกับ
คนในบาน สมาชิกในครอบครัวติดการพนัน และสมาชิกในครอบครัวติด สุรา หรือยาเสพติด 
คอนขางนอยมาก 

 
ตารางท่ี 12 แสดงปญหาดานสังคมของกลุมตัวอยาง 

ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ขาดโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับธรรมะ 

0 0 4 1.9 28 13.5 48 23.1 128 61.5 0.56 0.80 

มีความคิดเหน็ตางจาก
คนอ่ืน แตไมไดรับการ
ยอมรับ 

0 0 0 0 32 15.4 64 30.8 112 53.8 0.62 0.74 

อยูใกลแหลงผูคา ผูเสพ
ยาเสพติด หรือแหลง
อบายมุข 

0 0 0 0 16 7.7 48 23.1 144 69.2 0.38 0.63 

ไมไดรับความเปน
ธรรมในสังคม 

0 0 0 0 24 11.5 48 23.1 136 65.4 0.46 0.69 

 
ตารางท่ี 12 (ตอ) 

ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ไมชอบเขาสังคม 0 0 0 0 12 5.8 72 34.6 124 59.6 0.46 0.60 
ไมมีเวลาไปประกอบ
กิจกรรมทางพทุธ

0 0 0 0 20 9.6 68 32.7 120 57.7 0.52 0.67 
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ศาสนา 
การเดินทางไป
ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาไมสะดวก 

0 0 0 0 20 9.6 36 17.3 152 73.1 0.37 0.65 

ขาดความรูในการนํา
หลักธรรมไปใชในชีวิต 

0 0 0 0 12 5.8 84 40.4 112 53.8 0.52 0.61 

ไมมีแหลงขอมูลในการ
คนควาเกีย่วกบัพุทธ
ศาสนา 

0 0 0 0 20 9.6 80 38.5 108 51.9 0.58 0.66 

รูสึกหดหูใจท่ีไดรับ
ขาวสารในเชิงลบ
เกี่ยวกับพุทธศาสนา 

40 19.2 144 69.2 16 7.7 4 1.9 4 1.9 3.02 0.72 

รวม 40 1.9 148 7.1 200 9.6 552 26.5 114
0 

54.8 - - 

 
 จากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวาปญหาดานสังคมท่ีกลุมตัวอยางคิดวาเปนปญหามากท่ีสุด
คือ การรูสึกหดหูใจ ท่ีไดรับ ขาวสาร ในเชิงลบ เกี่ยวกับ พุทธศาสนา สวนปญหาสังคมเร่ืองอ่ืนๆ 
เชน ขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับธรรมะ การมีความคิดเหน็ตางจากคนอ่ืนแตไมไดรับการ
ยอมรับ การอยูใกลแหลงผูคา-ผูเสพ ยาเสพติดหรือแหลงอบายมุข การไมไดรับความเปนธรรมใน
สังคม การไมชอบเขาสังคม การไมมีเวลาไปประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา การการ เดินทางไป
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาไมสะดวก  การขาดความรูในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิต การไมมี
แหลงขอมูลในการคนควาเกี่ยวกับพุทธศาสนา กลุมตัวอยางคิดวาเปนปญหาคอนขางนอย 
 
 
 5. การเขาชมเว็บไซต  

 
ตารางท่ี 13 แสดงการเขาชมเว็บไซตวดัปากน้ําของกลุมตัวอยาง 

ระดับการศึกษา จํานวน เปอรเซ็นต 
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นานๆคร้ัง 160 76.9 
บางคร้ัง 48 23.1 

รวม 208 100 
 

ตารางท่ี 14 แสดงการใชเวลาในการเขาชมเว็บไซตวดัปากน้ําของกลุมตัวอยาง 
ระดับการศึกษา จํานวน เปอรเซ็นต 
ไมเกิน 1 ชั่วโมง 204 98.1 

1-2 ช่ัวโมง 4 1.9 
รวม 208 100 

 
 ในการเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ําของกลุมตัวอยาง สวนใหญจะเขาชมนานๆคร้ัง 76.9% และ

เขาชมคร้ังละไมเกิน 1 ชั่วโมง 98.1% 
 

ตารางท่ี 15 แสดงการใชเวบ็ไซตเพื่อการติดตอส่ือสารของกลุมตัวอยาง 
การติดตอส่ือสาร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   

จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

การใชกระดานขาว 0 0 16 7.7 56 26.9 44 81.2 92 44.2 0.98 1.01 

การติดตอกับเว็บ
มาสเตอร 

0 0 0 0 16 7.7 56 26.9 136 65.4 0.42 0.63 

 
ตารางท่ี 15 (ตอ) 

การติดตอส่ือสาร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ใชอินเตอรเนตติดตอ
กับผูอ่ืน 

4 1.9 0 0 12 5.8 20 9.6 172 82.7 0.29 0.74 

ติดตอกับผูท่ีเขาชม 0 0 0 0 8 3.8 24 11.5 176 84.6 0.19 0.48 
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เว็บไซตวดัปากน้ํา 
ติดตอกับผูเขาชม
เว็บไซตอ่ืนท่ีเช่ือมโยง
กับเว็บไซตวัดปากน้ํา 

0 0 0 0 0 0 8 3.8 200 96.2 0.04 0.19 

รวม 4 0.4 16 1.5 92 8.8 152 14.6 776 74.6 - - 
 

 การใชเว็บไซตในกาติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนกลุมตัวอยางจะใชกระดานขาวมากท่ีสุด แตก็มี
การใชคอนขางนอย การติดตอกับเว็บมาสเตอร การใชอินเตอรเน็ตติดตอกับผูอ่ืน การพูดคุยกับผูท่ี
เขาชมเว็บไซตวัดปากน้ําดวยกัน และการติดตอกับผูเขาชมเว็บไซตอ่ืนท่ีเช่ือมโยงกับเว็บไซตวดั
ปากน้ํา นอยมาก 

 
 

 6. ความคิดเห็นเก่ียวกับเวบไซต 
 

ตารางท่ี 16 แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเวบ็ไซตของกลุมตัวอยาง 
ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   

จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

การเผยแพรพทุธ
ศาสนาทางอินเตอรเนต

เปนส่ิงจําเปน 

64 30.8 144 69.2 0 0 0 0 0 0 3.31 0.46 

 
ตารางท่ี 16 (ตอ) 

ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

เว็บไซตวดัปากน้ํา
ดีกวาเว็บไซตธรรมะ

12 5.8 4 1.9 132 63.5 0 0 60 28.8 1.84 0.72 
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อ่ืนๆ 
เว็บไซตเปนส่ือกลางท่ี
ดีในการเผยแพรพุทธ
ศาสนา และกิจกรรม
ของวัด 

12 5.8 164 78.8 32 15.4 0 0 0 0 2.90 0.45 

เว็บไซตวดัปากน้ําให
ความรูเกี่ยวกบัพุทธ
ศาสนาเปนอยางมาก 

12 5.8 92 44.2 104 50 0 0 0 0 2.56 0.60 

เว็บไซตวดัปากน้ําเปน
ส่ือท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของวดัได
สะดวกรวดเร็ว 

16 7.7 148 71.2 44 21.2 0 0 0 0 2.87 0.52 

กระดานขาวของ
เว็บไซตเปดโอกาส
อยางมากในการ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

32 15.4 136 65.4 40 19.2 0 0 0 0 2.96 0.59 

รูปแบบของเวบ็ไซต
สามารถคนหาความรู 
เกี่ยวกับพุทธศาสนาได
สะดวก 

8 3.8 72 34.6 128 61.5 0 0 0 0 2.42 0.57 

รูปแบบของเวบ็ไซตวัด
ปากน้ํา มีการออกแบบ
ไดนาสนใจ 

104 50 0 0 104 50 0 0 0 0 2.50 0.50 

 
ตารางท่ี 16 (ตอ) 

ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
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จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

เนื้อหาของเวบ็ไซตให
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ของวัดไดละเอียดด ี

4 1.9 148 71.2 56 26.9 0 0 0 0 2.75 0.48 

เนื้อหาเกี่ยวกบั
หลักธรรม เขาใจงาย 
นําไปปฏิบัติไดเปนผล
อยางด ี

0 0 156 75 52 25 0 0 0 0 2.75 0.43 

รวม 264 12.7 106
4 

51.2 692 33.3 0 0.0 60 2.9 - - 

 
 จากการสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตของกลุมตัวอยางพบวามีความคิดเห็นวาการ
เผยแผพุทธศาสนาผานทางเว็บไซตเปนส่ิงจําเปนมากท่ีสุดอยูในระดับเห็นดวยอยางยิง่ รองลงมาคือ
การใชการใหความเหน็วากระดานขาวของเว็บไซตเปนการเปดโอกาสอยางมากในการแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ การใหความเห็นวาเว็บไซตของวัดปากน้ําเปนส่ือกลางท่ีดีในการเผยแผพุทธศาสนา 
และกิจกรมตางๆของวัด การใหความเห็นวาเว็บไซตวดัปากน้ําเปนส่ือท่ีใหขอมูลเกีย่วกับกิจกรรม
ของวัดไดสะดวกรวดเร็ว การใหความเห็นวาเนื้อหาเกีย่วกับหลักธรรมเขาใจงายนําไปปฏิบัติไดเปน
ผลอยางดี และเนื้อหา ของเวบ็ไซตใหขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมของวัดไดละเอียดดี การใหความเห็น
วาเว็บไซตวัดปากน้ําใหความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนอยางมาก การใหความเห็นวารูปแบบของ 
เว็บไซตวดัปากน้ํา มีการออกแบบไดนาสนใจ และการใหความเห็นวารูปแบบของเวบ็ไซตสามารถ
คนหาความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาไดสะดวก ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับท่ีเห็นดวย สวนการให
ความเหน็วาเวบ็ไซตวัดปากน้ําดีกวาเว็บไซตธรรมะอ่ืนๆกลุมตัวอยางไมคอยเหน็ดวย 

 
 
 
 

 7. การนําหลักธรรมไปใช และผลท่ีไดรับจากการชมเว็บไซต 
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ตารางท่ี 17 แสดงการนําหลักธรรมไปใชของกลุมตัวอยาง 

ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   
จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

เปนแนวทางในการ
ดําเนินชวิีต 

4 1.9 140 67.3 64 30.8 0 0 0 0 2.71 0.49 

ใชเปนแนวทางในการ
แกปญหาท่ีเกดิข้ึน 

8 3.8 104 50 96 46.2 0 0 0 0 2.58 0.57 

เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติธรรมใหถูกวิธี 

12 5.8 24 11.5 164 78.8 4 1.9 4 1.9 2.17 0.64 

ทําใหจิตใจสงบ และมี
สติท่ีจะคิดแกปญหา 

16 7.7 88 42.3 104 50 0 0 0 0 2.58 0.63 

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพุทธศาสนา 

12 5.8 80 38.5 116 55.8 0 0 0 0 2.50 0.61 

รวม 52 5.0 436 41.9 544 52.3 4 0.4 4 0.4 - - 
 

 ในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันนั้น จากขอมูลที่ไดกลุมตัวอยางไดนําไปเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตมากท่ีสุดอยูในระดับปานกลางคอนไปทางมาก รองลงมาคือการใชเปน
แนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และการทําใหจิตใจสงบและมีสติท่ีจะแกปญหา ลําดับถัดมาคือ
ใชในการศึกษาหาความรูเพิม่เติมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และเปนแนวทางในการปฏิบัตธิรรมใหถูกวิธี 
ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลท่ีไดจากการใชเว็บไซต (การพัฒนาตัวเอง)ของกลุมตัวอยาง 
ส่ือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคย   

จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% จําน
วน 

% X S.D. 

ทําใหใจเย็นลง มีสติใน
การแกไขปญหา 

16 7.7 84 40.4 108 51.9 0 0 0 0 2.56 0.63 

มีมนุษยสัมพนัธดีข้ึน 12 5.8 56 26.9 140 67.3 0 0 0 0 2.38 0.59 
มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพุทธศาสนาดี
ข้ึน 

12 5.8 76 36.5 120 57.7 0 0 0 0 2.48 0.61 

ไดหลักท่ีทําใหการ
ปฏิบัติธรรมใหดีข้ึน 

4 1.9 28 13.5 168 80.8 4 1.9 4 1.9 2.12 0.54 

เปนคนท่ีมีความเมตตา 
เอ้ือเฟอเผ่ือแผมากข้ึน 

12 5.8 116 55.8 80 38.5 0 0 0 0 2.67 0.58 

มองความเปนไปของ
โลก และปญหาตางๆ
ในทางท่ีดีข้ึน 

8 3.8 148 71.2 52 25 0 0 0 0 2.79 0.49 

ลดความเหน็แกตัว 
ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ลง 

4 1.9 136 65.4 68 32.7 0 0 0 0 2.69 0.50 

รวม 68 4.7 644 44.2 736 50.5 4 0.3 4 0.3 - - 
 

 ผลท่ีไดจากการใชเว็บไซต ในเชิงการพัฒนาตัวเอง ของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญจะ
เปนการมองความเปนไปของโลก และปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไปในทางท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด อยูในระดับ
ปานกลางคอนคางมาก ลําดับถัดมาคือ การลดความเหน็แกตัวความโลภ ความโกรธ ความหลงลง 
การเปนคนท่ีมีความเมตตา  เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ มากข้ึน การทําใหใจเยน็ลงมีสติในการแกไขปญหา  
การมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับพุทธศาสนาดีข้ึน การมีมนุษยสัมพนัธดข้ึีน และการไดหลักท่ีทําให
การปฏิบัติธรรมใหดีข้ึน ตามลําดับซ่ึงอยูในระดับปานกลางถึงมาก 
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การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 จากผลของแบบสอบถามไดนํามาทดสอบคาความเช่ือถือได (Reliability) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร Statistical Package for Social Science (SPSS) โดยใชวิธี หาคาสัมประสิทธ์ิ 
Cronbach’s Alpha (มีคาอยูในชวง 0 ถึง 1 ) ดังนี ้
 

ตารางท่ี 19 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
หัวขอ เกณ

ฑ
ความ 
เช่ือถื
อได 

(Reliability) 

1. การเปดรับส่ือธรรมะ 7 0.8114 คอนขางสูง 
2. การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา 6 0.9316 สูง 
3. การประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมกับ
ครอบครัว 

6 0.9622 สูง 

4. การประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมกับ 6 0.9529 สูง 
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สังคม 
5. ปญหาดานครอบครัว 7 0.6822 พอใช 
6. ปญหาดานสังคม 10 0.8442 คอนขางสูง 
7. การใชเว็บไซตเพื่อการติดตอส่ือสาร 5 0.7480 พอใช 
8. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัเว็บไซต 10 0.8930 คอนขางสูง 
9. การนําหลักธรรมไปใช 5 0.9082 สูง 
10. ผลที่ไดจากการใชเว็บไซต  
(การพัฒนาตัวเอง) 

7 0.9114 สูง 

 
เกณฑความเชือ่ถือได (Reliability) 

  0.65 – 0.75 อยูในเกณฑพอใช 
  0.76 – 0.85 อยูในเกณฑคอนขางสูง 
  0.86 ข้ึนไป อยูในเกณฑสูง 
  
การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานจากขอมูลท่ีเก็บไดจากแบบสอบถาม ทดสอบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร Statistical Package for Social Science (SPSS) ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางศาสนา ปจจยัดานครอบครัว และปจจยัทางสังคม มีความสัมพันธ
กับการเขาชมเว็บไซต 
 ใชการทดสอบหาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) หา
ความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีคาเปนเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร โดยพิจารณาท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 ไดผล
การทดสอบดงันี้ 
 
ตารางท่ี 20 ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจยัทาง  
                  สังคม กับการเขาชมเว็บไซต 
ปจจัยดานศาสนา / ครอบครัว / สังคม Pearson Correlation Sig.(2-tailed) 

1. ปจจัยดานศาสนา   

1.1 การเปดรับส่ือธรรมะผานอินเตอรเน็ต 0.289 0.000 
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1.2 การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา 0.326 0.000 
2. ปจจัยดานครอบครัว   

2.1 การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา   
      รวมกับครอบครัว 

0.175 0.011 

2.2 ปญหาดานครอบครัว  0.104 0.134 
3. ปจจัยดานสังคม   

3.1 การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา   
      รวมกับสังคม 

0.274 0.000 

3.2 ปญหาดานสังคม  0.026 0.712 
 
 จากผลการทดสอบพบวา  

ปจจัยดานศาสนา ไดแก การเปดรับส่ือธรรมะผานอินเตอรเน็ต และการประกอบกิจกรรม
ทางพุทธศาสนานั้น มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวามีความสัมพันธ
ปริมาณการเขาชมเว็บไซต และมีคาสัมประสิทธ์ิ Pearson Correlation เทากับ 0.289 และ 0.326 ซ่ึงมี
คาเปนบวก แสดงวา การเปดรับส่ือธรรมะผานอินเตอรเน็ต และการประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการเขาชมเว็บไซต กลาวคือ ผูท่ีมีการ
เปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ตมากมีแนวโนมท่ีจะมีปริมาณการเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํา
มากกวาคนท่ีมีการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตนอย  ในทํานองเดียวกัน คนท่ีมีการประกอบกิจกรรมทาง
พุทธศาสนามากมีแนวโนมท่ีจะมีปริมาณในการเขาชมเว็บไซตวดัปากน้ํามากกวาคนท่ีประกอบ
กิจกรรมทางพทุธศาสนานอย 
 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกบัครอบครัว และ
ปญหาดานครอบครัว มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.011 และ0.134 และมีคาสัมประสิทธ์ิ Pearson 
Correlation เทากับ 0.175 และ 0.104  ตามลําดับ เห็นวาการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา
รวมกับครอบครัว มีคา Sig.(2-tailed) นอยกวา 0.05 แตปญหาดานครอบครัว มีคา Sig.(2-tailed) 
มากกวา 0.05  แสดงวา การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว มีความสัมพันธกับ
ปริมาณการเขาชมเว็บไซต และเปนความสัมพันธท่ีไปในทิศทางเดียวกนั หรือกลาวไดวาผูท่ีมีการ
ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัวมากมีแนวโนมท่ีจะเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํา
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มากกวาคนท่ีประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัวนอย สวนปญหาครอบครัวไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซต 
 ปจจัยดานสังคม ไดแก การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคม และปญหาดาน
สังคม มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 และ0.712 และมีคาสัมประสิทธ์ิ Pearson Correlation เทากับ 
0.274 และ 0.026  ตามลําดับ เห็นวาการประกอบกจิกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคม มีคา Sig.(2-
tailed) นอยกวา 0.05 แตปญหาดานสังคม มีคา Sig.(2-tailed) มากกวา 0.05  แสดงวา การประกอบ
กิจกรรมทางพทุธศาสนารวมกับสังคม มีความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซต และเปน
ความสัมพันธท่ีไปในทิศทางเดียวกัน หรือกลาวไดวาผูท่ีมีการประกอบกิจกรรมทางพทุธศาสนา
รวมกับสังคมมากมีแนวโนมท่ีจะเขาชมเวบ็ไซตวัดปากน้ํามากกวาคนที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนารวมกับสังคมนอย สวนปญหาสังคมไมมีความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเวบ็ไซต 
 สังเกตไดวาการเปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ต และการประกอบกิจกรรมทางพทุธ
ศาสนา ท้ังในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับสังคม มีความสัมพันธไปในทางทิศทาง
เดียวกับปริมาณการเขาชมเวบ็ไซตวัดปากน้ํา แตปญหาทั้งระดับครอบครัว และระดับสังคม ไมไดมี
ความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํา 
  
 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยทางศาสนา ปจจยัดานครอบครัว และปจจยัทางสังคม มีความสัมพันธ
กับความคิดเหน็ของผูเขาชมเว็บไซต 
 ใชการทดสอบหาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) หา
ความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีคาเปนเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร โดยพิจารณาท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 21 ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจยัทาง 
                   สังคม กับความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต 
ปจจัยดานศาสนา / ครอบครัว / สังคม Pearson Correlation Sig.(2-tailed) 

1. ปจจัยดานศาสนา   

1.1 การเปดรับส่ือธรรมะผานอินเตอรเน็ต 0.365 0.000 
1.2 การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา 0.692 0.000 
2. ปจจัยดานครอบครัว   

2.1 การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา   0.620 0.000 
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      รวมกับครอบครัว 
2.2 ปญหาดานครอบครัว  0.088 0.204 
3. ปจจัยดานสังคม   

3.1 การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา   
      รวมกับสังคม 

0.603 0.000 

3.2 ปญหาดานสังคม  -0.216 0.002 
 

 จากผลการทดสอบพบวา  
ปจจัยดานศาสนา ไดแก การเปดรับส่ือธรรมะผานอินเตอรเน็ต และการประกอบกิจกรรม

ทางพุทธศาสนานั้น มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวามีความสัมพันธความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเว็บไซตวดัปากน้ํา และมีคาสัมประสิทธ์ิ Pearson Correlation เทากับ 0.365 และ 
0.692 ซ่ึงมีคาเปนบวก แสดงวา การเปดรับส่ือธรรมะผานอินเตอรเน็ต และการประกอบกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกบัความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา 
กลาวคือ ผูท่ีมีการเปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ตมากมีแนวโนมท่ีจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
เว็บไซตวดัปากน้ําไปในเชิงบวกมากกวาคนท่ีมีการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตนอย  ในทํานองเดียวกนั 
คนท่ีมีการประกอบกจิกรรมทางพุทธศาสนามากมีแนวโนมท่ีจะมีความคิดเห็นเกีย่วกับเว็บไซตวัด
ปากน้ําไปในเชิงบวกมากกวาคนท่ีประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนานอย 
 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกบัครอบครัว และ
ปญหาดานครอบครัว มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 และ0.204 และมีคาสัมประสิทธ์ิ Pearson 
Correlation เทากับ 0.603 และ –0.216 ตามลําดับ เห็นวาการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา
รวมกับครอบครัว มีคา Sig.(2-tailed) นอยกวา 0.05 แตปญหาดานครอบครัว มีคา Sig.(2-tailed) 
มากกวา 0.05  แสดงวา การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว มีความสัมพันธกับ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา และเปนความสัมพันธท่ีไปในทิศทางเดียวกนั หรือกลาวได
วาผูท่ีมีการประกอบกจิกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัวมากมีแนวโนมท่ีจะมีความคิดเหน็
เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ําไปในเชิงบวกมากกวาคนท่ีประกอบกจิกรรมทางพุทธศาสนารวมกับ
ครอบครัวนอย สวนปญหาครอบครัวไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกีย่วกับเวบ็ไซตวัดปากน้ํา 
 ปจจัยดานสังคม ไดแก การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคม และปญหาดาน
สังคม มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 และ0.002 แสดงวา แสดงวามีความสัมพันธความคิดเห็น
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เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา และการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคม มีคา
สัมประสิทธ์ิ Pearson Correlation เทากับ 0.603 ซ่ึงมีคาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกนักับความคิดเห็นเกีย่วกับเวบ็ไซตวัดปากน้ํา กลาวคือ ผูท่ีมีการประกอบกิจกรรมทาง
พุทธศาสนารวมกับสังคมมากมีแนวโนมท่ีจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเวบ็ไซตวัดปากน้ําไปในเชิง
บวกมากกวาผูท่ีมีการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคมนอย แตปญหาดานสังคม มีคา
สัมประสิทธ์ิ Pearson Correlation เทากับ –0.216 แสดงวามีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา กลาวคือ ผูท่ีมีปญหาดานสังคมมากมีแนวโนมท่ีจะมี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ําไปในเชิงบวกนอยกวาคนท่ีมีปญหาดานสังคมนอย 
 สังเกตไดวา การเปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ต และการประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา ท้ังในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับสังคม มีความสัมพันธไปในทางทิศทาง
เดียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกบัเว็บไซตวดัปากน้ํา ในขณะท่ีปญหาดานครอบครัว ไมไดมี
ความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํา แตปญหาดานสังคมมีควาสัมพันธไปใน
ทางตรงขามกับความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา 

 
สมมติฐานท่ี 3  ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตมีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมไปใช

ในชีวิตจริง และผลท่ีไดรับจากเว็บไซตในเชิงการพัฒนาตัวเอง 
ใชการทดสอบหาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) หา

ความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีคาเปนเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร โดยพิจารณาท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนี้ 
 
3.1 ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตกับการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง 
 
 

ตารางท่ี 22 ผลการทดสอบความสัมพันธของ ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตกับการนําหลักธรรม
ไป  
                   ใชในชีวิตจริง 

ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต กับ Pearson Correlation Sig.(2-tailed) 
การนําหลักธรรมไปใชในชีวติจริง 0.673 0.000 
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 จากผลการทอสอบพบวาความสัมพันธระหวาง ความคดิเห็นเก่ียวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา 
กับการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง ไดคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา ระดับนัยสําคัญ 
0.05 แสดงวา ความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา มีความสัมพันธกับกับการนําหลักธรรมไปใช
ในชีวิตจริง และมีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) เทากับ 0.673 ซ่ึงมี
คาเปนบวกหมายความวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน หรือกลาวไดวา ผูท่ีมีความคิดเห็น
เก่ียวกับเว็บไซตวัดปากน้ําไปในเชงิบวก จะนําหลักธรรมท่ีแสดงในเว็บไซตวัดปากน้ําไปใชใน

ชีวิตประจําวันมาก 
 
3.2 ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตกับผลท่ีไดรับจากเว็บไซตในเชิงการพัฒนาตัวเอง 
 

ตารางท่ี 23 ผลการทดสอบความสัมพันธของ ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซตกับผลที่ไดรับจาก 
                   เว็บไซตในเชิงการพัฒนาตัวเอง 

ความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต กับ Pearson Correlation Sig.(2-tailed) 
ผลท่ีไดรับจากเว็บไซตในเชิงการพัฒนา
ตัวเอง 

0.687 0.000 

 
 จากผลการทอสอบพบวาความสัมพันธระหวาง ความคดิเห็นเก่ียวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา 
กับการพัฒนาตัวเอง ไดคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา 
ความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา มีความสัมพันธกับการพัฒนาตัวเอง และมีคาสัมประสิทธ์ิ
ความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) เทากับ 0.687 ซ่ึงมีคาเปนบวกหมายความวามี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน หรือกลาวไดวา ผูท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซตวัดปากน้ําไป
ในเชิงบวก จะมีการพัฒนาตวัเองมาก 

จากผลที่แสดงวาความคิดเหน็เกี่ยวกบัเว็บไซตวัดปากน้ํา มีความสัมพันธกับกับการนาํ
หลักธรรมไปใชในชีวิตจริง และ ความคิดเห็นเกีย่วกับเวบ็ไซตวัดปากน้ํา มีความสัมพันธกับการ
พัฒนาตัวเอง  เม่ือทดสอบหาความสัมพันธระหวางการนําหลักธรรมไปใช และผลทีไ่ดรับจากการ
เขาชมเว็บไซต ในเชิงของการพัฒนาตนเอง ไดผลการทดสอบดังนี้ 
 
ตารางท่ี 24 ผลการทดสอบความสัมพันธของ การนําหลักธรรมไปใชกับผลที่ไดรับจากการเขาชม 

DPU



                   เว็บไซต ในเชิงของการพัฒนาตนเอง 

การนําหลักธรรมไปใชในชีวติจริง กับ Pearson Correlation Sig.(2-tailed) 
ผลท่ีไดรับจากเว็บไซตในเชิงการพัฒนา
ตัวเอง 

0.687 0.000 

 
 จากผลการทอสอบพบวาความสัมพันธระหวาง การนําหลักธรรมไปใชในชีวติจริง กับ ผลท่ี
ไดรับจากการเขาชมเว็บไซต ในเชิงของการพัฒนาตนเอง ไดคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอย
กวา ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา การนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริง มีความสัมพันธกับผลท่ีไดรับ
จากการเขาชมเว็บไซต ในเชงิของการพัฒนาตนเอง และมีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธเพียรสัน 
(Pearson Correlation) เทากับ 0.959 ซ่ึงมีคาเปนบวกหมายความวามีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกัน หรือกลาวไดวา ผูท่ีมีการนําหลักธรรมไปใชในชวิีตจริงมาก มีแนวโนมมีผลท่ีไดรับจากการ
เขาชมเว็บไซต ในเชงิของการพัฒนาตนเองไปในทางบวก ดังนัน้กลาวไดวา ความคดิเห็นเก่ียวกับ
เว็บไซตวัดปากน้ํา การนําหลักธรรมไปใชในชีวติ และการพัฒนาตัวเอง มีความสัมพนัธไปใน

ทิศทางเดยีวกัน 
 

 จากคําถามนําวิจัยขอ 5 และขอ 6 พิจารณาจาก สวนท่ีเปนการวิเคราะหเนื้อหา ประกอบกับ
การสํารวจจากแบบสอบถาม ไดผลดังนี ้

 
5. ผูเขาชมมีการติดตอส่ือสารกับผูจัดทําเว็บไซต (Webmaster) และผูเขาชมเว็บไซตวัด

ปากน้ําหรือไม 
 ในสวนของการวิเคราะหเนื้อหาจากหนาสมุดเยีย่ม และหนากระดานถาม-ตอบ พบวามีการ
ติดตอส่ือสารกับผูจัดทําเว็บไซต (Webmaster) และผูเขาชมเว็บไซตวดัปากน้ําคนอ่ืนๆนั้น ผานทาง
กระดานถาม-ตอบ ซ่ึงจะเปนการติดตอเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับกจิกรรมตางๆของวัด และฝากคําถามท่ี
ของใจไวใหผูอ่ืนมาตอบ 
 

เชน  
กราบเรียนพระคุณเจาท่ีทําเวบ็ไซด  
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ผมอยากทราบวา ทําไมประวตัิวัดปากน้ําในเว็ปไชดของวดัปากน้ําเอง จงึ
ไมเหมือนกับประวัตวิัดปากน้ํา ในหนังสือจดหมายเหตุวดัปากน้ําท่ีผมเคยอานท่ี
หองสมุดโรงเรียนของผม หรือไมใชวัดเดยีวกันครับ ขอความกรุณาพระคุณเจา
ชวยตอบดวยนะครับ เพราะผมไดส่ังใหเดก็นักเรียนทํารายงานเร่ืองวดัปากน้ํามา
สง แตขอมูลไมตรงกันครับ กราบนมัสการ  

Gitan 
สวนหนาสมุดเยี่ยมนั้นเปนการส่ือสารทางเดียว ซ่ึงผูเขาชมจะบันทึกขอความลงในหนา

สมุดเยี่ยมนั้น ในลักษณะแสดงความคิดเหน็ แสดงความรูสึก และใหกาํลังใจผูจัดทําเว็บไซต
มากกวาจะเปนการต้ังประเด็นเพื่อใหมีการส่ือสารโตตอบกัน 

เชน 
ศุภขัย                   : เวบ็ทําไดดีมากนะครับ 
น้ําหวาน (นักศึกษา)  : ขอเปนกําลังใจใหนะคะถามีโอกาสอยากเขาไปชม

สถานท่ี          
   จริงทําไดด ี

 ซ่ึงผลที่ไดจากการสํารวจกพ็บวาผูเขาชมเว็บไซตมีการตดิตอกับเว็บมาสเตอร มีคาเฉล่ีย   ( x )   
เทากับ 0.42 จากคาสูงสุดคือ 4.00 หรือคิดเปนรอยละ 10.5แสดงวาผูเขาชมมีการติดตอกับเว็บ
มาสเตอรนอย และการติดตอกับผูเขาชมเวบ็ไซตวัดปากน้ําคนอ่ืน มีคาเฉล่ียเทากับ 0.19 จาก
คาสูงสุดคือ 4.00 คิดเปนรอยละ 4.75 แสดงวาผูเขาชมเว็บไซตมีการติดตอกับผูเขาชมคนอ่ืนนอย 
 

6. ผูเขาชมเว็บไซตมีการติดตอส่ือสารกับกลุมผูเขาชมของเว็บไซตธรรมมะอ่ืนๆหรือไม 
นอกจากนี้ท้ังในหนากระดานถาม-ตอบ และหนาสมุดเยีย่ม มีผูเขาเยีย่มชมหลายคนมา

แนะนําเว็บไซต โดยทําเปนหัวขอเช่ือมโยง (Link) ไวใหสามารถเช่ือมโยงไปยังหนาเว็บไซตท่ี
แนะนําไดทันที 

เชน 
Name  สิริวณฺโณ   

Email  btcjack@yahoo.com   
Homepage  http://www.srisoda.com   

DPU



Comment  ขอเปนพันธมิตรกับทาน แนะนําเว็บโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ 
วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 เว็บเยี่ยมชมไดเลยครับ อยากทราบ
ผลการสอบบาลี ป 45 ครับทาน 
 
 แสดงใหเห็นวาผูท่ีเขาชมเวบ็ไซตวัดปากน้ํา ไดเขาไปชมเว็บไซตอ่ืนเชนเดียวกนั หรือบาง

คนก็เปนผูจดัทําเว็บไซตธรรมะอ่ืนๆ เขามาเยี่ยมชม แตจากผลการสํารวจพบวาผูเขาชมเว็บไซตวดั
ปากน้ํานั้นมีการติดตอกับผูเขาชมเว็บไซตธรรมะอ่ืนๆบางแตอยูในระดับท่ีนอยมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 0.04 จากคาสูงสุด 4.00 คิดเปนรอยละ 1 

 
ดังนั้นกลาวไดวา ผูเขาชมเวบ็ไซตวัดปากน้ํามีการติดตอส่ือสารกับผูจัดทํา (Webmaster) 

และผูเขาชมเวบ็ไซตวัดปากน้ําคนอ่ืนๆ ผานทางกระดานถาม-ตอบ (Webboard) เปนสวนใหญแตมี
ระดับการใชคอนขางนอย และผูเขาชมเว็บไซตมีการติดตอส่ือสารกับกลุมผูเขาชมของเว็บไซต
ธรรมมะอ่ืนๆ อยูในระดับท่ีนอยมาก แตมีการสรางหัวขอเช่ือมโยงกันในหนาสมุดเยีย่ม และหนา
กระดานถาม-ตอบ เพื่อแนะนําเว็บไซตอ่ืนๆใหเขาชม 
 

DPU



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 สรุปผลการวิจัย 
 
 ในงานวิจยัเร่ือง “ความคิดเหน็ของผูเขาชมเว็บไซตวดัปากน้ําและการนาํหลักธรรมไปใช” ซ่ึง
ใชท้ังการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการสํารวจ (Survey) ดวยแบบสอบถาม (Questionaire) 
จากกลุมตัวอยางผูเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ําท้ังหมด 208 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

1. เว็บไซตวดัปากน้ํา มีรูปแบบการนําเสนอท่ีเรียบงาย มีการนําภาพมาประกอบเน้ือหา
ในจํานวน และขนาดท่ีเหมาะสม ทําใหมีการแสดงผล (Load) โดยใชเวลาไมนานเกนิไป การใชสีพืน้
หลัง (Background) และตัวอักษร (Text) ท่ีสอดคลองกันทําใหสามารถอานไดชัดเจน และมีการจดัทํา
หัวขอเช่ือมโยง (Link) ไปยังหนาตางๆของเว็บไซต หรือหัวขอยอยตางๆ ไดอยางเหมาะสม ประกอบ
กับมีการเปดโอกาสใหผูเขาชมไดมีสวนรวมดวย หนาสมุดเยีย่ม (Guestbook) และหนากระดานถาม-
ตอบ (Webboard) สวนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมท่ีนําเสนอ จะมีท้ังสวนท่ีเปนการรวบรวมคําแปลและ
อธิบาย ธรรมคาถา หรือบทสวดตางๆ โดยหลวงพอวัดปากน้ํา (พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพอ สด 
จนฺทสโร) ไวในหัวขอ “มรดกธรรม” และมีการรวบรวมบทความส้ันท่ีอิงหลักธรรมตางๆเก่ียวกับส่ิง
รอบตัวที่เกิดข้ึนในสังคม ไวในหวัขอ “นานาสาระ” 
 

2. ความสัมพันธของ ปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจยัทางสังคม กับการ
เขาชมเว็บไซต มีดังนี ้

2.1 ความสัมพันธระหวางปจจยัดานศาสนากบัการเขาชมเวบ็ไซต นั้นพบวา การ
เปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ต และการประกอบกจิกรรมทางศาสนาจะมี
ความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซตไปในทิศทางเดียวกัน 
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2.2 ความสัมพันธระหวางปจจยัดานครอบครัวกับการเขาชมเว็บไซต นั้นพบวา การ
ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัวมีความสัมพันธกับปริมาณ 

2.3 การเขาชมเว็บไซตไปในทิศทางเดียวกัน แตปญหาดานครอบครัวไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซต 

2.4 ความสัมพันธระหวางปจจยัดานสังคมกับการเขาชมเว็บไซต นั้นพบวา การ
ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคมมีความสัมพันธกับปริมาณการเขา
ชมเว็บไซตไปในทิศทางเดยีวกัน แตปญหาดานสังคมไมมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการเขาชมเว็บไซต 

 
3. ความสัมพันธของปจจัยทางศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจยัทางสังคม กับความคิดเห็นของ

ผูเขาชมเว็บไซต 
3.1 ความสัมพันธระหวางปจจยัทางศาสนากับความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา 

นั้นพบวา การเปดรับส่ือธรรมะผานทางอินเตอรเน็ต และการประกอบกจิกรรม
ทางพุทธศาสนา มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกบัเว็บไซตวดัปากน้ําไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

3.2 ความสัมพันธระหวางปจจยัดานครอบครัวกับความคิดเหน็เกี่ยวกบัเว็บไซตวัด
ปากน้ํา นั้นพบวา การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว มี
ความสัมพันธกับความคิดเหน็เกี่ยวกบัเว็บไซตวัดปากน้ําไปในทิศทางเดียวกัน แต
ปญหาดานครอบครัวไมมีความสัมพันธกบัความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัด
ปากน้ํา 

3.3 ความสัมพันธระหวางปจจยัดานสังคมกับความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา 
นั้นพบวา การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคม และปญหาดาน
สังคม มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตวดัปากน้ําไปในทิศทาง
เดียวกัน แตปญหาดานครอบครัวมีความสัมพันธไปในทางตรงขามกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเว็บไซตวดัปากน้ํา 

 

DPU



4. ความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา การนําหลักธรรมไปใชในชีวติ และการพัฒนาตัวเอง มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน หรือกลาวไดวาผูท่ีมีความคิดเหน็เกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ําไป
ในเชิงบวก จะนําหลักธรรมท่ีแสดงในเว็บไซตวัดปากน้ําไปใชในชีวิตประจําวนัมาก ใน
ขณะเดียวกัน ผูท่ีมีความคิดเห็นเกีย่วกับเวบ็ไซตวัดปากน้ําไปในเชิงบวก จะมีการพฒันาตัวเองมาก 
และผูท่ีมีการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตจริงมาก มีแนวโนมมีผลท่ีไดรับจากการเขาชมเว็บไซต ใน
เชิงของการพฒันาตนเองไปในทางบวก 

 
5. ผูเขาชมเว็บไซตสวนใหญมีการติดตอส่ือสารกับผูจัดทําเวบ็ไซต (Webmaster) และผูเขาชมเว็บไซต

วัดปากน้ําคนอื่น ผานทางกระดานถาม-ตอบมากท่ีสุด  
 
6. ผูเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํา กบัผูเขาชมของเว็บไซตธรรมมะอ่ืน บางสวนมีการทับซอนกับ กลาวคือ

ผูเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํากบ็างคนจะเขาชมเว็บไซตธรรมะอ่ืนดวย หรือบางคร้ังผูจัดทําเว็บไซต
ธรรมะอ่ืนก็เขามาเยี่ยมชมเวบ็ไซตวัดปากน้ําและแนะนําเว็บไซตท่ีตนเองไดจัดทํา และผูชมเว็บไซต
วัดปากน้ําคนอื่นก็สามารถเขาไปชมเว็บไซตธรรมะอ่ืนๆ ผานทางหัวขอเช่ือมโยง (Link) ท่ีมีผูมา
แนะนําไวบนกระดานถามตอบ (Webboard) 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
จากผลการวิจัยท่ีไดนั้น จะเห็นวาการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาผานทาง

ส่ืออินเตอรเน็ตเปนท่ีสนใจของผูท่ีสนใจศึกษาพุทธศาสนา และเห็นวาการเผยแผพุทธศาสนาทาง
อินเตอรเน็ตเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากส่ืออินเตอรเน็ตเปนเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีมีความ
สะดวก และรวดเร็วมากส่ือหนึ่งในปจจุบัน อีกท้ังมีคุณลักษณะท่ีลดขอจํากัดท่ีสําคัญในการส่ือสารไม
วาจะเปนเวลา (Time) หรือระยะทาง (Space) นอกจากนี้ยังเปนส่ือท่ีสามารถสืบคน (Search) หาขอมูล
ตางๆไดอยางสะดวก และมีแหลงขอมูลอยางมากมายท่ีเช่ือมโยงกันในเครือขายของอินเตอรเน็ต 
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เว็บไซตวัดปากน้ําซ่ึงเปนเว็บไซตหนึ่งท่ีมีการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา โดยมีการนําเสนอแบบเรียบงาย สอดคลองกับแนวคิดในการออกแบบเว็บไซตท่ีดี คือมีการใช
ฉากหลัง (Background) กับตัวอักษร (Text) ท่ีแสดงไดเหมาะสมทําใหอานไดงาย และมีการใชรูปภาพ
ประกอบในจํานวน และขนาดท่ีไมมาก และใหญเกินไปทําใหสามารถแสดงผล (Load) หนาเว็บเพจได
โดยไมใชเวลานานเกินไป มีการทําหัวขอเช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจเนื้อหาตางๆของเว็บไซตไดสะดวก 
นอกจากนี้ผูจัดทํายังมีการจัดทําหนาสมุดเยี่ยม และหนากระดานถาม-ตอบ เพื่อใหผูเขาชมสามารถมี
สวนรวมกับเว็บไซตได 

การเขาชมเว็บไซตของผูเขาชมเว็บไซตวัดปากนํ้านั้น สอดคลองกับแบบจําลองการใช
ประโยชน และผลของการส่ือสารท่ีวินดาหลไดนําเสนอไวเม่ือป ค.ศ. 1979 คือเม่ือผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษา
พุทธศาสนา หรือผูท่ีตองการจะคนหาขอมูลตางๆเกี่ยวกับวัดปากน้ํา และขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ
ของวัด ตัดสินใจเลือกท่ีจะใชเว็บไซตวัดปากน้ําเปนส่ือในการคนหาขอมูล ผลท่ีไดคือ สามารถคนหา
ขอมูลท่ีตองการไดสะดวก และไดมีการพัฒนาตนเองจากการศึกษาธรรมะท่ีแสดงไวในเว็บไซตวัด
ปากน้ํา นอกจากน้ียังมีการติดตอส่ือสารกันผานทางกระดานถาม-ตอบของเว็บไซต สรางเปนชุมชน
เสมือนจริงข้ึนมา ซ่ึงท้ังหมดนี้สงผลใหเปนการสืบทอด และเผยแผพุทธศาสนาผานทางส่ืออินเตอรเน็ต 
ซ่ึงแสดงไดเปนแบบจําลองดังนี้ 
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ภาพท่ี 13 แสดงการประยุกตใชแบบจําลองการใชประโยชน และผลของการส่ือสารท่ีวินดาหล1979 กับ 
                การเผยแผพุทธศาสนาผานอินเตอรเน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
หรือกิจกรรมตางๆของวัดปากน้ํา 
ตัดสินใจท่ีจะใชเว็บไซตวดัปากน้ําใน

ผูเขาชมเลือกชมเนื้อหาตางในหนาเว็บไซตของวัด
ปากน้ําตามหวัขอท่ีตนเองสนใจจะคนหา  

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ วัดปากน้ําและกิจกรรมของวัด และเนื้อหา

ผลโดยตรง 
สามารถหาขอมูลท่ี
ตองการไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

ผลตามมา 
มีการพัฒนาตนเอง
จากการไดศึกษา
ธรรมะ 

ผลผสาน 
มีการสรางเปนชุมชนท่ี
ส่ือสารกันบนเว็บไซต
ของวัดปากน้ํา 

การสืบทอด และเผยแผพุทธศาสนาผานทางส่ืออินเตอรเน็ต 
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จากผลสืบเนื่องท่ีไดจากการเผยแผพุทธศาสนาทางอินเตอรเน็ต นั้นทําใหมีเว็บไซตตางๆท่ี

นําเสนอรูปแบบ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเผยแผพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ซ่ึงเทากับวาแหลงขอมูลท่ี
เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนดวย ดังนั้นผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในปจจุบัน ท่ีมีขอจํากัด
ในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ หรือหลักธรรมคําส่ังสอนของพุทธศาสนา
จํานวนหน่ึงนั้น เปล่ียนมาใชส่ืออินเตอรเน็ตในการเขาถึงพุทธศาสนามากข้ึน และมีการใชกระดานถาม-
ตอบ (Webboard) เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร และกระจายขาวสารกัน นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองมือ
อ่ืนบนอินเตอรเน็ตท่ีอํานวยความสะดวกในการส่ือสารขอมูลขาวสารมากข้ึน รูปแบบของการเขาถึง
พุทธศาสนาเพิ่มชองทางมากข้ึนกวาจากเดิมตองไปท่ีวัด หรือหองสมุดใหญเทานั้น ดังนั้น รูปแบบ
สังคมของผูท่ีสามารถเขาถึงพุทธศาสนาของผูท่ีสามารถใชอินเตอรเน็ตไดจึงเปล่ียนแปลงไป คือเปน
สังคมที่ส่ือสารกัน และคนหาขอมูลขาวสารบนอินเตอรเน็ตมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเทคโนโลยี
เปนตัวกําหนดสังคม ท่ี D.McQuail ไดเสนอลักษณะเดนของการท่ีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคมไว
เม่ือป ค.ศ. 1994 คือ  

1. เทคโนโลยีการส่ือสารเปนพื้นฐานของทุกสังคม  
2. เทคโนโลยีแตละชนิดก็จะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสรางทางสังคมแตละอยาง 
3. ข้ันตอนการผลิตและการใชเทคโนโลยีการส่ือสารจะเปนตัวนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ

สังคม 
4. การปฏิวัติ เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารในแตละคร้ังจะทําใหเกิดการปฏิวัติ

เปล่ียนแปลงสังคมตามมาเสมอ 
สังคมของการเผยแผและศึกษาพุทธศาสนาผานส่ืออินเตอรเน็ตนั้นก็มีคุณลักษณะตามท่ี 

D.McQuail กลาวถึง คือในปจจุบันยังจํากัดอยูในสังคมท่ีสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได คือตองมี
ปจจัยพื้นฐานในการเขาถึงสารสนเทศ แตพื้นท่ีท่ียังขาดปจจัยพื้นฐานในการเขาถึงสารสนเทศ เชน 
สังคมชนบท หรือประเทศท่ีกําลังพัฒนา ยังคงใชเทคโนโลยีเทาท่ีมีในการเผยแผพุทธศาสนา เชน 
โทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ รวมท้ังส่ือพื้นบาน และส่ือบุคคล และเม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารพัฒนาข้ึน
การการเผยแผพุทธศาสนาก็จะปรับเปล่ียนไปโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีเปล่ียนไป ซ่ึง
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ลักษณะของการใชอินเตอรเน็ตในการเผยแผพุทธศาสนานั้นสงผลกระทบตอสังคมไดดังแผนผัง
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 แสดงการประยุกตใชแบบจําลองตามทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม กับการใช 
                อินเตอรเน็ตในการเผยแผพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการสื่อสารผาน
อินเตอรเน็ต ไดแก เว็บไซต 
กระดานถาม-ตอบ (Webbard) 
จดหมายอิเล็กทรอนิก (E-Mail) 
เปนตน 

สรางผลกระทบ 

การ
เปลี่ยนแป
ลงทาง
สังคม 
(Social 
Change) 

ระดับสังคม (Social Level) 
- สรางเปนสังคมเครือขาย 
- มีลักษณะเปนชุมชนเสมือนจริง 

ระดับสถาบัน (Institutional Level) 
- เว็บไซตเปนแหลงที่เขาถึงพุทธ

ศาสนาเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากวัด 

ระดับบุคคล (Individual Level) 
- เขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับพุทธ

ศาสนาไดสะดวกขึน้ 
- การศึกษาพุทธศาสนา เปนการศึกษา

ดวยตนเองมากขึ้น 
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จากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสงผลตอสังคมใหมีการเผยแผพุทธศาสนาผาน

อินเตอรเน็ต ทําใหมีเว็บไซตท่ีเผยแผ และนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ซ่ึง
กระจายอยูในท่ีตางๆท่ัวโลก แตดวยคุณลักษณะของเทคโนโลยีการส่ือสารดวยอินเตอรเน็ตนั้น สามารถ
เช่ือมโยงขอมูลของเว็บไซตตางๆเหลานั้นเขาหากันได และสามารถแลกเปล่ียนขอมูลผานทางเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการส่ือสารตางๆ บนอินเตอรเน็ต กอใหเกิดมีการสรางสังคมท่ีติดตอส่ือสารกันผานทาง
อินเตอรเน็ตเปนเครือขาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสังคมเครือขาย (The Network Society) ท่ี 
Manuel Castells เสนอไวเม่ือป 1996 ซ่ึงแสดงลักษณะของสังคมเครือขายไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงลักษณะของเครือขายท่ีเช่ือมโยงเว็บไซตวัดปากน้ํา ตามแนวคิดเกี่ยวกับสังคมเครือขาย 
                ของ Manuel Castells 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 

สังคมผูเขาชม
เว็บไซตวัดปากน้ํา 

 

สังคมผูเขาชม
เว็บไซตธรรมะอ่ืนๆ 

ประเทศไทย 

 

สังคมผูเขาชม
เว็บไซตอื่นๆ 

ประเทศตางๆท่ัวโลก 
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ในการสรางเปนสังคมเครือขายนี้ เปนการสรางความสัมพันธทางสังคมผานทางส่ือ
อิเล็กทรอนิก โดยใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร สงถาย 
และแลกเปล่ียนขอมูลกัน ซ่ึงผูท่ีใชอินเตอรเน็ตส่ือสารกัน อาจไมไดมีความรูจักคุนเคยกันมากอน 
หรือไมเคยแมแตเห็นตัวตนท่ีแทจริงของกันและกัน ไมมีการปฏิสัมพันธกันทางกายภาพ (Physical) ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) ท่ีปฏิสัมพันธกันผานทางส่ือใหม
ใน Cyberspace  

จากผลการวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวาปจจัยบางปจจัยดานสังคม และดานครอบครัว ซ่ึงเปนตัวตนท่ี
แทจริงของผูเขาชมเว็บไซตวัดปากน้ํานั้น มีความสัมพันธกับปริมาณการเขาชม และความคิดเห็นของผู
เขาชมเว็บไซต รวมถึงผลที่แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของผูเขาชมเว็บไซต กับการนําหลักธรรมไปใช
ในชีวิตจริง และผลท่ีไดรับจากการเชาชมเว็บไซตในเชิงการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกัน นั้นแสดง
ใหเห็นวา อิทธิพลของสังคม และครอบครัว นั้น มีผลตอพฤติกรรมการส่ือสารของผูเขาชมเว็บไซตวัด
ปากน้ํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีตอการส่ือสาร ท่ีกลาวถึง
บริบททางสังคมวาเปนพลังอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลเหนือการส่ือสาร เชนตัวอยางของผลที่ไดจากการวิจัย
นี้พบวา ผูท่ีประสบกับปญหาสังคมมาก เชน ความไมเปนธรรม การขาดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น หรือมี อุปสรรคตางในการเขาถึงพุทธศาสนา นั้นมีความคิดเห็นในเชิงบวกเก่ียวกับเว็บไซตวัด
ปากน้ํานอยกวาผูท่ีประสบปญหาดานสังคมนอย 

 
ในสวนของผลการวิจัยท่ีไดจากการสํารวจท่ีพบวา การเปดรับส่ือธรรมะผานอินเตอรเน็ตมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องจากการประกอบ
กิจกรรมทางพุทธศานานั้นเปนวัฒนธรรมในสังคมของผูท่ีเขาชม ซ่ึงมีอิทธิพลในการพลักดันใหผูเขาชม
นั้นแสดงออกมาถึงพฤติกรรมการส่ือสารอยางใดอยางหน่ึง ตามแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคม และ
วัฒนธรรม ท่ีมีตอการส่ือสาร เม่ือผูท่ีประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนามาก ทําใหมีแรงขับดันท่ีจะมีการ
ส่ือสารท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนามาก ประกอบกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีการส่ือสาร ท่ีมีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ท่ีทําใหผูใชสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ
มากมายจากท่ัวทุกมุมโลก รวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาเชนกัน ซ่ึงเทคโนโลยีทางการส่ือสารน้ี
ไดเขามาปรับเปล่ียนการเขาถึงพุทธศาสนาใหสามารถเขาถึงไดสะดวกจากทุกท่ีท่ีมีอินเตอรเน็ต จากเดิม
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การเขาถึงพุทธศาสนานั้นตองไปท่ีวัด หรือหองสมุด ดังนั้น วัฒนธรรมท่ีสะทอนผานการประกอบ
กิจกรรมทางพุทธศานานั้นจึงเปนแรงขับดันใหผูปฏิบัติมีการแสดงออกในการส่ือสารทางดานพุทธ
ศาสนามากข้ึน โดยเลือกท่ีจะใชอินเตอรเน็ต เนื่องจากเปนเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสะดวก 

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสังคม กับการเขาชมเว็บไซตนั้น
พบวา การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว และ การประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนารวมกับสังคม มีความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซต แตปญหาดานครอบครัว และปญหา
ดานสังคม ไมมีความสัมพันธกับปริมาณการเขาชมเว็บไซต สถาบันครอบครัวนั้นเปนหนวยหนึ่งของ
สังคม ดังนั้นความสัมพันธภายในครอบครัวจึงสงผลตอสังคมดวยเชนกัน ครอบครัวเปนสถานบันแรก
ท่ีจะสอนใหเรียนรูวัฒนธรรมในสังคม ซ่ึงหากครอบครัวมีการหลอหลอมวัฒนธรรมที่ดีแลว สมาชิกใน
ครอบครัวก็จะเปนบุคลากรท่ีมีวัฒนธรรมท่ีดีในสังคม ดังนั้นการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา
รวมกันในครอบครัว และสังคมนั้น ก็เปนแรงผลักดันใหสนใจท่ีจะศึกษา คนควา และเขาถึงพุทธศาสนา
มากข้ึน และเว็บไซตวัดปากน้ําเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถเขาถึงพุทธศาสนาไดสะดวก ดังนั้นผูท่ีมีการ
ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว และสังคมมาก จะมีแรงผลักดันใหสนใจท่ีจะศึกษา
พุทธศาสนามาก หากประกอบกับการไดรับรูวาเว็บไซตวัดปากน้ําเปนแหลงหนึ่งท่ีจะเขาถึงพุทธศาสนา
ได ก็จึงมีการเขาชมกันมาก แต ปญหาครอบครัว และปญหาดานสังคม อาจไมใชปจัยท่ีเปนแรงผลักดัน
ใหแสดงออกมาในรูปของปริมาณในการเขาชมเว็บไซตวัดปากนํ้า แตพบวาปญหาดานสังคมมี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับความคิดเห็นในการเขาชมเว็บไซต เนื่องผูท่ีประสบปญหา
ดานสังคม จะสงผลกระทบตอจิตใจของผูท่ีประสบปญหา ทําใหมีทัศนคติในเชิงลบ คือ ไมไววางใจ 
หรือเช่ือในส่ิงหนึ่งส่ิงใดงายๆ  ดังนั้นผูท่ีประสบปญหาดานสังคมมาก ก็จะมีความคิดเห็นในเชิงบวกกับ
เว็บไซตนอยลง  

ความสัมพันธระหวาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ํา การนําหลักธรรมไปใช และการ
พัฒนาตนเอง พบวาปจจัยท้ังสามมีความสัมพันธสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และเปนเหตุเปนผล
กัน โดยผูท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตวัดปากน้ําไปในเชิงบวกนั้น แสดงวามีทัศนคติท่ีดีตอเว็บไซต
วัดปากนํ้า ซ่ึงสงผลใหเปดใจรับ และเกิดความเล่ือมใสในคําสอน และหลักธรรมที่แสดงไวในเว็บไซต 
จึงนําไปปรับใชมากกวาคนท่ีมีความคิดเห็นในเชิงบวกนอยกวา  เ ม่ือนําหลักธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันมากจึงเปดการพัฒนาตัวเองท่ีมากกวาคนท่ีมีการนําไปใชนอยกวา 
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ขอเสนอแนะทางวิชาการ 

 
1. ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานศาสนา ครอบครัว และสังคม กับการเขา

ชมเว็บไซต และความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต โดยใช การประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา และการศึกษาพุทธศาสนาผานทางอินเตอรเน็ต เปนปจจัยทางดานศาสนา การ
ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว และปญหาครอบครัว เปนปจจัยดาน
ครอบครัว และการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับสังคม และปญหาดานสังคม 
เปนปจจัยดานสังคม ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังตอไป อาจพิจารณาโดยอาศัยปจจัยอ่ืนในการหา
ความสัมพันธกับการเผยแผพุทธศาสนาทางอินเตอรเน็ต เชน ความสามารถในการเขาถึง
อินเตอรเน็ต ความรูความเขาใจในพุทธศาสนา หรือพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต เปนตน 

2. ในงานวิจัยนี้ไดศึกษารูปแบบ และเนื้อการเผยแผพุทธศาสนาผานทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปน
การปรับเปล่ียนรูปแบบในการเผยแผพุทธศาสนาไปตามเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีใชใน
ปจจุบันและพบวาเทคโนโลยีการส่ือสารไดเขามากมีบทบาทตอการเผยแผพุทธศานามาก
ข้ึนเร่ืองๆ ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษารูปแบบการเผยแผพุทธศาสนาผานเทคโนโลยี
การส่ือสารอ่ืน เชน การใชการส่ือสารผานดาวเทียม การใชมัลติมีเดียผานอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง เปนตน รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับการปรับแปล่ียนรูปแบบการเผยแผผานทางส่ือ
ใหมเหลานั้น เชน การใหความหมายของพุทธศาสนา การใหความหมายของหลักธรรม 
ความเขาใจ และความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับพุทธศาสนาจากเทคโนโลยีการส่ือสาร 
เปนตน  

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับเว็บมาสเตอรของวัด 
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1. ควรแกไขปรับปรุง (Update) เนื้อหาของเว็บไซตอยูเสมอเพ่ือดึงดูดใหผูเขาชมมีความ
สนใจท่ีจะเขามาชมซํ้า ซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางเปนชุมชนเสมือนข้ึนบนเว็บไซต 

2. ควรนําเสนอหลักธรรมในลักษณะท่ีใหผูชมท่ัวไปสามารถเขาใจไดงาย ใหมากข้ึน เชน 
อาจนําเสนอในลักษณะของวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรือตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
และใหเนื้อหาสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 

3. ควรใชการส่ือสารบนกระดานถามตอบในการเผยแผ และใหความเขาใจในพุทธศาสนาให
มากข้ึน โดยอาจต้ังเปนประเด็นท่ีเกี่ยวกับความรู หรือหลักธรรมของพุทธศาสนา เพื่อใหผู
เขาชมไดแสดงความคิดเห็น แตตองควบคุมการใชใหอยูในกรอบ หรือกฏเกณฑท่ีดี 

4. ควรประชาสัมพันธ เผยแพรเว็บไซตวัดปากน้ําใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป โดยแนะนําใหผู
ท่ีมาประกอบกิจกรรมตางๆท่ีวัดไดรูจัก และใชการสรางเครือขายโดยการแลกเปล่ียน
หัวขอเช่ือมโยง (Links) กับเว็บไซตอ่ืนๆ รวมถึงการประชาสัมพันธกับเว็บไซตท่ีเปน
ลักษณะรวมเว็บไซต เชน Sanook.com เปนตน 

5. ควรนํารูปแบบการสื่อสารใหมๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการทําเว็บไซต มาใชเพ่ือดึงดูดให
มีผูเขาชมมากข้ึน  
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