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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชส่ือสารเพื่อเผยแผ
ธรรมะ ผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2) เพื่อศึกษาความตองการและความ
พึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาในแงของผูสงสาร โดย
ศึกษาผลงานของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ท่ีเผยแผทางส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ 
(Facebook Fan Page) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมกราคม ถึง 
เดือนมีนาคม 2555 การศึกษาวิจัยในแงผูรับสาร โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุม
ตัวอยาง อายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน และอายุ 25-34 ป จํานวน 8 คน รวม 16 คน โดยคัดเลือกจากผูท่ี
เปนเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 
ผลการวิจัยพบวา  
 รูปแบบของการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ใช
กรอบแนวคิดการนําเสนอแบบมัลติมีเดียพบวา เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)  ของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีการใชมัลติมีเดียไดอยางสมบูรณ ทุกรูปแบบ โดยเปนการกระจายไปยังเมนู
ตางๆ อยางครบถวน โดยมีการใชขอความตัวอักษร (Text) มากท่ีสุดจํานวน 10 เมนู รองลงมาคือ 
การใชรูปภาพ (Image) จํานวน 8 เมนู  วีดีโอ ลิงคดาวนโหลด (Video Link Download) จํานวน 6 
เมนู และการใชเสียง (Sound) 5 เมนู และยังพบวาในแตละเมนูมีการใชการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย 
มากกวา 1 ชนิด ซ่ึงเปนการผสมผสานเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ และดึงดูดกลุมเปาหมายใหเขาใช
งาน  
 ดานเนื้อหาจากการศึกษาพบวาภายในเมนูไทมไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan 
Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนเนื้อหาประเภทขอคิด หลักธรรม คําสอน มากท่ีสุดจํานวน 
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 ดานภาษาจากการศึกษาพบวา ภาษาท่ีใชในการเผยแผธรรมะสวนใหญใชภาษาแบบท่ี
ไมเปนทางการจํานวน 35 หัวขอ โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย ส้ันกระชับ และคลองจอง สวนภาษาท่ี
เปนทางการจํานวน 8 หัวขอ เปนการใชภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ในการอธิบายถึงหลักคําสอน  
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางถึงความตองการและความพึงพอใจตอการเผยแผธรรมะ
ผานส่ือสังคมออนไลน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป และ 
อายุ 25-34 ป มีความตองการและความพึงพอใจ ในลักษณท่ีใกลเคียงกัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการเขาใชงานมาประมาณ 3-9 เดือน และสนใจตอรูปแบบการนําเสนอดวยการใชภาษาท่ีเรียบงาย 
เขาใจงาย มีการสอดแทรกภาษาบาลี และภาษาอังกฤษพรอมคําแปล โดยกลุมตัวอยางจะเนนไปที่
การอานขอความเพื่อทําความเขาใจดวยตนเอง และจะไมมีการโตตอบกลับไปยังขอความที่โพสต
ข้ึน หากพึงพอใจก็จะทําการกดถูกใจ (Like) เทานั้น และเห็นวาขอคิดคําคมท่ีนํามาเผยแผนั้นเปน
ประโยชน สามารถนํามาปรับใชไดในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางานได   
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ABSTRACT 
  This Research have to (1) the form, content, language used to communicate and 
spread Dharma. The great age of social media savant burden (2) to study the needs and 
preferences of the audience towards the Dissemination of Dharma through the Online Social 
Media Of Phra Maha Wuthichai Vajiramedhi. 

 
  Using Qualitative Research. The study of the messenger. The study of the data was 
collected in January to March 2555 study in the audience. In-depth interviews were aged 18-24 
years, the 8 people, age 25-34 years, 8 people, including 16 people. The selected from a Facebook 
fan page of Phra Maha Wuthichai Vajiramedhi.  
 
The results of this research.  
 From of The Dissemination of Dhamma Through Online Social Media of Phra Maha 
Wuthichai Vajiramedhi. The framework of a multimedia presentation that Facebook fan page of 
Phra Maha Wuthichai Vajiramedhi of the media was completely full, which is distributed to the 
various menus. in its entirety by the text the number of 10 the second is to use image, 8 the video 
download link, 6 discussions and the use of sound 5 menu. Also found that the menu has been 
used more than one type of multimedia presentations that combine to make it interesting. Drive 
traffic to and from work. 
  The content of the study showed that within the timeline Facebook fan page Of Phra 
Maha Wuthichai Vajiramedhi. Is the contents of comments are fair doctrines, most of the 35 
topics is that the terms of the Apocalypse. Teach me to read a course of action to benefit their 
every day lives. The content of news. The content of 14 topic, followed by an announce. 
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Narrative theology. A message. It includes a download link electronic books. The speakers sound 
fairly. In addition, some topics that may be spread over an issue presented by the proposed 
combination. 
 The study found that language. The language used in the dissemination of the Dharma 
that is not the official language of 35 by using a simple and concise language that is compatible 
with the number 8 is the destination language. And English. To explain the doctrine. 
 The lessons from the sample within the needs and preferences of the audience towards 
the Dissemination of Dharma through the Online Social Media. The study found that The two 
groups were aged between 18-24 years and 25-34 years of age, needs and satisfaction. Similar in 
appearance. The majority of the samples have been used for about 3-9 months, and interest in the 
presentation by using a simple, easy to understand language is inserted. And English, with 
translation. The group will focus on reading to understand it myself. And no response to messages 
that are posted up. If satisfied, it will hit me (Like), and that life is to spread ideas that are useful. 
Can be deployed on a daily basis. And his work. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  
 ในปจจุบัน คนรุนใหมใหความสนใจกับธรรมะกันมากข้ึน เห็นไดจากการเติมโตของ
ทัวรธรรมะ กระแสการปฏิบัติธรรม การเขาวัดทําบุญในชวงวันสําคัญทางพุทธศาสนา หรือกระท่ัง
การที่แฟนเพจ (Fan Page) ในเฟซบุค (Facebook) ของพระหลายองคมีจํานวนสมาชิกมากกวาแสน
ราย ไมวาจะเปนผูท่ีเครงครัดในศาสนา หรือศึกษาธรรมะอยางลึกซ้ึงจริงจัง หรือแมกระท้ังสนใจ
ตามกระแสของสังคมก็ตาม แตท้ังนี้และท้ังนั้นเปนเร่ืองท่ีนาสนใจวามีเหตุปจจัยใดที่ทําใหธรรมะ
กลายเปนกระแสท่ีมาแรงในทุกวันนี้  
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนพระสงฆรูปหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดตอผูคนในยุค
ปจจุบัน ผานการเผยแผธรรมะทั้งใน ส่ือแบบด่ังเดิม (Traditional Media) และ ส่ือใหม (New 
Media) ไมวาจะเปน การบรรยายธรรมผานรายการทีวี รายการวิทยุ งานเขียนท่ีถายทอดหลักธรรม 
คําสอน เชน ธรรมะดับรอน ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะบรรดาล และธรรมะติดปก ซ่ึงไดรับการ
นําไปดัดแปลงเปนละครโทรทัศนทางไทยทีวีสีชอง 3 และไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ กวาสิบ
รางวัล และผลงานนิพนธท้ัง 4 ช้ินนี้ ทําใหพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดรับรางวัล ผูท่ีมีผลงานดาน
การเผยแผพุทธศาสนาดีเดน จากมูลนิธิศาสตราจารยพิเศษ จํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 
ปจจุบันหนังสือของทานไดตีพิมพออกมาแลวกวา 93 เลม และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ยังไดจัดต้ัง
เว็บไซตธรรมะทูเดย (www.dhammatoday.com) เพื่อเผยแผธรรมะ และไดเผยแผธรรมะผานส่ือ
ออนไลนท้ังทางทวิตเตอร (Twitter) และ เฟซบุค (Facebook) รวมถึงการเดินสายบรรยายธรรมท้ัง
ในประเทศและตางประเทศอีกดวย   
 แนวโนมท่ีคนรุนใหม หันมาใหความสนใจธรรมะนั้น ไมใชเกิดข้ึนเฉพาะในเมืองไทย
เทานั้น เห็นไดจากการที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดรับกิจนิมนตใหเดินทางไปเผยแผธรรมะท่ัวโลก
ในรอบ 7 ปท่ีผานมา จนไดรับประสบการณมากมายจากหลายมุมโลก ซ่ึงทุกส่ิงลวนเกิดข้ึนตาม
กระแสของโลกเปนหลัก และทานไดใหความเห็นวา “กระแสของโลกทุกวันนี้เปนกระแสทางจิต
วิญญาณ คือ โลกมาถึงจุดเปล่ียนของศตวรรษ สังเกตุเห็นไดวาการเมืองในเวทีโลกเปล่ียนไป ผูนํา
ทางการเมืองอายุนอยข้ึน หรือทฤษฏีโดมิโนท่ีเกิดข้ึนท่ีอียิปต ตูนิเซีย จอรแดน ฝร่ังเศส หรือ
แมกระท่ังในประเทศไทย ท่ีประชาชนลุกขึ้นมาทาทายอํานาจรัฐ นั่นคือเพราะการเมืองเปล่ียน” 
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 อีกหนึ่งกระแสคือการบริโภค ในรอบหลายสิบปท่ีผานมาผูคนถูกกลอมใหบริโภค
อาหารประเภท อาหารขยะ (Junk Food) ผลก็คือทําใหเกิดโรคอวนกันท่ัวโลก จึงเกิดกระแสการ
บริโภคที่เปล่ียนไปผูคนเร่ิมหันมาบริโภคอาหารท่ีเนนคุณคาทางโภชนาการมากข้ึนใหความสําคัญ
กับอาหารหรือพืชผล ท่ีมาจากเกษตรอินทรีย (Organic Farm) เปนหลัก กระแสตอไปคือ กระแสการ
รักษส่ิงแวดลอม พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ใหความเห็นวา “เนื่องจากปญหาโลกเสียสมดุล นําโดย
กลุมของอัล กอร กอใหเกิดความสนใจแกปญหาภาวะโลกรอนกันขนาดใหญ จนเปนขบวนการ
ระดับโลก อีกกระแสที่ตามมาคือเกษตรกรรมทางเลือกท่ีเรียกวา พุทธเศรษฐศาสตร (Buddhism 
Economic) กําลังแพรหลายไปท่ัวโลก คนหันมาบริโภคในวิถีพุทธ ผลิตวิถีพุทธ และใชชีวิตพุทธ
กันมากข้ึน คนเร่ิมหันมาตั้งคําถามถึงคุณภาพชีวิตกันมากข้ึน เหลานี้เปนแนวคิดแบบสมัยนิยม คือ
ภาพรวมของโลก พอลมของโลกเปนไปอยางนี้ ไทยซ่ึงเปนประเทศเล็กๆ ก็จะไดรับกระแสของโลก
ดวย และน่ันจึงเปนเหตุใหคนรุนใหมสนใจธรรมะ เพราะนี่คือกระแสหรือเทรนดของโลก”  
 ดังนั้น การเผยแผธรรมะในยุคปจจุบันจึงตองอิงกับกระแสโลกท่ีเกิดข้ึนดวย ซ่ึงพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธีมองวา การเผยแผธรรมะในยุคนี้ตองใชการเผยแผในเชิงรุก ท่ีผานมาการเผยแผ
ธรรมะจะเปนไปตามเทศกาลหรือวันสําคัญทางศาสนา เชน งานเทศกาล หรือวันพระถึงจะมีการ
เทศนการสอน ผลท่ีไดก็คือธรรมะไมซึมซับเขาถึงใจคน และนับวันเหมือนธรรมะจะหางเหินคน
ไทยมากข้ึนทุกที ซ่ึงกลุมคนสมัยใหมในยุคปจจุบันอาจไมสนใจธรรมะ ในรูปแบบของการอานผาน
หนังสือ และหากยังใชวิธีการเผยแผในเชิงรับตอไป วันหนึ่งคนรุนใหมอาจหันหลังใหธรรมะก็
เปนได 
 เหตุท่ีโลกกาวหนาไปทุกนาทีและมีการเกิดของส่ือใหม อยางเฟซบุค (Facebook) ท่ีมี
ผูใชงานกวา 800 ลานคนท่ัวโลก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีไดกลาวไวในหนังสือ BrandAge ฉบับ
เดือนกุมภาพันธ 2554 วา “เฟซบุค (Facebook) ถือวาเปนประเทศที่เกิดใหม ฉะนั้นศาสนาใหมก็คือ 
ศาสนา Social Media ถาพระสงฆไมตระหนักรูถึงความเปล่ียนแปลงของโลกตรงนี้ เราไมเพียงแต
กาวไมทันโลก แตเราก็จะถูกโลกท้ิงดวย” เหตุนี้ จึงเห็นควรท่ีจะใชการส่ือสารในรูปแบบของ 
Social Media ในการเผยแผธรรมะ เพื่อใหเหมาะกับยุคสมัย ซ่ึงจุดออนของโลกในสายตาของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี คือ มนุษยยังคงมีกิเลส มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ซ่ึงเปนเหตุแหงความ
ทุกข ในเม่ือผูคนเครียดมาก ทุกขมาก จึงเปนโอกาสของธรรมะ ท่ีจะนําธรรมะไปดับทุกข โดยการ
ปรับรูปแบบของการนําเสนอใหเขากับสังคมปจจุบัน 
 โดยแตเดิมนั้นพระสงฆมีการเผยแผธรรมะเฉพาะภายในวัด โดยการเทศนา หากเม่ือ
เทียบกับยุคปจจุบันถือวารูปแบบเดิมนั้นไดผลนอย จึงมาสูการเผยแผโดยการเขียนหนังสือ เผยแผ
ธรรมะผานรายการโทรทัศน ผานรายการวิทยุ จนมาถึงส่ืออนไลนอยาง เว็บไซต (Website)         
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 เฟซบุคของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (www.facebook.com/v.vajiramedhi) นั้น ปจจุบันมี
แฟนเพจ (Fan Page) มากกวา 8 แสนราย จากการจัดอันดับจากเว็บไซต Marketing Byte เฟซบุคของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถูกจัดอยูในอันดับที่ 4 โดยวัดผลจากจํานวนผูท่ีเขามาถูกใจ (like) จาก
ขอมูลดังกลาวเห็นไดวา ผูคนในสังคมยุค Social Media หันมาใหความสนใจในธรรมะมากข้ึน ดวย
เหตุท่ีตองการรับรูและซึมซับหลักธรรมอยางจริงจัง หรือแมกระท่ังการเปนแฟนเพจ (Fan Page) 
เพื่อทําตามกระแสก็ตาม แตนี้ก็เปนการส่ือสารอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถทําใหคนยุคปจจุบันหันมา
สนใจธรรมะไดเปนจํานวนมาก เขาถึงคนในยุคปจจุบันไดเปนจํานวนมาก หรือเรียกการส่ือสารเพ่ือ
การเผยแผธรรมะในลักษณะนี้ไดวา “ธรรมะประยุกต”  
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ยังไดวางรูปแบบท่ีจะใชในการส่ือสารเพื่อการเผยแผธรรมะ
ผานทางส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค (Facebook) โดยยึดหลัก 3 ส่ิงคือ เขาใกล เขาใจ และเขาถึง โดย
ไดแบงออกเปนข้ันตอนดังนี้  
 “เขาใกล” ไดใหความหมายวาคือการพยามปรับเปล่ียนภาพลักษณของพุทธศาสนา จาก
การมองศาสนาวาเปนส่ิงเรนลับ ไรเหตุผล มีแตเร่ืองการบนบานศาลกลาว ใหมองศาสนาเปน
ศาสนาของปญญาชน ท่ีใหแงคิด ความมีเหตุผล และการพึ่งพาตนเอง           
 “เขาใจ” โดยการนําเสนอพุทธศาสนาใหเปนเร่ืองท่ีเขาใจงาย จากการท่ีเขาใจวาธรรมะ
เปนส่ิงท่ีงาย แตถูกทําใหเขาใจยากโดยวิธีการถายทอดของพระสงฆเอง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จึง
ใชวิธีการนําเสนอพุทธศาสนาใหเขาใจงาย อะไรที่เปนนามธรรม ก็อธิบายใหเปนรูปธรรม เร่ืองท่ี
ไกลตัวก็ใหเปนเร่ืองท่ีใกลตัว ในดานของภาษาท่ีใชในการส่ือสารนั้นเปนเร่ืองท่ียาก อาจเปนเพราะ
พระพูดภาษาหนึ่ง คนพูดภาษาหนึ่ง ซ่ึงอาจจะตองมีการปรับเปล่ียน พระจึงตองปรับการใชภาษาให
เปนภาษาท่ีรวมสมัย จากเดิมเนนภาษาบาลีท่ีฟงแลวใหความรูสึกขลัง แตอาจไมเขาใจความหมาย 
ปจจุบันปรับมาใชภาษาไทยแทๆ ภาษาไทยแบบเดิมๆ ก็จะทําใหเขาใจงาย ตีความไดงาย ซ่ึงบางคร้ัง
อาจจําเปนตองใชภาษาตางชาติบางเพ่ือใหคนรุนใหมเขาใจความหมายไดดีข้ึน ธรรมะไมใชส่ิงท่ี
ลาสมัย แตดวยวิธีการสอน ดวยภาษา ท่ีทําใหคิดวาเขาใจยาก แตเม่ือมีการอธิบายดวยภาษารวมยุค
รวมสมัย ส่ือสารดวยภาษาเดียวกันก็จะทําใหคนรุนใหมเขาใจธรรมะไดงายข้ึน ซ่ึงการปรับปเล่ียน
ภาษาใหเขาใจงายนั้น ไมไดมีการบิดเบือนเนื้อหา หรือคําสอนของพระพุทธเจาแตอยางใด เพียงแต
นํามาปรับใหงายตอความเขาใจเทานั้น  
 “เขาถึง” คือการนําทฤษฏีมาปฏิบัติใชในชีวิตจริง ธรรมะท่ีแทจริงวัดผลไดจากการ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดจริง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นวาการท่ีจะส่ือสารอะไรออกไป
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 เม่ือนําความหมายของการเขาใกล เขาใจ และเขาถึง มาปรับใชในการเผยแผธรรมะแลว 
ยังสามารถทําใหคนท่ีไมมีพื้นฐานเดิมในเร่ืองของธรรมะ หรือผูท่ีไมไดสนใจในพุทธศาสนาอยูเปน
ทุนเดิม กลับมาใหความสนใจและรูสึกท่ีจะอยากศึกษาเพิ่มเติมไดอีกดวย นี่เปนเหตุหนึ่งท่ีทําให
เฟซบุค (Facebook) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดรับความนิยมจากกลุมคนจํานวนมาก ประกอบ
กับการใชเฟสบุค (Facebook) เผยแผธรรมะหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น เปนชองทาง
หนึ่งท่ีเปนประโยชนในการสงเสริมใหเด็กและเยาวชน รวมถึงคนรุนใหมเขาถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไดงาย ซ่ึงในสวนเฟซบุค (Facebook) ของทานนั้นเนนเผยแผเนื้อหาธรรมะ และ
เนนการสนทนาธรรมเปนหลัก 
 ดังนั้น รูปแบบ เนื้อหา และภาษา ท่ีใชในการถายทอดหลักธรรมะคําสอนนับวาเปน
ส่ิงจําเปนท่ีจะตองศึกษาเพื่อใหทราบถึงแนวทางในการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน รวมท้ัง
ศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะในลักษณะนี้ดวย  
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ภาพท่ี 1.1 แสดงการจัดอันดับเว็บไซตในประเทศไทย ท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุดตามลําดับ 
 
ท่ีมา : http://www.alexa.com/topsites/countries/TH (สืบคนเม่ือ 20 มกราคม 2555) 
 
 จากภาพขอมูลการจัดอันดับเว็บไซตในประเทศไทย ท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุด พบวา 
เฟซบุค(Facebook) มีผูนิยมใชงานมากเปนอันดับสองรองจากกูลเกิล (Google) ประเทศไทย  
 
 
 

DPU



 

 
6 

 
ภาพท่ี 1.2  แสดงการจัดอันดับ เฟซบุค เพจ (Facebook Pages) ในประเทศไทย 
 
ท่ีมา:  http://marketingbyte.com/pagerank/  (สืบคนเม่ือ 20 มกราคม 2555) 
 
 จากภาพขอมูลการจัดอันดับ เฟซบุค เพจ (Facebook Pages) ในประเทศไทย จาก
เว็บไซตขางตน เห็นไดวา เฟซบุค เพจ (Facebook Pages) ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถูกจัดอยูใน
อันดับ 4 โดยมีจํานวนแฟนเพจ หรือ ผูติดตามมากกวา 500,000 ราย 
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สวนประกอบหนาเฟซบุค (Facebook) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 

 
 
ภาพท่ี 1.3  แสดงภาพหนาหลัก จาก เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ 

    พระมหาวฒุิชัย วชิรเมธี 
 

ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi?sk=wall (สืบคนเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2555) 
 
 หนาหลัก เปนหนาท่ีใชในการอัพเดท ขอมูล เนื้อหา การเผยแผธรรมะ 
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 กลุมท่ีใชงานมากท่ีสุด คือ อายุ 18-24 ป (34.3%) รองลงมาคืออายุ 25-34 ป (29.4%) 
 
 
 
 
   

 
 
ภาพท่ี 1.4  แสดงสถิติผูใช เฟซบุค (Facebook) ในประเทศไทย แบงตามชวงอายุ  

    จากเว็บไซต Check Facebook  
 
ท่ีมา:  http://www.checkfacebook.com (สืบคนเม่ือ 20 มกราคม 2555) 
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 สถิติผูใชเฟซบุค (Facebook) ในประเทศไทย จากเว็บไซต CheckFacebook.com เม่ือ
วันท่ี 20 มกราคม 2555 พบวา จํานวนสมาชิกของผูใช เฟซบุค (Facebook)ในไทยมีมากถึง 
11,128,080 คน คิดเปนสัดสวน 82.95% จากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในไทย และ 1.57% ของผูใช 
เฟซบุค (Facebook) ท้ังหมดท่ัวโลก ผูใชกวา 52.4% เปนเพศหญิง และเพศชาย คิดเปน 47.6% ของ
ผูใชในไทย     
 จากสถิติดังกลาวพบวาชวงอายุ 18-24 ป เปนกลุมท่ีใชงานมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวน 
34.3% รองลงมาคือชวงอายุ 25-34 ป คิดเปนสัดสวน 29.4% และอายุ 14-17 ป ในสัดสวน 18.1% 
  ซ่ึงจากขอมูลสถิตินี้ ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษากลุมตัวอยางในชวงอายุ 18-24 ป และ 
25-34 ป เนื่องจากกลุมตัวอยางดังกลาวเปนกลุมท่ีมีการเขาใชงาน เฟซบุค (Facebook) มากท่ีสุด 
และอาจเปนกลุมท่ีใชวิธีการแสวงหาธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนอยาง เฟซบุค (Facebook) ของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อนํามาตอบโจทยการวิจัยดานความตองการและความพึงพอใจของผูรับ
สาร ท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน 
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1.2  คําถามนําวิจัย 
 1. รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชในการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี เปนอยางไร  
 2. ผูรับสารมีความตองการ หรือความพึงพอใจตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคม
ออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนอยางไร 

 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชส่ือสารเพ่ือเผยแผธรรมะ ผานส่ือสังคมออนไลน 
ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 2. เพื่อศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผาน
ส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย  
 1. ในการวิจัย “การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” 
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาในแงของผูสงสาร โดยศึกษาผลงานของ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ท่ีเผยแผทางส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2555 และ
ศึกษาเฉพาะส่ิงท่ีอยูภายในเฟซบุค (Facebook) เทานั้น ไมรวมถึงลิงคเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ 
โดยมุงวิเคราะห ถึง รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีไดเผยแผผานส่ือสังคมออนไลน  
 2. การศึกษาวิจัยในแงผูรับสาร โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุม
ตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธ อายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน และอายุ 25-34 ป จํานวน 8 คน รวม 16 คน 
โดยคัดเลือกจากผูท่ีเปนแฟนเพจเฟซบุค (Fan Page Facebook) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. ผลวิจัยท่ีไดจะเปนการสะทอนความพึงพอใจของผูใชบริการ ท่ีใชส่ือสังคมออนไลน 
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ในการศึกษาหลักธรรมคําสอนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 2. ผลการวิจัยท่ีไดอาจเปนประโยชนตอองคกร สถาบันศาสนา เพ่ือใชในการพัฒนา 
การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของคนในสังคมยุค
ปจจุบัน  
 3. เพื่อนําผลวิจัยท่ีไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และวิธีการในการ
ส่ือสารเพ่ือเผยแผหลักคําสอน ทางพระพุทธศาสนา ใหเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน  
 
1.6  นิยามศัพท  
 รูปแบบการส่ือสาร  หมายถึง การนําเสนอการถายทอดธรรมะดวยลักษณะตางๆ    ผาน
ทางส่ือสังคมออนไลน  เฟซบุค  (Facebook) โดยการโพสตขอความ  รูปภาพ  เ สียง  ไปยัง
กลุมเปาหมาย  
 การเผยแผธรรมะ หมายถึง การถายทอดหลักธรรมคําสอน ขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ในลักษณะของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนการถายทอดดวยภาษาและถอยคําท่ี
เรียบงายเขากับยุคสมัย ใหแงคิดเพื่อนํามาประยุกตใชกับทุกสถานการณ โดยเนื้อหาธรรมะจะถูกยอ
เปนคําธรรมดาใหเขาใจงาย  
 ส่ือสังคมออนไลน  หมายถึง การส่ือสารผานเว็บไซต โดยการรวมกลุมคนท่ีใหความ
สนใจในเร่ืองเดียวกัน มาติดตอส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง เฟซบุค 
แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมกลุมคนท่ีให
ความสนใจในเร่ืองของพุทธศาสนา สนใจในหลักการสอนในแบบของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) หมายถึง การนําเสนอขอมูลออนไลนลงบน
หนาเวปไซตของเฟซบุค (Facebook) เพื่อใหคนอ่ืนเขามาเยี่ยมชม ติดตามความเคล่ือนไหว โดยใน
ท่ีนี้จะศึกษาเฉพาะเพจ (Page) ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี www.facebook.com/v.vajiramedhi  
 รูปแบบ หมายถึง การนําเสนอการเผยแผธรรมะ โดยประยุกตดวยวิธีตางๆ ผานทาง
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สําหรับการวิจัยคร้ังนี้แบงการ
วิเคราะหรูปแบบออกเปน รูปแบบการนําเสนอแบบขอความตัวอักษร คือขอความที่ปรากฏอยูใน
หนากระดานสนทนา รูปภาพ คือ ภาพประกอบเนื้อหาหรือบทความตางๆ ภาพวีดีโอหรือลิงค ดาวน
โหลด (Link Download) คือ วีดีโอการบรรยายธรรมะหรือการดาวนโหลดเนื้อหาเพื่มเติมไดจากใน
เว็บเช่ือมโยงอ่ืน 
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 เนื้อหา หมายถึง สารท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เปนการนําเสนอ
ในรูปแบบของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ แบงการวิเคราะหเนื้อหาออกเปน 
ขอคิดหลักธรรม คําสอน และขาวสาร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
 ภาษา หมายถึง การใชภาษาในการส่ือสาร อธิบายหลักธรรมคําสอน แบงเปนภาษาแบบ
ทางการและไมเปนทางการ ภาษาแบบเปนทางการ คือ การใชภาษาอธิบายหลักธรรมคําสอนในเชิง
วิชาการ, ภาษาบาลีสันสกฤต, คําศัพทท่ีใชในพุทธศาสนา ศัพทท่ีใชกับภิกษุสงฆ-ฆาราวาส ภาษา
แบบไมเปนทางการ คือการใชคําท่ีส้ันกระชับ, คําคลองจอง เขาใจงาย 
 ความตองการและความพึงพอใจของผูรับสาร หมายถึง ความพอใจ ความชอบ ความ
สนใจ ในการไดรับความรูจากเนื้อหา ขาวสาร ผานเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี และคาดหวังวาจะสามารถการนําส่ิงท่ีไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชน ท้ังในทาง
ปฏิบัติ และทางความรูสึกนึกคิด  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาเร่ือง “การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย     
วชิรเมธี” มีแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  
 2.1  แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร (Computer Mediated 
communication: CMC) 

 2.2  ทฤษฎีเครือขายสังคม (Social Network) 
 2.3  แนวคิดส่ือสังคมออนไลน (Social Media)  

 2.4  ทฤษฏีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 
 2.5  แนวคิดดานการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาศาสนา 
 2.6  แนวคิดการวิเคราะหสาร 
 2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  ทฤษฏีการส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication: CMC) 
 การส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร (Computer – Mediated Communication: CMC) 
เกิดข้ึนในชวงป 1970 และ 1980 โดยเร่ิมตนจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer 
Networking) ถูกนํามาใชเพื่อการส่ือสารกันระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลตาง ๆ ซ่ึง Santoro (อาง
ถึงใน วิทวัส  เถ่ือนทอ,  2543 : 14) ไดกลาววาการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรนี้เปนบริการที่
อํานวยความสะดวกทางการสื่อสารใหกับบุคคลหรือกลุมโดยตรง และในการส่ือสารรูปแบบนี้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรจะเปนตัวกลางของการสื่อสารของมนุษย (Human Communication) โดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เชนเดียวกับเครือขายโทรศัพทท่ีเราใชกันอยูในปจจุบัน  
 Manuel Castells (อางถึงใน สุภาพร ยงยศ, 2549 : 25) ไดใหความเห็นวา ระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตนั้นเปนเสมือนกระดูกสันหลังของระบบการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร 
เพราะมันสามารถเช่ือมตอเครือขายไดมากท่ีสุด ทําใหทุกวันนี้เทคโนโลยีไดรวบรวมไปดวยชนิด
ของขอความขาวสารตาง ๆ ท้ังเสียง ภาพและขอมูล เครือขายมีไวเพื่อสามารถส่ือสารดวยสัญลักษณ
ตาง ๆ ภาษาดิจิตอลกลายเปนภาษาสากลและเครือขายการส่ือสารทําให CMC ไรพรมแดน ยากท่ีจะ
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 วลักษณกมล เอ่ียมวิวัฒนกิจ (อางถึงใน สุภาพร ยงยศ, 2549 : 25) ไดใหความหมายของ
การส่ือสารผานคอมพิวเตอรวา “เปนระบบการส่ือสารขอมูลท่ีเปน ขอความ ภาพ สัญลักษณ และ
เสียง ระหวางคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงไปสูคอมพิวเตอรอีกเคร่ืองหน่ึง หรือหลาย ๆ เคร่ือง โดยใช
ส่ือคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับระบบโทรคมนาคม เชน โทรศัพท เคเบ้ิลใยแกวหรือดาวเทียม เปน
ส่ือกลาง”  
 รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ (2542 : 16) ผูซ่ึงทําวิจัยเกี่ยวกับมณฑลสาธารณะของการ
ส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร ไดใหความหมายของการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรวา 
“เปนการส่ือสารท่ีใชคอมพิวเตอรผานระบบอินเตอรเน็ตเปนตัวกลางระหวางผูใชงานรวมกัน เปน
การส่ือสารท่ีทําใหอุปสรรคเร่ืองสถานท่ีและเวลาหมดไป”  
 นอกจากนี้ Hoffman และ Novak (อางถึงใน เพ็ญทิพย จิรพินนุสรณ, 2539 : 24 )พบวา
อินเตอรเน็ตมีคุณลักษณะของการส่ือสารแบบการแสวงหาขอมูลตามความสนใจของผูใช
(Information pull) ซ่ึงมีความแตกตางจากส่ือมวลชนประเภทอื่นๆ ท่ีจะมีลักษณะของการผลักดัน
เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร เขาสูประชาชน (Information push) รูปแบบการบริโภคขาวสารของส่ือท้ัง
สองประเภทจึงแตกตางกัน อินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีถูกควบคุมโดยผูใชมากกวาส่ืออ่ืน ๆ ผูใชสามารถ
ควบคุมขาวสารที่ตองการเปดรับ และเลือกปฏิเสธขอมูลขาวสารที่ไมนาสนใจได รวมท้ังการเรียก
หาขอมูลสามารถทําไดโดยไมจํากัดจํานวน ไมมีขีดจํากัดในการเลือกเปดรับสาร และสามารถ
ควบคุมขาวสารที่ตนเองตองการจะเปดรับไดมากกวาส่ืออ่ืนๆ ในปจจุบันเม่ือมีการส่ือสารผาน
อินเตอรเน็ต ผูรับสารจะสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารไดตามความพอใจของตน เม่ือผูรับสารมี
ความสนใจเปนพิเศษตอขอมูลขาวสารก็จะมีปฏิสัมพันธ (Interact) เพื่อติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมหรือ
แสดงความคิดเห็น    
 กิตติ กันภัย (อางถึงใน สุภาพร ยงยศ, 2549 : 26) ยังกลาวอีกวาคุณสมบัติความตางของ 
CMC กับส่ือรุนกอนที่สําคัญคือลักษณะของการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง ในการสื่อสารบน
ระบบอินเตอรเน็ตนี้ ไมจํากัดสถานท่ีในการส่ือสาร CMC กระจายตัวเองอยูท่ัวไป (Widely 
Distributed) สามารถใชกับคอมพิวเตอรเคร่ืองไหนก็ไดในโลกในการเขาระบบส่ือสาร และไมมี
ขอจํากัดดานเวลา เนื่องจาก CMC เปนส่ือประเภทท่ีใชเม่ือไหรก็ได (Transient) ไมติดเงื่อนไขเร่ือง
เวลาในการนําเสนอเนื้อหาเหมือนส่ืออ่ืน ๆ สามารถตอเขาไปในระบบเมื่อไหรก็ไดท่ีตองการ สวน
เร่ืองราวท่ีนําเสนอในส่ืออินเตอรเน็ต ก็มีไมจํากัดเชนกัน CMC  ใหโอกาสกับผูส่ือสารในการ
กระทําใด ๆ กับเนื้อหาสารก็ยอมได (Manipulation of content) แลวแตวาผูสงสารตองการส่ือสาร
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 กาญจนา และ คณะ (อางถึงใน สุภาพร ยงยศ, 2549: 26) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของการ
ส่ือสารแบบใหมในรูปแบบอินเตอรเน็ตไวดังนี้ 
 1.  การไหลของขาวสารจากผูสงสารหลายคนสูผูรับหลายคน และเปนการส่ือสารขอมูล 
ของบุคคลหน่ึงหรือกลุมหนึ่งท่ีสงไปยังศูนยคอมพิวเตอรใหบริการเครือขายผูใชขาวสาร หรือระบบ
กระดานขาวคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังลดขอจํากัดของเวลา และระยะทางการส่ือสารออกไป เพราะ
ไมวาผูสงสารจะอยูบริเวณซีกโลกใด ๆ ของโลกก็สามารถส่ือสารกันได 
 2.  ผูสงสารมีความรูอยางมากตอผูรับสาร เนื่องจากระบบ Interactive 
 3.  การแบงประเภทของผูรับสารสูงมากเปนรายบุคคล 
 4.  ระดับการโตตอบสูง 
 5.  ปฏิกิริยาการปอนกลับมีบางแตยังมีขอจํากัดอาจจะฉับพลันหรือตองรอ  
 6.  ศักยภาพในการเก็บรักษาขาวสารสูงมาก 
 7.  ลักษณะอวัจนภาษาคอนขางมาก 
 8.  ผูส่ือสารท้ังสองฝายสามารถควบคุมการไหลของสารไดเทาเทียมกัน 
 9.  การส่ือสารจากจุดศูนยกลางคอมพิวเตอรใหบริการเฉพาะกลุม  คือการส่ือสารจาก 
บุคคลหน่ึงไปยังศูนยบริการโดยท่ีผูรับตองเปนสมาชิกหรือลงทะเบียนเอาไว และการเขาถึงขอมูลนี้
ไดจะตองการใชชื่อและรหัสผานดวย 
 การส่ือสารผานคอมพิวเตอรโดยมีเครือขายอินเตอรเน็ตเปนตัวเช่ือมโยง เปนท่ี
แพรหลายอยางมาก จนจัดไดวาเปนนวัตกรรมใหมของการส่ือสารในยุคปจจุบัน เนื่องจากสามารถ
ขจัดปญหาในเร่ืองของกาละและเทศะออกไป เพราะสามารถติดตอส่ือสารกันไดตลอด 24 ช่ัวโมง ผู
ท่ีใชอินเตอรเน็ตไมวาจะอยูท่ีใดในโลกก็ตาม หากมีเครือขายอินเตอรเน็ตโยงใยไปถึงก็สามารถจะ
ติดตอส่ือสารถึงกันไดภายในเส้ียววินาที อีกท้ังเปนรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสมบูรณคือ ใหการ
แสดงผลท่ีเปนท้ังภาพ เสียง และตัวอักษร จึงทําใหสะดวกในการใช จนกลายเปนแหลงขอมูลใหม 
ขนาดใหญท่ีมีผูนิยมเขาไปใชบริการ 
 จะเห็นไดวาในยุคปจจุบันเรายอมรับการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอรมากข้ึน 
เนื่องจากความสามารถของคอมพิวเตอรพัฒนาใหมีความรูสึกเสมือนจริง (Virtual Reality) แมวาจะ
ยังมีขอจํากัดบางประการท่ีทําใหไมสามารถแสดงหรือรับรูถึง สีหนา น้ําเสียง อารมณ และทาทาง 
อันเปนสวนประกอบสําคัญในการส่ือสารไมนอยไปกวาตัวเนื้อหาของสารได แตท้ังผูรับสารและผู
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 McComb (อางถึงใน วิทวัส  เถ่ือนทอ, 2543 : 15) ยังไดสรุปวาถึงแมวาการส่ือสารผาน
ส่ือกลางคอมพิวเตอร จะมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากมายหลายอยางท่ีการส่ือสารแบบ
เผชิญหนา (Face-to Face)ไมมี เชน การกลาแสดงออกถึงความรูสึกตาง ๆ ท่ีไมสามารถแสดงออก
ไดในโลกแหงความเปนจริง, การส่ือสารกันไดจากท่ัวทุกมุมโลกอยางไรขีดจํากัด แตก็ไมสามารถ
ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ เนื่องจาการสื่อสารท่ีผานตัวกลางนั้น รูปแบบของการส่ือสารจะถูก
จํากัดดวยตัวเทคโนโลยีโดยเอง กลาวคือในการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร จะขาดแคลนการ
ส่ือสารในสวนของอวัจนภาษาในการมีปฏิสัมพันธกัน เชนในกรณีการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีใช
การสนทนาผานหองสนทนา   (Chat Room)     ท่ีเปนการพูดคุยผานทางขอความ ตัวอักษร คู
สนทนาจะไมสามารถมองเห็นหนาตา สีหนา ทาทาง หรือรูถึงน้ําเสียง บุคลิกลักษณะของอีกฝาย 
ดังนั้นจึงทําใหยากท่ีจะคาดเดาไดวาคูสนทนารูสึก นึกคิด มีอารมณอยางไร มีความจริงใจหรือไม 
ในขณะท่ีการสนทนาดําเนินอยู  
 สําหรับในประเทศไทยการส่ือสารผานส่ือกลางคอมพิวเตอร หรือเครือขายอินเตอรเน็ต
นั้น ไดเขามามีบทบาทในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมเมืองเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ และการใชงาน
อินเตอรเน็ตท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากก็คือ การคนหาไฟล และ ฐานขอมูลแบบเครือขายใย
แมงมุม ซ่ึงจะมีขอมูลขาวสารมากมายท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบของ Multi Media ทําใหผูใช
สามารถใชงานไดงายในรูปแบบของส่ือท่ีผสมผสาน ใหขอมูลไดท้ัง รูปภาพ, ภาพเคล่ือนไหว, และ
เสียงประกอบ แหลงขอมูลท่ีจะใหคนหาก็มีไมจํากัด เพราะสามารถเช่ือมตอไปยังแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ผูใชยังมีความนิยมในการใชบริการในรูปแบบอ่ืนๆ อีกมาก เชน การสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การดาวนโหลดขอมูล การพูดคุยแสดงความคิดเห็นผานหองสนทนา, การ
โฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน  
 
รูปแบบและเนื้อหาของการส่ือสารผานอินเทอรเน็ต  
 ยุคแรกของการส่ือสารในอินเทอรเน็ตเปนยุคท่ีมีลักษณะรูปแบบเนื้อหาท่ีเปนตัวอักษร 
(Text Mode) ซ่ึงเปนการส่ือสารกันผานตัวหนังสือลวนๆ เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีมีลักษณะ
คอนขางจิงจัง เนื้อหาของการส่ือสารผานอินเทอรเน็ตในยุคนั้นเปนแหลงรวมของขอมูลทางวิชาการ
และการวิจัย แมจะมีความครอบคลุมประเด็น แตขาดสีสัน ลวดลายท่ีดึงดูดใจ เนื่องจากการส่ือสาร
ในอินเทอรเน็ตยุคแรกนี้เปนการส่ือสารท่ีจํากัดอยูในวงเฉพาะกลุมท่ีมีการศึกษาท่ีดี  
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 ยุคปจจุบันการส่ือสารในอินเทอรเน็ตเปล่ียนสูยุคไฮเปอรเท็กซ(hypertext mode) หรือท่ี
รูจักกันในนามของ เวิรล ไวด เว็บ (World Wide Web) เปนการส่ือสารผานรูปแบบของส่ือประสม 
(multimedia) ผานรูปภาพ เสียง สีสัน ภาพเคล่ือนไหว และกราฟฟกท่ีสวยงามดึงดูดตา และยัง 
เอ้ืออํานวยการเชื่อมโยง (link) ขอมูลจากเว็บไซตหนึ่งไปยังอีกเว็บไซตหนึ่งไดอีกดวย ทําใหการ
ส่ือสารในอินเทอรเน็ตในปจจุบันนอกจากจะเปนแหลงรวมขอมูลทางวิชาการและการวิจัยท่ีสําคัญ
แลวยังแผขยายไปถึงแทบทุกหัวขอของความสนใจ หรือรูปแบบการส่ือสารกระดานขาวใหผูสนใจ
สงขอความหรือสารใด ๆ มาไวบนกระดานกลางใหผูสนใจอื่นไดอานและแสดงความคิดเห็น ซ่ึง
การส่ือสารผานกระดานขาวนี้มีความหลากหลายของประเด็นในการสนทนาขาวนี้มีความ
หลากหลายของประเด็นในการสนทนา อาทิ ปญหาสังคมหรือขาวท่ีกําลังเปนประเด็นท่ีสนใจ เร่ือง
วงการบันเทิง ละครตางๆ หรือแมแตเร่ืองของศาสนาเองก็ตาม 
 พิมพเดือน จาตุรงคกุล (อางถึงในพุฒิรัตน กมลชัยสกุล, 2550 : 13) ไดจําแนก
องคประกอบของส่ือตางๆ ไดเปน 5 ชนิด ประกอบดวย   
 1.  ขอความหรือตัวอักษร (Text) 
 2.  ภาพนิ่ง (Still Image) 
 3.  ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
 4.  เสียง (Sound) 
 5.  ภาพวีดีโอ (Video) 
 แลวนํามาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใชสําหรับการปฏิสัมพันธหรือโตตอบ (Interaction) 
ระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช ซ่ึงถือไดวาเปนกิจกรรมท่ีผูใชสามารถเลือกกระทําตอมัลติมีเดียไดตาม
ตองการ ตัวอยางเชน ผูใชไดทําการเลือกรายการและตอบคําถามผานทางจอภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร จากน้ันระบบคอมพิวเตอรก็จําและทําการประมวลผลและแสดงผลลัพธยอนกลับผาน
ทางจอภาพใหผูใชเปนอีกคร้ัง เปนตน 
 นอกจากนี้ ยังมีการปฏิสัมพันธในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกมายมาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเครื่องมือ
และรูปแบบท่ีจะนํามาประยุกตใชงาน ตัวอยางเชน การสรางปุมเมนูหรือขอความท่ีมีสีแตกตางจาก
ขอความปกติ เม่ือผูใชมีปฏิสัมพันธกับสวนนี้ ระบบก็จะเช่ือมโยงไปยังสวนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงอาจ
เปนไปไดทั้ง ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงหรือวีดีโอ ตามท่ีไดมีการออกแบบไวลวงหนา
แลว ดังนั้น จึงถือไดวาการปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมนอยไปกวาสวน
อ่ืนๆ  
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 1.  ขอความหรือตัวอักษร (Text)  
 ขอความหรือตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย ระบบ
มัลติมีเดียที่นําเสนอผานจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให
เลือกมากมายตามความตองการแลวยังสามารถกําหนดลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ (โตตอบ) ใน
ระหวางการนําเสนอไดอีกดวย  
 2.  ภาพนิ่ง (Still Image)  
 ภาพน่ิงเปนภาพท่ีไมมีการเคล่ือนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด และภาพลายเสน เปนตน 
ภาพนิ่งนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดียมากกวาขอความตัวอักษร ท้ังนี้เนื่องจากภาพจะใหผล
ในเชิงการเรียนรูดวยการมองเห็นไดดีกวา นอกจากน้ียังสามารถถายทอดความหมายไดลึกซ้ึง
มากกวาขอความหรือตัวอักษรนั่นเอง ซ่ึงขอความหรือตัวอัการจะมีขอจํากัดทางดานความแตกตาง
ของแตละภาษา แตภาพนั้นสามารถส่ือความหมายไดกับทุกชนชาติ ภาพน่ิงมักจะแสดงอยูบนส่ือ
ชนิดตาง ๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือวารสารวิชาการ เปนตน 
 3.  ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
 ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟกท่ีมีการเคล่ือนไหว เพื่อแสดงข้ันตอน หรือ
ปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน การเคล่ือนท่ีของอตอมในโมเลกุล หรือการเคล่ือนท่ี
ของลูกสูบของเคร่ืองยนต เปนตน ท้ังนี้เพื่อสรรคสรางจินตนาการใหเกิดแรงจูงใจจากผูชม การผลิต
ภาพเคล่ือนไหวจะตองใชโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปญหาเกิดข้ึนอยูบางเก่ียวกับ
ขนาดของไฟลท่ีตองใชพื้นท่ีในการจัดเก็บมากกวาภาพนิ่งหลายเทา นั่นเอง 
 4.  เสียง (Sound)  
 เสียงเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยูในรูปของ
สัญญาณดิจิตอลซ่ึงสามารถเลนซํ้ากลับไปกลับมาได โดยใชโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับทํางานดานเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงที่เราใจและสอดคลองกับเนื้อหาในการ
นําเสนอ จะชวยใหระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังชวยสราง
ความนาสนใจและนาติดตามในเร่ืองราวตาง ๆ ไดเปนอยางดี ท้ังนี้เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลตอผูใช
มากกวาขอความ หรือภาพนิ่งนั่นเอง ดังนั้น เสียงจึงเปนองคประกอบท่ีจําเปนสําหรับมัลติมีเดียซ่ึง
สามารถนําเสียงผานทางไมโครโฟน แผนซีดี ดีวีดี เทป และวิทยุ เปนตน  
 5.  วีดีโอ (Video)  
 วีดีโอเปนองคประกอบของมัลติมีเดียท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากวีดีโอใน
ระบบดิจิตอลสามารถนําเสนอขอความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกับเสียง
ไดสมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม ปญหาหลักของการใชวีดีโอในระบบ
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 Rice (1989) (อางถึงในพุฒิรัตน กมลชัยสกุล, 2550 : 15) ไดวิเคราะหถึงศักยภาพของ
การส่ือสารดวยคอมพิวเตอร โดยเปรียบจากคุณสมบัติในการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้  
 1.  ความเปนอิสระจากกฏเกณฑและขอจํากัด (Freedom of constraints) เชน การ
กําหนดสถานะของผูสงสาร การผูขาดความเปนเจาของส่ือ การไมสามารถเลือกกลุมผูรับสารเฉพาะ
เปาหมายได การกําหนดชวงเวลาในการรับขาวสาร หรือการไมสามารถเรียกคืนขอมูลได เปนตน  
 2.  ขอบเขตการส่ือสาร (Mode or technical bandwidth) ซ่ึงหมายถึงระยะทางระหวาง    
ผูสงสารและผูรับสาร หรือเนื้อหาท่ีสามารถนําเสนอไดหลายลักษณะ ท้ังท่ีเปนคําพูด สัญลักษณ 
หรือเสียง     
 3.  การสนองตอบและปฏิสัมพันธ (feedback and interactivity) ระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร สามารถเกิดข้ึนโดยสะดวกและในเวลาอันรวดเร็ว  
 4.  การติดตออยางเปนเครือขาย (Network Flows) ซ่ึงมีผลตอการกระจายตัว รวมท้ัง 
การเขาถึงส่ือและขอมูลท่ีเช่ือมโยงกัน  
 เสถียร เชยประทับ (2535, 22) ไดจําแนกรูปแบบการส่ือสารตามทิศทางการส่ือสารได 2 
ทิศทางดังนี้คือ  
 1.  การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผูสงสาร
ถายทอดไปยังผูรับสารแตเพียงฝายเดียว โดยไมเปดโอกาสใหผูรับสารซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงไมมีปฏิกิริยายอนกลับจากผูรับสาร การส่ือสารแบบนี้มีลักษณะเปนเสนตรงจากผูสงสาร
ไปยังผูรับสารโดยตรง ปราศจากการคํานึงถึงปฏิกิริยาโตตอบกลับจากผูรับสารทําใหปริมาณของ
ขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) จากผูรับสารมีนอยหรือไมมีเลย  
การส่ือสารในลักษณะน้ีจะออกมาในรูปของนโยบาย แผนงานคําส่ังตางๆ ของผูบริหารหรือผูนํา
โดยผานส่ือชนิดตางๆ ซ่ึงสวนใหญการสื่อสารแบบทางเดียวมักจะเกิดข้ึนกับส่ือมวลชน เชน วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ ท่ีมีการนําเสนอขาวสารสูประชาชนแตเพียงฝายเดียว การส่ือสารแบบทาง
เดียวนั้นเหมาะกับสถานการณท่ีผูสงสารมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ สูงกวาอีกฝายหนึ่ง  
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 2.  การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) หมายถึงการส่ือสารท่ีผูสงสาร
สงขอมูลขาวสารทางหน่ึง ในลักษณะเดียวกันเม่ือผูรับสารไดรับขอมูลแลว ก็จะสงขอมูลขาวสาร
ตอบกลับมายังผูสงสารดวยอีกทางหนึ่ง จึงเปนการส่ือสารท่ีผูสงสารและผูรับสารก็สามารถสง
ขาวสารซ่ึงกันและกัน มีการเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอของใจหรือขอสงสัยตางๆ มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกัน มีการโตตอบกัน ทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถท่ีจะ
ตอบสนองตอกันเพื่อสรางความเขาใจไดอยางชัดเจน การส่ือสารแบบนี้ผูสงสารใหความสําคัญกับ
ปฏิกิริยาโตกลับของผูรับสาร (Feedback) ท้ังนี้การส่ือสารแบบสองทางนี้มีผลใหการส่ือสารมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะการใหความสําคัญตอการส่ือสารกลับนั้นเปนวิธีการที่ทําใหผูรับสาร
และผูสงสารมีความเสมอภาคกันในการติดตอส่ือสารกอใหเกิดการทํางานท่ีดี  
 การจําแนกรูปแบบการส่ือสารตามสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร สามารถแบงออกได
เปน 2 รูปแบบ คือ  
 1.  การส่ือสารแบบใชถอยคําหรือแบบวัจนะ (Verbal Communication) คือการอาศัย
คําพูด หรือตัวเลข เปนสัญลักษณของขาวสาร สัญลักษณอาจเปนภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อใชการส่ือ
ความหมายใหผูรับสารเขาใจความหมายตรงตามท่ีผูสงสารตองการ ซ่ึงลักษณะการส่ือสารแบบน้ี 
ไดแก การสนทนา การสัมภาษณ การเขียนบันทึก การประชุมเปนตน  
 2.  การส่ือสารแบบไมใชถอยคําหรือแบบอวัจนะ (Non-verbal Communication) เปน
การส่ือสารท่ีแสดงออกทางทาทาง สีหนา การเคล่ือนไหวสวนหนึ่งสวนใดของรางกายตาม
ธรรมชาติของคน ซ่ึงแตละบุคคลจะส่ือสารกับบุคลอ่ืนโดยมีความหมายเฉพาะของตนเอง เชน การ
พยักหนาแสดงความเขาใจ สายหนาหมายถึงปฏิเสธ เปนตน  
 นอกจากนี้ การจําแนกรูปแบบการส่ือสารตามลักษณะการใช เรายังสามารถจําแนกออก
ไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
 1.  การส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Information Communication) เปนการส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนเอง และเกิดข้ึนจากการส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงไมมีใครไดรับมอบหมายหรือบังคับใหใช
การติดตอผานทางชองทางใดชองทางหน่ึงอยางต้ังใจ แตการส่ือสารแบบไมเปนทางการนี้จะเกิดข้ึน
เม่ือสมาชิกมีปฏิสัมพันธกับบุคลอ่ืนอยางอิสระ ในอัตราความถ่ีและความเขมขนของการส่ือสาร
ตางๆ กัน และจะมีความรวดเร็วในการส่ือสาร แตขอมูลขาวสารอาจจะมีความผิดจากความเปนจริง
ไดงาย  
 2.  การส่ือสารแบบเปนทางการ (Formation Communication) เปนการส่ือสารระหวาง
บุคคล ซ่ึงเกิดปฏิสัมพันธในโครงสรางท่ีมีแบบแผนกําหนดไวอยางแนนอน สารจะถูกสงออกไป
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 นอกจากนั้น ฮารลโรลด เจ ลีวิท (Harold J.Leavitt, 1964, 143) ยังไดกลาวถึงการ
ทดลองเปรียบเทียบระหวางการสื่อสารทางเดียวกับสองทางพบวา การส่ือสารทางเดียวเหมาะกับ
สถานการณท่ีผูสงสารคนใดคนหน่ึงเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะทําการศึกษามากกวา การ
ส่ือสารทางเดียวรวดเร็วกวาการส่ือสารสองทาง การส่ือสารสองทางสามารถสรางความม่ันใจแก
ผูรับสารมากกวาการส่ือสารทางเดียว แตก็มักมีการรบกวนและยุงยากมากกวา  
ดังนั้น ในเรื่องของการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สามารถท่ี
จะใชแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่ือสาร มาเปนกรอบในการศึกษาไดอยางชัดเจน เพราะในเร่ือง
ของการเผยแผธรรมะผานส่ือออนไลนนั้น จัดไดวาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการส่ือสาร ท่ีผูวิจัย
สามารถนํามาวิเคราะหและอธิบายถึงรูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชส่ือสารเพ่ือการเผยแผธรรมะของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดเปนอยางดี  
 
การปฏิสัมพันธทางการสื่อสาร (Interactive Media) 
 การส่ือสารผานเว็บไซตในประเทศไทยมีลักษณะเปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-
way Communication) ซ่ึงเปนการส่ือสารท่ีมีการส่ือสารกลับ (Feedback) คือมีการโตตอบระหวางผู
สงสารกับผูรับสาร โดยปกติการส่ือสารของมนุษยนั้นจะมีลักษณะเปนการโตตอบกัน กลาวคือ เม่ือ
มีผูพูดก็มีผูฟง ผูฟงรูสึกอยางไร ก็มีปฏิกิริยาตอบกลับมา แมวาในการส่ือสารมวลชนในอดีตจะมี
การสื่อสารกลับท่ีลาชา (delayed feedback) หรือโอกาสท่ีผูสงสารจะไดรับการส่ือสารกลับมีนอย 
แตในปจจุบันเมื่อมีส่ืออินเทอรเน็ตเขามาในวงการส่ือสารมวลชน การส่ือสารแบบสองทางไดกลาย 
เปนเร่ืองท่ีงายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ทําใหผูสงสารไดรับการโตตอบจากผูสงสาร และสามารถ
ส่ือสารกันไดอยางตอเนื่อง ผูทําการส่ือสารท้ังสองฝาย เปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร กลาวคือ 
ในขณะท่ีสงสารก็จะทําหนาท่ีเปนผูรับสาร ในขณะท่ีรับสารก็จะทําหนาที่เปนผูสงสาร ซ่ึงในการ
ส่ือสารนั้น แตละคนจะตองทําหนาท่ีเขารหัส (encoding) เม่ือทําหนาท่ีเปนผูสงสาร และทําการ
ถอดรหัส (decoding) และตีความหมายสาร (interpreting) ของอีกฝายหนึ่งเม่ือทําหนาท่ีเปนผูรับสาร 
 วิลเบอร ชแรมม (Wilber Schramm, 1954) (อางถึงในกิดานันท มลิทอง, 2543) กลาววา 
กระบวนการส่ือสารอาจไมไดเร่ิมตนและส้ินสุดลง ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งแบบเสนตรง ในป ค.ศ. 1954 วิล
เบอร ชแรมม (Wilber Schramm) และ ซี อี ออสกูด (C.E. Osgood) ได นําเสนอธรรมชาติของการ
ส่ือสารท่ีเปนรูปวงกลม 
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ภาพท่ี 2.1  แบบจําลองกระบวนการส่ือสารแบบสองทาง ของออสกูดและชแรมม    
                (Model of Two-way Communication Process) 
 
ท่ีมา:  http://drsiriwan.blogspot.com/2010/03/blog-post_08.html  
 
           โดย พ.ต.ท. หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันตโท ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช 
 
 จากภาพเห็นไดวาผูมีสวนรวมในการส่ือสารสามารถสลับบทบาทระหวางหารเปน
แหลงสาร(Source) หรือ ผูเขารหัส (Encoder) และผูรับสาร (Receiver) หรือ ผูถอดรหัส (Decoder) 
แบบจําลองนี้จึงเปนรูปแบบของการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) 
 
ประเภทของการส่ือสารกลับ  
 การส่ือสารกลับแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามความเร็วหรือชาของการรับทราบการ
ส่ือสารกลับนั้น  
 1.  การส่ือสารกลับทันทีทันใด (Immediate Feedback) คือการส่ือสารกลับท่ีผูสงสาร
สามารถทราบปฏิกิริยาของผูรับสารไดรวดเร็ว เชน การพูดคุยท่ีเห็นหนาคาตากันระหวาง 2 คน ผูสง
สามารถรับทราบการส่ือสารกลับไดในทันที ท้ังจากคําพูดโตตอบและกิริยาทาทางของผูรับสาร  
 2.  การส่ือสารกลับท่ีลาชา (Delayed Feedback) คือ การส่ือสารกลับท่ีผูสงสารสามารถ
ทราบปฏิกิริยาของผูรับสารไดลาชา เชน การถามตอบในกระทูทางอินเทอรเน็ต การถามคําถามผาน

DPU



 

23 

การส่ือสารกลับเชิงบวกและเชิงลบ (Positive and Negative Feedback) 
 ปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอสารของผูสงสารแบงออกเปน 2 ชนิด ตามลักษณะของผลท่ี
เกิดจากการส่ือสาร  
 1.  การส่ือสารกลับเชิงบวก (Positive Feedback) คือการส่ือสารกลับท่ีทําใหผูสงสาร
พอใจในผลของการสื่อสาร เชน การตอบรับเปนอาสาสมัครในการมีสวนรวมตอบคําถามเก่ียวกับ 
การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนตามท่ีเว็บมาสเตอรประกาศ  
 2.  การส่ือสารกลับเชิงลบ (Negative Feedback) คือการส่ือสารกลับท่ีทําใหผูสงสารไม
พอใจในผลของการส่ือสาร เชน การชวนสนทนาธรรมะในหองสนทนา (Chat) แตไมมีใครยอม
สนทนาดวย  
 
การส่ือสารกลับโดยตั้งใจและไมตั้งใจ (Purposive and Non-purposive Feedback) 
 นอกจากการจําแนกการส่ือสารกลับโดยอาศัยเกณฑความรวดเร็ว ความลาชาและเชิง
บวก-ลบแลว เรายังสามารถจําแนกการส่ือสารกลับโดยอาศัยเกณฑความต้ังใจ-ไมตั้งใจของผูรับสาร
ดวย ดังน้ี  
 1. การสื่อสารกลับโดยต้ังใจ (Purposive Feedback) เปนปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีแสดง
การตอบสนองตอสารของผูสงสารโดยต้ังใจท่ีจะแจงใหผูสงสารทราบ เชน การเขียนจดหมายถึง 
webmaster ของเพจนั้นๆ การตั้งกระทูถามตอบทางเว็บไซตธรรมะ เปนตน  
 2. การส่ือสารกลับโดยไมตั้งใจ (Non-purposive Feedback) เปนปฏิกิริยาของผูรับสารท่ี
แสดงตอบตอสารของผูสงสารโดยท่ีผูรับสารไมไดมีเจตนาที่จะใหผูสงทราบ เชน การดูโฆษณาทาง
ส่ือ TV ซ่ึงบริษัททราบเรตต้ิงไดจากการสํารวจตลาด (market survey) ท้ังท่ีผูบริโภคไมไดตั้งใจให
บริษัทท่ีขายสินคาทราบปฏิกิริยาของตน  
  
2.2  ทฤษฎีเครือขายสังคม (Social Network) 
 ชินสัค สุวรรณอิจฉริย (2549) ไดกลาวถึงเครือขายทางสังคม วาเปนชองทางท่ีมี

ความสัมพันธรวมกับจุดยืนสวนตัว ซ่ึงเปนเสมือนพื้นท่ีภายในสังคมวัฒนธรรมหนึ่งและหลายๆ

พื้นท่ีทางสังคมวัฒนธรรม เชน เครือญาติท่ีมีอาชีพเปนชนช้ัน มีตําแหนงฐานะในทองถ่ิน
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 พิมพวลัยย ปรีดาสวัสดิ์ และ วาทินี บุญชะลักษมี (อางถึงใน วรรณพร กล่ินบัว, 2552: 

21) ไดรวบรวมและใหความหมายของเครือขายสังคมไววา เครือขายสังคม หมายถึง สายใยของ

ความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออมระหวางบุคคลคนหน่ึงกับบุคคลอ่ืนๆ อีกหลายๆคน เครือขาย

สังคมในท่ีนี้ จึงเปรียบเสมือนกรอบแนวคิดท่ีใชศึกษาหาความเขาใจ เกี่ยวกับความสัมพันธท่ีมีอยูใน

สังคม อันนําไปสูความเขาใจในเร่ืองกลุมท่ีไมเปนทางการ (Informal group) องคกรทางสังคม 

(Social Organization) และโครงสรางทางสังคม (Social structure) รวมท้ังลักษณะของ

ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นดังกลาว สามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรมตางๆของบุคคลเหลานี้ 

  เครือขายสังคมของบุคคลหนึ่ง ประกอบข้ึนดวยความสัมพันธทางสังคมท้ังหมดท่ี

บุคคลน้ันๆมีอยูในสังคม นับต้ังแตความสัมพันธในครอบครัว ระหวางญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน 

เพื่อนบาน  เปนตน  ถาหากจะมองเครือขายสังคมใหเปนรูปธรรมข้ึนมา  เครือขายสังคมก็

เปรียบเสมือนรูปภาพของจุดตางๆ ท่ีมีเสนหลายๆ เสน โยงมาระหวางจุดตางๆ เหลานี้กับจุดๆ หนึ่ง

ซ่ึงเปนจุดศูนยกลาง จุดศูนยกลางเปรียบเสมือนบุคคลคนหน่ึง และจุดตางๆ เปนตัวแทนของบุคคล

รอบๆ ขางท่ีบุคคลนั้นมีความสัมพันธดวย สวนเสนโยงหลายๆ เสนนั้น หมายถึงความสัมพันธทาง

สังคมท่ีสําคัญ คือ การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม การติดตอส่ือสาร

อยางเดียวยังไมพอท่ีจะเรียกวา เปนเครือขายสังคมได จําเปนตองมีองคประกอบอยางอ่ืนดวย ซ่ึง

ไดแกการปฎิสัมพันธ (Interaction) และการแลกเปล่ียนขาวสาร ขอมูล เคร่ืองใชไมสอย อาหาร การ

บริการ (Transaction) ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล 

  ความสัพพันธทางสังคมระหวางกันและกันของบุคคลตางๆ ท่ีมีอยูในเครือขายสังคม

นั้น เปนความสัมพันธในทุกๆ ดานท่ีบุคคลทั้งหมดในเครือขายสังคมมีตอกันท้ังในดานของระบบ

เศรษฐกิจ การแตงงาน เครือญาติ การเมือง สุขภาพอนามัย ฯลฯ สวนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิด

ความสัมพันธทางสังคมข้ึน ไดแก การไปมาหาสูเยี่ยมเยือนกัน การปรึกษาหารือกัน การชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน เปนตน เครือขายสังคมของบุคคลหน่ึงๆ จึงเปรียบเสมือนส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ และขณะเดียวกันบุคคลนั้นๆ ก็เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของ
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  การวิเคราะหเครือขายสังคมนั้น จะเนนท่ีความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลท่ีดํารง

อยูในเครือขายสังคมวา จะสงผลตอพฤติกรรมซ่ึงกันและกันอยางไร ซ่ึง Jeremy Boissevain ,1974 

(อางถึงใน วรรณพร กล่ินบัว, 2552: 21) ไดเสนอถึงลัษณะความสัมพันธทางสังคมท่ีสามารถนํามา

เปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหเครือขายสังคมไว 4 ลักษณะดวยกันดวยกันดังนี้คือ 

 1.ความสัมพันธ ท่ีมีความหลากหลาย  อันเนื่องมาจากบทบาทท่ีมีอยูในสังคม  : 

ความสัมพันธเชิงซอน (Diversity of Linkage : Multiplicity)  

 ลักษณะของความสัมพันธนี้ สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีบทบาท (Role Theory) 

เพราะในเครือขายสังคมนั้น จะประกอบไปดวยบุคคลท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันตามบทบาท

หรือหนาท่ีท่ีแตละคนหรือคูความสัมพันธมีอยู ซ่ึงแตละคนนั้นมิไดมีเพียงบทบาทเดียว หากแตมี

หลายบทบาทท่ีจะตองสวมในชีวิตประจําวัน เชน บทบาทพอ บาทบาทผูใหญบาน บทบาทลูก 

บทบาทของประธานคณะกรรมการหมูบานตางๆ เปนตน ดังนั้น บุคคลสองคนอาจมีความสัมพันธ

กันได ท้ังในบทบาทเดียวหรือหลายบทบาทประกอบกัน เรียกไดวาเปนความสัมพันธเชิงเดี่ยวและ

ความสัมพันธเชิงซอน (Uniplex or Single – stranded และ Multiplex or Multi - stranded) ซ่ึง

บทบาทแตละบทบาทจะมีบรรทัดฐานและความคาดหวังเปนตัวช้ีนําแนวทางพฤติกรรมท่ีจะปฏิบัติ

ตอกันและกัน 

 2.ความสัมพันธทางสังคม ท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของการแลกเปล่ียน (Transactional 

Contact) 

 ความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายสังคม บางคร้ังอาจเปนไปตามทฤษฎีของการ

แลกเปลี่ยน (Exchange Theory) เพราะบุคคลไมเพียงแตทําตามบทบาทหนาที่ท่ีคาดหวังในสังคม

หรือตามบรรทัดฐานท่ีไดรับการถายทอดมาเทานั้น แตความสัมพันธระหวางบุคคลยังข้ึนอยูบน

พื้นฐานของการรับรูและการตัดสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันระหวางคูความสัมพันธ ท้ัง

ในดานวัตถุและทางดานจิตใจ เชน ส่ิงของ ความชวยเหลือตางๆ เงินทอง หรือบุญคุณท่ีตองมีการ

ตอบแทนกันตอไปภายหนา โดยท่ีตัวบุคคลเปนผูตัดสินใจเองในการที่จะเลือก หรือมีพฤติกรรม

อยางไร หรือแลกเปล่ียนอะไรกับอีกบุคคลหน่ึง เชน ความเปนเพื่อนระหวาง นาย ก. กับนาย ข. อาจ
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 3.ความสัมพันธทางสังคมในลักษณะท่ีเทาเทียมกันและไมเทาเทียมกัน (Directional Flow) 

  ความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล ซ่ึงวางอยูบนพื้นฐานการแลกเปล่ียนนั้น 

สามารถกอใหเกิดความสัมพันธในลักษณะรวมมือกัน หรือแขงขันกันระหวางบุคคลหรือกลุมคน 

อีกท้ังกอใหเกิดการแลกเปล่ียนท่ีสมดุลกัน (Balance reciprocity) และไมสมดุลกัน (negative 

reciprocity) ข้ึนดวย ซ่ึงหมายถึงการไดรับผลประโยชนจากกันและกัน ท้ังในลักษณะท่ีเทาเทียมกัน

และไมเทาเทียมกัน โดยฝายหนึ่งอาจไดรับมากกวาอีกฝายหนึ่ง 

  4. ความถ่ีและระยะเวลาของความสัมพันธ? (Frequency and Duration of Relationship)

  ความถี่หรือความบอยคร้ังของความสัมพันธนั้น เปนปจจัยที่นําไปสูคุณภาพของ

ความสัมพันธในลักษณะการเกิดความสัมพันธเชิงซอน และในทํานองเดียวกันความถ่ีหรือความ

บอยคร้ังของความสัมพันธ ก็เปนผลเนื่องมาจากความสัมพันธเชิงซอน ความผูกพันและความมี

อิทธิพลตอกันและกันในดานพฤติกรรมนั้น จะข้ึนอยูท่ีความถ่ีและความบอยคร้ังของการพบปะ

สัมพันธ ประกอบข้ึนอยูท่ีชวงระยะของเวลาความสัมพันธดวย ยิ่งบุคคลมีความสัมพันธกับอีก

บุคคลหน่ึงบอยคร้ังเพียงใดและบุคคลมีชวงระยะเวลาของการรูจักกันนานเทาใด ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลสองคน จะมีอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมของกันและกันมากข้ึนเทานั้น 

 บุญมาก ศิริเนาวกุล (อางถึงใน วรรณพร กล่ินบัว, 2552: 21) กลาววา เครือขายสังคม 

(Social Network) หมายถึงโครงสรางทางสังคมซ่ึงสามารถที่จะสรางเปนเครือขาย อยางใดอยาง

หนึ่งได โดยการใชโหนดหรือ Node ซ่ึงสัญลักษณเปนวงกลม ซ่ึงหมายถึงคน หรือกลุมคน หรือ

องคกร และมีเสนเช่ือมตอระหวางกันท่ีเรียกวา Ties เพื่อแสดงถึงความสัมพันธกันในลักษณะเฉพาะ

ตางๆ กันไป เชน เพื่อน ญาติ ครอบครัว ความเกลียด ความขัดแยง ความคิด คุณคาทางสังคม 

วิสัยทัศน การแพรกระจายของเช้ือโรค เสนทางการบิน เสนทางคมนาคม เราสามารถท่ีจะสราง

เครือขายนี้ในหลายระดับตั้งแตระดับครอบครัวไปถึงระดับประเทศหรือท่ัวโลก และเครือขายของ

สังคมมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยกันรวมแกไขปญหา ชวยใหองคกรสามารถทํางานตอไปไดและ
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2.3  แนวคิดส่ือสังคมออนไลน (Social Media)  
ความหมายของส่ือสังคมออนไลน (Social Media)  
 ความหมายท่ีใชกันอยางเปนทางการเกิดข้ึนจากแนวความคิด 2 แนว ดวยกัน ไดแก 
Web 2.0 และ User Generated Content (UGC) กลาวคือ Web 2.0 เปนวิธีการที่ผูพัฒนาซอฟแวรและ
ผูใชมีการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนเนื้อหาและรูปแบบการใชตางๆ ถูกสรางข้ึนและ
เผยแพรโดยคนใดคนหนึ่ง ในขณะท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบโดยผูใชจํานวนมากจากการเขา
รวม ซ่ึงมีอยูตลอดเวลา ในขณะท่ี UGC หมายถึง ผูใชเปนผูสรางส่ือเนื้อหาขึ้นเองซ่ึงมีรูปแบบท่ี
หลากหลายและเผยแพรลงในพื้นท่ีสาธารณะ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแลว ส่ือสังคมออนไลน คือ 
กลุมของรูปแบบการใชตางๆ ท่ีอยูบนอินเทอรเน็ตซ่ึงสามารถสรางข้ึนบนฐานของเทคโนโลยีและ
ความนึกคิดของ Web 2.0 และยอมใหมีการแลกเปล่ียน สรางรูปแบบตางๆ จากผูใชนั่นเอง (Kaplan 
and Haenlein, 2010) จากนั้นความหมายของส่ือสังคมออนไลนก็ไดถูกนําไปใชในเชิงการ
บริหารงานมากข้ึน 
 
เคร่ืองมือของส่ือสังคมออนไลน  
 จากงานวิจัยของ IABC และ Buck (2009) เกี่ยวกับเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลนท่ีไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับความนิยมแลว คือ บล็อก รอยละ 47 บอรดแสดงความคิดเห็น 
รอยละ 32 และพอดแคสต รอยละ 29 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันเคร่ืองมือเหลานี้ไดมีการพัฒนาและ
มีการเปล่ียนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ซ่ึงหากมีการจัดแบงตามประเภทสามารถ
จัดแบงไดดังนี้ 
 1.  ประเภทท่ีมีการตีพิมพทางอิเล็กทรอนิกส (Publish) ไดแก 
 บล็อก (Blog) เปนส่ิงพิมพสวนบุคคลท่ีสรางข้ึนมาเพื่อใหทุกคนไดเขามาดู และเชิญ
ชวนใหผูอ่ืนไดแสดงความคิดเห็น โดยท่ีผูเขียนอาจมีการตั้งหัวขอท่ีนาสนใจเปนพิเศษ หรืออาจเปน
หัวขอท่ีตองการใหคนอ่ืนไดเขามาเรียนรู อยางเชน งานอดิเรก กีฬา ชีวิตครอบครัว เปนตน ผูอาน
เองก็สามารถเขามาใหคะแนนในหัวขอนั้นๆ หรืออาจเขามาขยายความเพิ่มเติมในความคิดเห็นของ
ผูสรางบล็อกหรืออาจเขามาช่ืนชมหรือวิพากษวิจารณได  
 วิกิ (WiKi) เปนเว็บท่ีใหคนเขามารวมมือกันในการสรางงานหรือโครงการใดๆ โดยการ
เพิ่มเติมปรับแตงเนื้อหาของเว็บไซตไดอยางงายดาย โดยท่ัวไปจะนํา วิกิ ไปใชวางแผนงาน การ
ระดมสมองในทีมงาน การวิจัยหรือสรางความคิดตางๆ นอกจากน้ัน เคร่ืองมือท่ีอยูในลักษณะ

DPU



 

28 

 บอรดแสดงความคิดเห็น (Discussion Forum) เปนพื้นท่ีท่ีคําถามตางๆ จะไดรับการติด
ประกาศไวบนเว็บไซตหรือชุมชนออนไลน เฉพาะเจาะจง ท้ังนี้ก็เพื่อใหมีการตอบ และแสดงความ
คิดเห็นในคําถามหรือขอสงสัยเหลานั้น  
 2.  ประเภทเครือขายทางสังคม (Social Networking) หรือเครือขายสังคมออนไลน เปน
เว็บไซตท่ีอนุญาตใหคนท่ัวไปสามารถเขามาแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ขอมูลสวนตัวและการคนหา
คนอ่ืนๆ เพื่อวัตถุประสงคท่ีจะใหขอมูล รับขอมูล หรือการรวมตัวกันเพื่อสรางความสัมพันธท่ีเปน
ประโยชน ตัวอยางของสังคมออนไลน อยางเชน  
 เฟซบุค (Facebook) เปนพื้นท่ีท่ีจัดใหผูใชสามารถติดตอเพ่ือน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน
และคนท่ีคุณรูจักผานกลุมเครือขายท่ีหลากหลายไดอยางรวดเร็ว เฟซบุค (Facebook) สนับสนุนให
มีการส่ือสารภายในเครือขายท่ีมีความหลากหลายผานพื้นท่ีท่ีใชรวมกัน ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนได
ตามความตองการของผูใช  
 3.  ประเภทเว็บไซตแบงปนรูปภาพ (Photo) เปนเว็บไซตท่ีชวยใหสามารถจัดประเภท 
จัดการ และแบงปนรูปภาพกับเพื่อนรวมงาน หรือลูกคาในเครือขายไดผานการอัพโหลด รูปภาพ 
ตกแตง แกไขตามวัตถุประสงคการใชงาน ในบางกรณีมีการใชเพื่อวัตถุประสงคท่ีไมไดเปนทางการ
ในการแบงปนประสบการณผานรูปภาพใหกับสมาชิกในชุมชน ซ่ึงขอดีของเว็บไซตรูปภาพนี้ชวย
ทําใหขอความหรือเนื้อหาโดยท่ัวไปมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน ตัวอยางเว็บไซตรูปภาพนี้
ชวยทําใหขอความหรือเนื้อหาโดยท่ัวไปมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน ตัวอยางเว็บไซต
แบงปนรูปภาพท่ีไดรับความนิยม อยางเชน Flickr, Photobucket, Picasa, Slide เปนตน  
 4.  ประเภทเว็บไซตไฟลเสียง (Audio) เปนเว็บไซตท่ีเอ้ือใหคนท่ัวไปสามารถอัพโหลด 
ดาวนโหลด และแบงปนไฟลเสียงใหกันและกันไดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการส่ือสารแบงปน
ขอมูล การศึกษา และความบันเทิง เชน  
 Podcast เปนรูปแบบหนึ่งของการบันทึกเสียงบนเว็บไซตท่ีเราสามารถดาวนโหลดมา
ฟงไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองเลน MP3 Podcast เปนไฟลเสียงที่สามารถบันทึกและใส
ขอมูลผานลงไปในอินเตอรเน็ตได  
 iTunes เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรส่ือดิจิตอลท่ีสามารถเขากันไดดีท้ังระบบการทํางาน
ของ Windows และ Macintosh ผูใชสามารถเขาถึง จัดการและเลนไฟลวีดีโอและไฟลเพลงได 
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 5.  ประเภทเว็บไซตวีดีโอ (Video) เปนการแพรภาพและกระจายเสียงผานเครือขาย
สังคมบนอินเทอรเน็ต ซ่ึงผูใชสามารถอัพโหลดวีดีโอเพื่อแบงปนและโปรโมตวีดีโอได อยางเชน 
YouTube เปนเว็บไซตแบงปน วีดีโอออนไลนท่ียอมใหผูใชอัพโหลดและแบงปนคลิปวีดีโอบน
อินเทอรเน็ตผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ บล็อกและอีเมล 
 6.  ประเภท Microbloging เปนเว็บท่ีใหบริการแกบุคคลท่ัวไปสําหรับผูใชบริการไดใส
ขอความส้ันๆ (ประมาณ 140 ตัวอักษร) เพื่อบอกสถานะของตัวเองวากําลังทําอะไรอยู หรือบอก
ขาวสารตางๆ ท่ีตนเองตองการบอกใหเพื่อนหรือคนติดตามไดรับรูผานทางชองนี้ เชน Twitter เปน
ส่ือสังคมออนไลนท่ีสรางข้ึนมาเพื่อทําใหการส่ือสารดีข้ึน Twitter เปนการใหบริการไมวาจะเปน
เพื่อน ครอบครัว ผูรวมงานในการส่ือสารและเช่ือมการติดตอระหวางกันโดยท่ีผูใชสามารถปลับ
เปล่ียนกิจกรรมท่ีทําอยูหรือแสดงความคิดเห็นสวนตัวกับเพื่อนและคนแปลกหนาไดเชนกัน   
 7.  ประเภทการถายทอดสดผานอินเทอรเน็ต (Livecasting) เปนหมวดหมูหนึ่งของส่ือ
สังคมออนไลนท่ีใหผูใชสามารถถายทอดสดผานวีดีโอ และสัญญาณเสียงไปพรอมๆ กันใน
เครือขายของผูใช นอกจากนั้นยังรวมถึงการใชสัญญาณวิทยุผานอินเทอรเน็ต ในแงธุรกิจมีการปรับ
ใชการถายทอดสดผานอินเทอรเน็ตหลายวัตถุประสงคดวยกัน เชน การส่ือสาร การรวมมือและ
แบงปนขอมูล ความบันเทิงและการศึกษา เชน Web Conferencing คือ การประชุมทางไหลผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต โดยสามารถประชุมแบบเห็นภาพ ฟงเสียง และรับ สงขอมูลไดในเวลา
เดียวกัน ดวยการใชชองสัญญาณอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับการประชุม
ทางไกล การเรียนการสอน การฝกอบรม และกิจกรรมการสนทนาตางๆ เปนตน  
 8.  ประเภทโลกเสมือนจริง (Virtual Worlds) เปนสภาพแวดลอมท่ีถูกสรางข้ึนบน
เว็บไซต ท่ีเอ้ือใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางพนักงาน ลูกคาและผูซ้ือเสมือนจริง เชน เกมส
ออนไลน การสรางธุรกิจจําลอง เปนตน 
 
2.4.  แนวคิดทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 
 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) เปนทฤษฎี
ท่ีเนนศึกษาถึงผูรับสารในฐานะท่ีเปนผูกระทําการเลือกใชส่ือ (Active Receiver) วามีกระบวนการ
อยางไร แนวทางการศึกษาดังกลาวอยูภายใตแนวคิดท่ีวาพฤติกรรมและปรากฏการณในสังคม
มนุษยตางก็เกิดข้ึนจากความตองการ (Need) ซ่ึงมีท่ีมาตางกัน พฤติกรรมการเปดรับส่ือของบุคคล
เกิดข้ึนจากกความตองการพื้นฐานภายในจิตใจบุคคล และประสบการณโดยตรงจากที่บุคคลนั้น

DPU



 

30 

 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจน้ีถูกพูดข้ึนคร้ังแรกโดยแคทซ (Katz) เขา
กลาววา การวิจัยทางการสื่อสารควรจะเปล่ียนแปลงจากแนวคิดและคําถามท่ีวา “ส่ือสงผลกระทบ
ตอผูรับสารอยางไร” ไปเปนการหาคําตอบวา “ผูรับสารกระทําอยางไรกับส่ือ” เนื่องจากแคทซมอง
ผูรับสารในฐานะเปนผูกระทํา (Active) และเปนผูท่ีสามารถท่ีจะเลือกเปดรับส่ือมากกวาท่ีจะเปน
ผูถูกกระทํา (Passive) ท่ีเปนแคผูรับส่ืออยางเดียว 
 แคทชและคณะ (Katz & Others) (อางถึงใน จารุวรรณ กิตตินราภรณ, 2547) ได
ทําการศึกษาทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจโดยศึกษาและเก็บขอมูลจากผูใชส่ือในการ
ประเทศอิสราเอล เปนการวิจัยเชิงสํารวจข้ันพื้นฐานซ่ึงเนนท่ีความพยายามที่จะประดิษฐเคร่ืองมือ
ในการวัดมากกวาท่ีจะเปนการศึกษาพิสูจนโดยสมมติฐานใดๆ ท่ีแคทซและคณะไดสรางมาตรวัด
ความตองการทางดานจิตใจและสังคมมนุษย (The Social and Psychological Needs) และความพึง
พอใจจากการเปดรับส่ือมวลชนข้ึนโดยมีองคประกอบ 3 อยางดังนี้Mode คือ ลักษณะความตองการ 
ประกอบดวย ตองการใหเพิ่มมากข้ึน (Strengthen) ตองการใหลดนอยลง (Weaken) ตองการให
ไดมา 
 1. Connection คือจุดประสงคของการติดตอของบุคคลตอสิ่งภายนอกประกอบดวย 
  -  การรับรูขาวสารความรู 

  -  เพื่อความพอใจ เพื่อประสบการณทางอารมณ (ความต่ืนเตน ความ 
สนุกสนาน)  

  -  เพื่อความม่ันใจ ความเช่ือถือ ความม่ันคง และสถานภาพ  
  -  เพื่อเช่ือมโยง หรือ ธํารงรักษาความสัมพันธ 
 2. Reference คือ บุคคลหรือส่ิงภายนอกท่ีมนุษยโยงการติดตอไปถึงในระดับตางๆ  

โดยเร่ิมจากระดับใกลตัวกอนจนหางออกไปเร่ือยๆ ดังนี้  
  -  ตนเอง  

-  ครอบครัว  
-  เพื่อนฝูง  
-  สังคม รัฐบาล 
-  ขนบประเพณี วัฒนธรรม 
-  โลก 
-  ส่ิงภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเปนนัยลบ  
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 แคทซและคณะ (Katz & Others) ไดสรางขอความแสดงความตองการของบุคคลขึ้น 
จํานวน 35 ขอความ โดยนําองคประกอบท้ัง 3 มารวมกันเขาเปนความตองการในแงตางๆ เพื่อ
ช้ีใหเห็นถึงความตองการของบุคคลท่ีสามารถใชส่ือตางๆ ท่ีสามารถตอบสนองใหความพึงพอใจได 
และไดนําขอความเหลานี้มาสรางมาตรวัด (Rating Scale) ระดับการตระหนักในความสําคัญของ
ความตองการที่แตกตางของแตละบุคคล (Individual Need Salience) และยังไดปรับระดับความพึง
พอใจท่ีผูรับสารไดรับจากส่ือประเภทตางๆ โดยการใชวิธีการท่ีคลายคลึงกัน คือการสรางมาตรวัด
ความพึงพอใจท่ีส่ือมวลชนแตละประเภทใหแกผูรับสาร โดยแบบแผนการศึกษาสามารถสรุปได
ดังนี้ 
 การศึกษาเกี่ยวกับการใชส่ือเพื่อประโยชนและการไดรับความพึงพอใจ คือ การศึกษา

เกี่ยวกับ (1) สภาวะทางสังคมและจิตท่ีมีผลตอ (2) ความตองการของบุคคล ซ่ึงนําไปสู (3) การ

คาดคะเนเกี่ยวกับ (4) ส่ือและแหลงท่ีมาของสาร ซ่ึงการคาดคะเนนี้นําไปสู (5) ความแตกตางกันใน

การใชส่ือและพฤติกรรมอ่ืนๆ ของแตละบุคคล สงผลใหเกิด (6) ความพึงพอใจท่ีไดรับจากส่ือและ 

(7) ผลอ่ืนๆท่ีมิอาจคาดหมายมากอน 

 โดยองคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองแนวคิดในเร่ือง “การใชประโยชนและความ    

พึงพอใจจากส่ือมวลชน” สามารถแสงใหเห็นในรูปแบบจําลองดังนี้ 

 การไดรับ

ความพึงพอใจ

ที่ตองการ 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  แบบจําลองการส่ือสารของแคทซและคณะ (KatZ & Other) 
 
ท่ีมา: จารุวรรณ กิตตินราภรณ, 2547 หนา 45. 
 
 แบบจําลองนี้ไดอธิบายถึงกระบวนการรับสารในการสื่อสารมวลชนและการใช
ส่ือสารมวลชนโดยปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเลือกผูบริโภคส่ือมวลชน
ข้ึนอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง บุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงค มีความ

สภาวะทาง

จิตใจและ

สังคม  

(ซึ่งกอใหเกิด) 

ความตองการ 

จําเปนของ 

บุคคล  

(และเกิดมี) 

ความคาดหวัง การเปดรับ 

ส่ือมวลชนใน 

รูปแบบตางๆ  

(อันกอใหเกิด) 

จากส่ือมวลชนหรือ

แหลงขาวสารอื่นๆ  

(ซ่ึงกอใหเกิด) ผลอื่นๆที่

ตามมา  

(ไมไดหวังไว) 
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 ท้ังนี้ แคทซและคณะ (Katz & Others) ไดศึกษาและอธิบายถึงปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของกบั
การใชส่ือของผูใชส่ือหรือผูรับสารดังนี้ 
 1.สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสาร (The Social And 
Psychological Origins) ทําใหมนุษยมีความตองการแตกตางกันออกไป 
 2. ความตองการและความคาดหวังในการใชส่ือของผูรับสาร (Needs, Expectation of 
the Mass Media) ท่ีแตกตางกัน ทําใหแตละคนคาดคะเนวาส่ือแตละประเภทจะสนองความพึงพอใจ
ท่ีแตกตางกันออกไป 
 โดยท้ังสองปจจัยนี้ สรุปไดวาความพึงพอใจท่ีแตกตางกันจึงนําไปสูผลของพฤติกรรม
การเปดรับสารท่ีแตกตางกันนั่นเอง 
 อนึ่ง ความตองการก็เปนตัวแปรสําคัญตัวแปรหน่ึงในการศึกษาตามทฤษฎีการใช
ประโยชนและความพึงพอใจ โดยการศึกษาตามทฤษฎีนี้ช้ีใหเห็นวา ความตองการพื้นฐานของ
มนุษย (Needs) ตามแนวคิดของมาสโลว (Maslow) ไดแก ความตองการทางดานกายภาพ 
(Physiological Need) ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการดานความรัก 
(Belonging and Love Need) ความตองการความมีช่ือเสียง (Esteem Needs) และความตองการ
ประสบความสําเร็จอยางแทจริง (Self-Actualization Needs for Orientation) ซ่ึงเปนความตองการที่
จะแสวงหาระเบียบและเขาใจสภาวะแวดลอมของตนเอง ซ่ึงความตองการอยางสุดทายนี้เปนความ
ตองการท่ีมนุษยพึงมีเพื่อความอยูรอดในสังคมนั่นเอง 
 แม็คคอมบ และ เบคเคอร (McCombs and Becker) (อางถึงใน จารุวรรณ กิตตินราภรณ, 
2547) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูรับสารเก่ียวกับการใชส่ือมวลชนเพื่อสนองความตองการ
พื้นฐานวาผูรับสารมีความตองการในการใชส่ือมวลชนเพื่อวัตถุประสงค 6 ประการ ดังนี้ 

1.  เพื่อตองการรับรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและ 
การสังเกตรอบตัว เพื่อจะไดรูวาเกิดอะไรขึ้น อะไรเปนส่ิงสําคัญท่ีควรรู และเพื่อใหทันเหตุการณท่ี
ทันสมัยและสถานการณท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

2.  เพื่อตองการคําแนะนํา (Guidance) ในการปฏิบัติใหถูกตองและชวยในการ 
ตัดสินใจในแตละวัน เพื่อความอยูรอดในระบบการเมืองและสังคมท่ีเปนอยู 

3.  เพื่อนําเอาไปใชในการสนทนา (Anticipated Communication)  
4.  เพื่อความต่ืนเตน (Excitement) เพื่อสรางความรูสึกวาไดอยูในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
5.  เพื่อสรางความคิดเห็นเดิมใหม่ันคงยิ่งข้ึน (Reinforcement) เพื่อสนับสนุนการ 
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ตัดสินใจท่ีไดทําไปแลว 
6.  เพื่อความบันเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินและผอนคลายอารมณ 

 วิลเลียม (William) (อางถึงใน จารุวรรณ กิตตินราภรณ, 2547) กลาววา ความพึงพอใจท่ีได
จากส่ือเกิดจากความสามารถในการสนองความตองการตางๆดังนี้ 

1.  การติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน (Human Contact) เพื่อมีเพื่อนเพิ่มข้ึนและทําใหรูสึก    
ไมเหงา ไมโดดเดี่ยว อาทิ การเปดโทรทัศน การเลนอินเทอรเน็ต การแชท การใชบริการเว็บไซต
ชุมชนออนไลน หรือการคุยโทรศัพทกับผูอ่ืน 

2.  การติดตามเหตุการณ (Surveillance) โดยเหตุการณนั้นๆ อาจมีความเกี่ยวของกับ 
ตนเองหรือไมเกี่ยวของกันเลยเพียงแตตองการมีความอยากรูเพื่อใหทันสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

3.  การเขาใจสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Understanding) เพื่อเรียนรูวา 
เรามีสังคมและเปนสมาชิกของสังคมประเภทไหนและมีวิถีการดําเนินชีวิตอยางไร 

4.  การหลบหนีหรือผอนคลาย (Escape or Relax) โดยการหลบหนีจากชีวิตประจําวัน 
ท่ีมีความเรงรีบ วุนวายและนาเบ่ือ และหลีกเล่ียงการคิดถึงส่ิงท่ีรบกวนจิตใจอยู 

5.  การสรางเอกลักษณหรืออัตลักษณใหแกบุคคล (Personal Identity) โดยการเรียนรู 
เกี่ยวกับตนเองมากข้ึน เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเอง และเขาใจตนเองมากข้ึนเกี่ยวกับความพึง
พอใจและความตองการของตนเอง 

6.  การไดรับความพึงพอใจโดยทันทีทันใด (Outright Pleasure) คือ การไดรับ 
ความรูสึกดีๆ เชนความตื่นเตน มีความสุข ถึงแมจะเปนชวงเวลาส้ันๆ ก็ตาม 

7.  การไดรับความรูหรือวิธีการในการปฏิบัติ (Gaining Knowledge or Know How)  
เพื่อความตองการในสวนตางๆ 

8.  การเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในการสรางสรรคความคิดใหม 
 อยางไรก็ตาม แมคเควล (McQuail) (อางถึงใน จารุวรรณ กิตตินราภรณ, 2547) ได
ทําการศึกษา ชุดตัวแปรความตองการที่ผูรับสารตองการจากการใชส่ือมวลชน ซ่ึงแบงออกเปน 
 1.  ความตองการขาวสาร สารสนเทศ (Information) 
  1.1  ติดตามเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับตนเอง สภาพปจจุบันที่อยูรอบตัว สภาพ 
ปจจุบันของสังคมและโลก  
  1.2  แสวงหาขอแนะนําปฏิบัติ หรือแสวงหาความคิดเห็น และทางเลือก               
ในการตัดสินใจ 
  1.3  สนองความตองการอยากรูอยากเห็น และความสนใจท่ัวไป 
  1.4  เรียนรูและศึกษาดวยตนเอง 
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  1.5  สรางความรูสึกมั่นคงจากความรูท่ีไดมาจากส่ือมวลชน 
 2.  ความตองการสรางความมีเอกลักษณหรืออัตลักษณใหแกบุคคล (Personal  
Identity) 
  2.1  แสวงหาแรงเสริม (Reinforcement) แกคานิยมสวนบุคคล 
  2.2  แสวงหาตัวแบบทางพฤติกรรม 
  2.3  แสดงออกรวมกับคานิยมอ่ืนๆ (ในส่ือมวลชน) 
   2.4  เขาใจตนเองอยางถองแท 
 3.  ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม (Integration and Social              
and Empathy)  
  3.1  เขาใจสถานการณแวดลอมของบุคคลอ่ืนในสังคม 
  3.2  แสดงออกรวมกับผูอ่ืนและไดรับการยอมรับจากสังคม 
  3.3  นําไปใชในการสนทนาและปฎิสัมพันธทางสังคม 
  3.4  ใชเปนเพื่อน ทดแทนความเปนเพื่อนในชีวิตจริงได 
  3.5  ชวยในการดําเนินบทบาททางสังคม 
  3.6  ชวยใหสามารถติดตอส่ือสารกับครอบครัว เพื่อน และสังคม 
 4.  ความตองการความบันเทิง (Entertainment) 
  4.1  หลีกหนีหรือหลีกเล่ียงจากปญหาตางๆ 
  4.2  เพื่อความผอนคลาย 
  4.3  ไดรับวัฒธรรมท่ีแทจริงตามธรรมชาติ (Intrinsic Cultural) หรือไดรับความ 
เพลิดเพลิน สุนทรีย (Aesthetic Enjoyment) 
  4.4  ใชเวลาใหหมดไป 
  4.5  ปลดปลอยอารมณ 
  4.6  กระตุนความรูสึกทางเพศ 
  ลีนา ล่ิมอภิชาต กลาวถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผูรับสารท่ีควรคํานึงเพื่อการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพดังนี้ 
  1.  ความตองการของผูรับสาร โดยทั่วไปแลวในการรับสารของแตละบุคคลนั้นจะ
เปนไปเพื่อตรวจสอบความตองการของตนซ่ึงประกอบดวย 

 1.1 ตองการขาวสารที่เปนประโยชนแกตน 
 1.2 ตองการขาวสารที่สอดคลองกับความเช่ือ ทัศนคติ และคานิยมของตน 
 1.3 ตองการประสบการณใหม 
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 1.4 ตองการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร 
  2.  ความแตกตางของผูรับสาร ผูรับสารแตละคนจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันในหลายๆ
ดาน ไดแก เพศ วัย การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ 
   2.1 วัย หรืออายุ เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนเกิดความแตกตาง ในเร่ืองของความคิด
และพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารตางจากบุคคลท่ีมี
อายุนอย และบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารท่ีเปล่ียนไป เม่ืออายุ
มากข้ึน 
   2.2 เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารท่ี
แตกตางกัน กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมและความตองการท่ีจะสงและรับสารมากกวาเพศชายใน
ขณะท่ีเพศชายไมไดมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีความ
ตองการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนจากการรับสงขาวสารนั้นๆ ดวย 
   2.3 การศึกษา การศึกษามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการส่ือสารของผูรับสารเปน
อยางมาก ซ่ึงอาจจะพบไดตั้งแตการตีความ การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ หรือแมแต
ความรู ความสามารถในการใชส่ือเปนส่ือท่ีทําใหพฤติกรรมในการรับสารตางกันไป 
   2.4 ฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภูมิหลังของครอบครัว เช้ือชาติ อาชีพ 
รายได และความเปนอยู ซ่ึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการส่ือสาร 
  3. ความต้ังใจและประสบการณเดิม ความต้ังใจจะชวยใหบุคคลท่ีมีการรับรูขาวสารท่ี
ดีกวา ดังคํากลาวท่ีวาเราเห็นในส่ิงท่ีอยากเห็นและไดยินในส่ิงท่ีอยากไดยิน ดังนั้น ความต้ังใจจาก
ประสบการณเดิมมีความสําคัญตอผูรับสารเชนกัน 
  4. ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวังเปนความรูสึกท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความตองการของคนในการตีความสภาพแวดลอมเพ่ือใหไดมาในส่ิงท่ีตนตองการ และความพึง
พอใจในการติดตอส่ือสาร คือความพึงพอใจในขาวสารที่ไดรับ (Information Satisfaction) เพราะ
ขาวสารตางๆท่ีไดรับนั้น ผูรับสารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานตางๆให
สําเร็จลุลวงได 
 กาญจนา แกวเทพ (อางถึงใน จารุวรรณ กิตตินราภรณ, 2547) ไดแบงประเภทของ
แรงจูงใจที่ใชส่ือ และความพึงพอใจท่ีแสวงหา (Gratification sought) และความพึงพอใจท่ีไดรับ
จริง (Gratification gained) ไดดังตัวอยางตอไปนี้การไดรับขอมูลขาวสาร และคําแนะนําตางๆ  
   -  การลดความรูสึกไมม่ันใจในตนเอง  
   -  การเรียนรูเกี่ยวกับสังคม และโลกกวาง  
   -  การหาขอสนับสนุนมาตอกย้ําคานิยมท่ีตนยึดถืออยู  
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  -  การแสวงหาความเขาใจอยางแจมแจงในเร่ืองชีวิตของตนเอง และผูอ่ืน  
  -  เพื่อจะไดมีประสบการณในการเขากับผูอ่ืนได  
  -  เพื่อจะไดหาความรูพื้นฐานในการติดตอสัมพันธกับผูคน 
  -  เพื่อจะหากิจกรรมอ่ืนๆ มาทดแทนการติดตอสัมพันธกับผูคน  
  -  เพื่อสรางความรูสึกรวมกับผูท่ีมีประสบการณคลายคลึงกัน  
  -  เพื่อหลบหนีจากปญหาและความวิตกกังวลอื่นๆ 
  -  เพื่อเปดประตูเขาไปสูโลกแหงจินตนาการ 
  -  เพื่อฆาเวลา  
  -  เพื่อปลดเปล้ืองอารมณ  
  -  เพื่อหาแบบแผนในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
  -  ฯลฯ 
 จากทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเร่ือง “การเผยแผธรรมะผานส่ือออนไลนของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” เพื่อศึกษา
หาความตองการและความพึงพอใจ ของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน 
 
2.5  แนวคิดดานการส่ือสารเพื่อการพัฒนาศาสนา      
 เนื่องจากคําสอนของพุทธศาสนาเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย   
สวนใหญการพัฒนาทางศาสนาท้ังในแงของการใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ เคารพ ยึดม่ัน ศัทรา 
ประพฤติ ปฏิบัติและดําเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธอยางถูกตองจึงเปนส่ิง
สําคัญในการพัฒนาคุณคาจิตใจและคุณภาพชีวิต  
 
รูปแบบของการสื่อสารในการเผยแผธรรมะ       
 รูปแบบการส่ือสารในการเผยแผธรรมะ (ทัศนีย จันทร,2543) ในสมัยโบราณเปนลักษณะ
ของการเทศนโดยผานส่ือบุคคลท่ีมีลักษณะเปนทางการ กลาวคือ การเทศนแตละคร้ังตองมีผูอาราธนา
พระท่ีเทศนจะตองนั่งบนธรรมาส และถือคัมภีร มีการข้ึนนโม และยกพระบาลีสอดแทรกอยูเสมอ 
ตอมาชวง 50 ปยอนหลังมานี้การเผยแผธรรมะไดมีการเปล่ียนแปลงโดยมีท้ังเทศนและบรรยายธรรม 
และในชวง30 ปยอนหลังมาจนถึงปจจุบันการถายทอดไดปรับเปล่ียนรูปแบบจากการเทศนมาสูการ
บรรยายธรรมตลอด ซ่ึงเปนรูปแบบจากการสอนและเผยแผธรรมะม่ีมีรูปแบบไมเปนทางการ โดยมี
พระหรือฆารวาสเปนผูบรรยายธรรม เวลาบรรยายธรรมอาจนั่งหรือยืนก็ได การพูดใชภาษาทันสมัย 
ใชภาษาบาลีนอย หรือหากมีการใชภาษาบาลีก็จะมีการแปลความหมายควบคูกันไปดวย  
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ประเภทของส่ือท่ีใชในการเผยแผธรรมะ        
 เม่ือสภาพสังคมไทยเปล่ียนจากสังคมทองถ่ินมาสูการเปนสังคมเมือง ผนวกกับ
เทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความทันสมัยมากข้ึน การเผยแพรธรรมะโดยการใชส่ือบุคคลเพียงอยาง
เดียวไมท่ัวถึงอีกตอไป จึงไดมีการพัฒนาส่ือท่ีใชโดยการผสานระหวางส่ือตางๆ เขาดวยกัน ไดแก 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือโสตทัศน ส่ือกิจกรรม รวมถึงเว็บไซต เพ่ือใหการเผยแผธรรมะขยายพ้ืนท่ี
ในวงกวางและสามารถเขาถึงประชาชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชน ไดมากยิ่งข้ึน 
 1.ส่ือบุคคล          
 การใชส่ือบุคคลเพื่อถายทอดธรรมะเปนลักษณะของการสอนท่ีพระภิกษุหรือฆารวาส
ถายทอดความรู โดยการส่ือสารแบบเผชิญหนา แตเปนการเรียนรูแบบไมเปนทางการ เชน การ
บรรยายธรรม สอนใหปฏิธรรม การสนทนาถามตอบขอสงสัย 
 2.ส่ือมวลชน    
  2.1  ส่ืออิเล็กทรอนิกส       
   2.1.1 วิทยุโทรทัศน ปจจุบันมีรายการเสนอทางวิทยุโทรทัศนท่ีเกี่ยวกับ
การเผยแผศาสนาและการส่ังสอนธรรมะอยูหลายรายการในรูปแบบตาง ๆ อาทิ รายการเทศน 
บรรยาย ธรรมปฏิบัติ หรือสนทนาธรรม ซ่ึงเวลาของการจัดมักจะเปนชวงเชาของวันสุดสัปดาหซ่ึง
เปนเวลาที่มีผูชมนอย, รายการสารคดีเกี่ยวกับศาสนา, รายการเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา โดยอาจ
จัดทําในรูปของเทปโทรทัศนอธิบายความเปนมาของวันสําคัญดังกลาว หรือาจเปนสปอตโฆษณา
กระตุนใหประชาชนไปรวมพิธีทางศาสนา, ละคร มักจะเปนละครสะทอนปญหาชีวิต หรือละครท่ี
ใหแงคิดหรือสอนธรรมะในการแกปญหา ซ่ึงในตอนทายของรายการอาจจะมีการถามตอบ เชน 
ละครเร่ืองธรรมะติดปก ท่ีเคยไดรับความนิยมจากผูชมอยางแพรหลายในชวงป 2547 ละไดมีการ
สรางและฉายภาคตอของละครธรรมะติดปก ในปถัดมา, รายการนิทานหรือการตูนท่ีสรางจาก
เร่ืองราวทางศาสนาเปนการเรียนรูท่ีเกิดความบันเทิงมักจะมีกลุมเปาหมาย เพื่อเด็กและเยาวชน เชน 
รายการการตูนบุญโต ท่ีนําเสนอทางสถานีโทรทัศน DMC TV เปนรายการการตูน Animation ท่ี
เสนอเปนตอนๆ ความยาวประมาณ 20 นาที มีเนื้อหาสอดแทรกคติธรรมหรือการส่ังสอนเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
   2.1.2 วิทยุกระจายเสียง มักเปนการจัดรายการปาฐกถาธรรมหรือธรรม
เทศนาแบบรายการสดท่ีผูบรรยายมักเปนพระสงฆ ซ่ึงเวลาของการจัดมักจะเปนชวงเชาของวันสุด
สัปดาห เชนเดียวกับรายการโทรทัศน 
 
 

DPU



 

38 

  2.2 ส่ือส่ิงพิมพ 
   2.2.1 หนังสือพิมพ มักมีบทบาทในการใชเปนส่ือเผยแพรขาวสาร
กิจกรรมและพิธีการทางศาสนาใหประชาชนทราบ และเชิญชวนใหรวมกิจกรรม รวมถึงมีบทบาท
ทางออมในการสอนจากขาวสารที่ดีและไมดีท่ีมีอยูในหนังสือพิมพ เพ่ืออธิบายผลดีหรือผลเสียใน
แตละเร่ืองราวได โดยใชธรรมะเปนแกนในการอธิบายประกอบเปนหลัก 
   2.2.2 วารสารและนิตยาสาร วารสารและนิตยาสารเก่ียวกับหลักธรรมของ
ศาสนาพุทธโดยตรงยังมีจํานวนนอย เพราะกลุมเปาหมายมักเปนกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง เชน         
นิตยาสาร สาวิกของเสถียรธรรมสถาน 
   2.2.3 แผนพับ มักใชเปนส่ือประชาสัมพันธกิจกรรมหรือเผยแพรความรู
อธิบายหลักธรรมอยางยอๆ 

   2.2.4 แผนประกาศและภาพโปสเตอร มีจุดมุงหมายคลายแผนพับ คือเชิญ
ชวนใหรวมกิจกรรมตางๆ 

   2.2.5 หนังสือธรรมะ หรือพอคเก็ตบุค เปนส่ือส่ิงพิมพท่ีใชเผยแพรธรรมะ
ทีมีเนื้อหาสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ใชภาษาเรียบงาย มีรูปเลมขนาดกะทัดรัด ซ่ึงมี
ความแพรหลายในปจจุบัน โดยมีท้ังแบบเลมเดี่ยวและแบบเปนหนังสือชุด อาทิ พอคเก็ตบุคชุด
ธรรมะประยุกตสําหรับคนรุนใหม ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ซ่ึงจะมีหลายเลมใน
หนึ่งชุด เชน คนสําราญงานสําเร็จ ธรรมะติดปก ธรรมะทําไม ธรรมะทอรัก เปนตน 
 3.  ส่ือโสตทัศน 
 เปนส่ือท่ีใหท้ังเสียง และ/หรือภาพ ส่ือโสตทัศนท่ีนิยมใชในการถายทอดธรรมะใน
ปจจุบันไดแก  
  3.1 เทปบันทึกเสียงหรือเทปธรรมะ เปนส่ือธรรมะท่ีไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย เนื่องจากไมตองใชทักษะในการอาน ผูท่ีไมรูหนังสือสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และยัง
มีการใชภาษาพูดท่ีเขาใจงาย บางคร้ังมีการสอดแทรกอารมณขันในการบรรยายลงไปดวย เชน เทป
ธรรมะของพระพยอม เปนตน  
  3.2  ภาพทัศน ในปจจุบันไดแก VCD และ DVD เปนส่ือท่ีใหท้ังภาพและเสียงใช
สําหรับเผยแพรธรรมะใหมีประสิทธิภาพในการส่ือสารใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน มักใชเปนอุปกรณ
การสอนและถายทอดธรรมะ มีท้ังในรูปแบบรายการสารคดี เชน รายการธรรมสวัสดีของ              
แมชีศันสนีย และ การพูดคุย (Talk Show) ซ่ึงอาจมีการสอดแทรกอารมณขันลงไปในการบรรยาย
ธรรมดวย เชน ธรรมะเดลิเวอรร่ี ของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
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  3.3 สไลด อาจจัดทําเปนภาพถายหรือภาพวาด ออกมาเปนเร่ืองราวตาง ๆ เพื่อ
ประกอบในการบรรยายธรรมะเพื่อบันทึกเสียงหรือการบรรยายสด  
  3.4  รูปภาพท่ีทําใหเกิดอาการเคล่ือนไหว เชน ในกรณีของพระพยอมท่ีนําส่ือท่ีมี     
ลักษณะคลายตัวหนังตะลุงมาประกอบการบรรยายธรรมพรอมๆ กับจับใหตัวรูปภาพเคลื่อนไหว
ตามเร่ืองราวท่ีพูดเพื่อทําใหผูฟงโดยเฉพาะเด็กๆ เกิดความสนุกสนาน  
  3.5 ภาพวาด มักเปนภาพวาดท่ีวาดไวตามฝาผนังหรือกําแพงวัด เพ่ือบอกกลาวให
ทราบถึงเร่ืองราวทางศาสนาและเร่ืองราวท่ีเปนคติสอนใจ   
 4. ส่ือกิจกรรม        
 มักเปนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรทางศาสนา ซ่ึงมีหลายระดับ ตั้งแตการจัดกิจกรรมที่
มีกลุมเปาหมายระดับใหญ เชน จัดพิธีในวันสําคัญทางศาสนา หรือการจัดกิจกรรมท่ีมีกลุมเปาหมาย
เฉพาะผูท่ีสนใจจริง ๆ เชน การปฏิบัติธรรมในวันหยุดนักขัตฤกษท่ีสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรม
สถานการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนตน  
 5. ส่ือเว็บไซต        
 ส่ือเว็บไซตนับเปนส่ือใหมท่ีใชในการเผยแพรพระพุทธศาสนา รวมถึงหลักธรรม     คํา
สอนตางๆ ซ่ึงปจจุบันไดมีการกอตั้งส่ือเว็บไซตข้ึนมามากมายหลายแหง โดยมีกลุมเปาหมายท่ี
แตกตางกันไป อาทิ  
   -  เ ว็ บ ไ ซ ต สํ า ห รั บ ถ า ย ท อ ด ธ ร ร ม ะ สํ า ห รั บป ร ะ ช า ชน ท่ั ว ไ ป  เ ช น 
www.dhammathai.org, www.dhammatoday.com เปนตน  
   -  เว็บไซต สําหรับถายทอดธรรมะสําหรับเยาวชน  เชน  www.tamdee.net, 
www.jaisabai.com, www.budpage.com เปนตน  
  -  เว็บไซตท่ีใชเปนส่ือผสมควบคูกับการเผยแพรธรรมะทางส่ืออ่ืนๆ เชน เว็บไซต 
www.dmc.tv ซ่ึงกอตั้งข้ึนมาเพื่อใชสนับสนุนสถานีโทรทัศน DMC (Dhamma Media Channel) ซ่ึง
เปนสถานีทางไกลผานดาวเทียวตลอด 24 ช่ัวโมง ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขาวสารและ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ดําเนินการโดยมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือส่ิงแวดลอม เปนตน  
  -  เว็บไซตท่ีใชเปนส่ือประชาสัมพันธหนวยงานทางพระพุทธศาสนา เชน 
www.dra.go.th ซ่ึงเปนเว็บไซตของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, www.onab.go.th เว็บไซต
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือ www.thawsischool.com ของโรงเรียนทอสี โรงเรียน
วิถีพุทธ www.dhammatoday.com ของสถาบันวิมุตยาลัย  
  -  เว็บไซตมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขาวสารและกิจกรรมของวัดหรือสถาน
ปฏิบัติธรรมตาง ๆ เชน www.dhamma-isara.org ของวัดออนอย (ธรรมะอิสระ) อําเภอกําแพงแสน 
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  -  เว็บไซตของพระสงฆท่ีมีช่ือเสียง เชน www.dhammadelivery.com ของพระมหา
สมปอง ตาลปุตฺโต www.dhammatoday.com สถาบันวิมุตยาลัย ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 ส่ือเว็บไซตเพื่อการถายทอดธรรมะดังกลาว สวนใหญมักจะเปนส่ือท่ีมีลักษณะของ
ส่ือผสม (Multimedia) กลาวคือ มีท้ังตัวอักษรเพื่อบรรยายขอความ มีรูปภาพแสดงใหเห็นท้ังภาพนิ่ง
และ/หรือภาพเคล่ือนไหว บางเว็บไซตมีเสียงบรรยายธรรมใหไดฟงอีกดวย อีกท้ังยังมีจุดดึงดูดท่ี
การใชสีสัน ลวดลายกราฟฟกตกแตงเว็บไซตใหมีความสวยงาม ทําใหลดความเปนทางการลงไป 
และบางเว็บไซตก็สามารถส่ือสารโตตอบกันไดอยางทันทีทันใด (Interactive)  
 
คุณภาพของส่ือท่ีใชในการเผยแพรธรรมะ        
 1. แสดงธรรมถึงทุกระดับ 
 2. สามารถทําใหคนทุกระดับเกิดความสนใจ  
 3. สามารถทําใหคนทุกระดับเกิดความเขาใจ  
 4. รักษาศิลปวัฒนธรรมรูปแบบทางศาสนาเอาไวดวย  
 5. สามารถทําใหเกิดการตอบสนองในแงของการสนับสนุนกําลังทรัพย มีทุนเพียงพอท่ี 
จะเล้ียงตัวเพื่อดําเนินการเผยแพรธรรมะตอไป   
 
ลักษณะท่ีดีของส่ือท่ีใชเผยแพรธรรมะ         
 1. เนื้อหาธรรมะท่ีบริสุทธ์ิท่ีสามารถนํามาใชอางอิงได  
 2. การถายทอดความรูท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม พยามทําเนื้อหาใหเขาใจงายท่ีสุด
เทาท่ีจะสามารถทําในแตละระดับของความรูความสามารถ  
 3. ทําใหมีรูปแบบการเสนอท่ีทันสมัยพอสมควร ไมปรุงแตงจนเกินไป มีรูปแบบ    
เรียบงาย นาสนใจ นาศรัทธา 
 4. การแทรกเนื้อหาธรรมะท่ีเขาใจงาย ท่ีเปนเกร็ดของอานุภาพของพระรัตนตรัยไวบาง
พอเปนเคร่ืองเสริมสรางศรัทธา  
 5. การใชภาษาเรียบงาย ใชคําบาลีไมฟุมเฟอย 
 6. วัสดุท่ีใชมีคุณภาพดีเก็บไวไดนาน  
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เทคนิคการสอนของพระพุทธเจา  
 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) (2532, 31-58) ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนของ
พระพุทธเจาในการท่ีจะถายทอดหลักธรรมคําสอนตางๆ ไปยังผูรับสาร ประชาชนท่ีมีความสามารถ
ในการรับรู และสติปญญาแตกตางกัน ใหเขาใจงายและจดจําไดงายท่ีสุด โดยมีเทคนิคการสอน
ดังตอไปนี้  
 1.  สอนจากส่ิงท่ีรูเห็นเขาใจงาย หรือ รูเห็นเขาใจอยูแลว ไปหาส่ิงท่ีรูเห็นเขาใจยาก 
หรือ ส่ิงท่ีไมรูไมเห็นไมเขาใจ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ อริยสัจจ ทรงเร่ิมสอนจากความทุกขความ
เดือดรอน ปญหาชีวิตท่ีคนมองเห็นประสบอยูโดยธรรมดารูเห็นประจักษกันอยูทุกคนแลวจากนั้น
จึงหาสาเหตุท่ีลึกซ้ึง และหาทางแกไขตอไป  
 2.  สอนเน้ือเร่ืองท่ีคอนขางลุมลึกยากข้ึนไปตามลําดับ และตอเน่ืองกันเปนสายลงไป  
 3.  ถาส่ิงท่ีสอนเปนส่ิงท่ีแสดงได พึงสอนดวยความจริงใหผูเรียนรูไดดู ไดเห็น ไดฟง
เอง อยางท่ีเรียกวาประสบการณตรง  
 4.  สอนตรงเน้ือหา ตรงเร่ือง คุมอยูในเร่ือง มีจุด ไมวกวน ไมไขวเขว ไมออกนอกเร่ือง
โดยไมมีอะไรเกี่ยวของในเนื้อหา  
 5.  สอนตามเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได  
 6.  สอนเทาท่ีจําเปน พอดีสําหรับใหเกิดความเขาใจใหการเรียนรูไดผล ไมใชสอนเทาท่ี
ตนรูหรือสอนแสดงภูมิวาผูสอนมีความรูมาก  
 7.  สอนส่ิงท่ีมีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรูและเขาใจเปนประโยชนตอตัวเขาเอง   
 
กลวิธีและอุบายประกอบการสอน   
 1.  การยกอุทาหรณ และการเลานิทานประกอบชวยใหเขาใจความไดงายและชัดเจน 
ชวยใหจําแมนยํา เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทําใหการเรียนการสอนมีรสยิ่งข้ึน พระพุทธเจา
ทรงใชอุทาหรณและนิทานประกอบการสอนมากมาย จะเห็นไดจากการใชคัมภีรตางๆ มีนิทาน
ปรากฏอยูท่ัวไป เฉพาะคัมภีรชาดกอยางเดียวก็มีนิทานชาดกถึง 547 เร่ือง  
 2.  การเปรียบเทียบดวยขออุปมา ชวยใหเร่ืองท่ีลึกซ้ึงเขาใจยาก ปรากฏความหมาย
เดนชัดออกมาและเขาใจงายข้ึน โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายส่ิงท่ีเปนนามธรรม เปรียบใหเห็นชัด
ดวยส่ิงท่ีเปนรูปธรรม หรือ แมเปรียบเทียบเร่ืองท่ีเปนรูปธรรมดวยขออุปมาแบบรูปธรรมก็ชวยให
ความหนักแนนเขา การใชอุปมานี้นาจะเปนกลวิธีการประกอบการสอนท่ีพระพุทธองคทรงใชมาก
ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆ  
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 3.  การใชอุปกรณการสอนสมัยพุทธกาล ยอมไมมีอุปกรณการสอนชนิดตางๆ ท่ีจัดข้ึน
ไวเพื่อการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปจจุบัน เพราะยังไมมีการจัดการการศึกษาเปนระบบข้ึนอยาง
กวางขวาง หากใชอุปกรณบางก็คงตองอาศัยวัตถุส่ิงของท่ีมีในธรรมชาติหรือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีผูคน
ใชกันอยู  
 4.  การทําเปนตัวอยาง เปนวิธีการสอนที่ดีท่ีสุด โดยไมตองกลาวสอนดวยวาจา แตเปน
ทํานองการสาธิตใหดู พระพุทธเจาทรงกระทําเปนตัวอยางดวยการเปนผูนําท่ีดีและการมีจริยวัตรอัน
ดีงามท่ีเปนอยูโดยปกตินั่นเอง  
 5.  การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหมเปนเร่ืองของความสามารถในการ
ใชภาษากับปฏิญาณไหวพริบ ขอนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถท่ีมีความรูรอบไปทุก
ดาน  
 6.  อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเปนอุบายสําคัญ ในการ
เผยแพรธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา ในการส่ังสอนคนแตละถ่ินหรือแตละหมูคณะ 
มักเร่ิมตนท่ีบุคคลท่ีเปนประมุข เชน พระมหากษัตริย หรือ หัวหนาของชุมชนนั้นๆ ทําใหการ
ประกาศศาสนาไดผลดีรวดเร็วและเปนการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองคดวย  
 7.  การรูจักจังหวะและโอกาส เม่ือยังไมถึงจังหวะไมเปนโอกาส ก็ตองมีความอดทน 
ไมชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แตตองต่ืนตัวอยูเสมอ เม่ือถึงจังหวะหรือเปนโอกาสก็ตองมีความฉับไว
ท่ีจะจับมาใหเปนประโยชนไมปลอยใหผานเลยไปเสียเปลา  
 8.  ความยืดหยุนในการใชวิธีการ ถาผูสอนสอนอยางไมมีอัตตา ตัดตัญหามานะทิฏฐิเสีย
ใหนอยท่ีสุดก็จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ สุดแทจะใชกลวิธีใดในการสอนไดผลดี
ท่ีสุดก็จะทําในทางนั้น ไมกลัววาจะเสียเกียรติ ไมกลัววาจะถูกรูสึกวาแพ บางคราวเม่ือสมควรก็ตอง
ยอมใหผูเรียน รูสึกวาเขาเกง บางคราวสมควรขมก็ขม เรายอมฝกคนดวยวิธีออนละมุนละไมบาง 
ดวยวิธีรุนแรงบาง ดวยวิธีท้ังออนละมุนละไมและท้ังรุนแรงปนกันไปบาง  
 9.  ลงโทษใหรางวัล แมวาพระพุทธเจาจะใชการชมเชยยกยองบาง ก็เปนไปในรูปการ
ยอมรับคุณความดีของผูนั้น กลาวชมโดยธรรมใหเขาม่ันใจในการกระทําความดีของตน แตไมใช
เปนการเปรียบเทียบขมคนอ่ืนลง บางทีทรงชมเพื่อใหถือเปนตัวอยาง หรือเพื่อแกความเขาใจผิด ให
ตั้งทัศนคติท่ีถูก อยางไรก็ดี การลงโทษนาจะมีอยูแบบหนึ่งคือ การลงโทษตนเองซ่ึงท้ังในทางธรรม
และทางวินัย ในทางพระวินัยถือวามีบทบัญญัติความประพฤติอยูแลว และบทบัญญัติเหลานี้
พระพุทธเจาทรงตราไวโดยความเห็นชอบรวมกันของคณะสงฆพรอมท้ังมีบทกําหนดโทษไวเสร็จ 
สวนในทางธรรมภิกษุท่ีเหลือขอจริงๆ สอนไมได ก็กลายเปนผูท่ีพระพุทธเจา และเพื่อนพรหมจารี
ท้ังปวง ไมถือวาเปนผูท่ีควรจะวากลาวส่ังสอน โดยวิธีนี้ถือวาเปนการลงโทษอยางรุนแรงท่ีสุด  
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 10.  กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนายอมตองอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต
หลัก วิธีการ และกลวิธีตางๆ มาใชใหเหมาะสมเปนเร่ืองเฉพาะคร้ังเฉพาะคราวไป   
 นอกจากนั้นยังไดมีการจําแนกกลุมผูรับสารเปาหมายออกเปน 5 กลุม คือ กลุมท่ีเห็น
ดวยอยางยิ่ง กลุมท่ีเห็นดวย กลุมท่ีเปนกลาง กลุมท่ีไมเห็นดวย และกลุมท่ีไมเห็นดวยอยางยิ่ง สวน
ในทางพุทธจําแนกกลุมเปาหมายในการรับสารไว 4 กลุม เปรียบเสมือนบัว 4 เหลาไดแก  
 1.  กลุมบัวพนน้ํา เม่ือไดรับแสงอาทิตยจแยมบานทันที กลุมนี้เปรียบเสมือนผูมีปญญา
เฉียบแหลม มีการศึกษาดีแลว ไมตองการเนื้อหาหรือการอธิบายอะไรมากมาย เพียงแตใหหัวขอ
ธรรมะก็สามารถรูได กลุมนี้เพียงไดรับหัวขอขาวสารก็สามารถยังประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน
ใหสําเร็จได  
 2.  กลุมบัวใตผิวน้ํา เพียงรอวันจะโผลพนน้ํามารับแสงอรุณแลวแยมบานในวันรุงข้ึน 
เปรียบเสมือนผูมีปญญามากอยูแลว ใหขอมูลขาวสารเพียงเล็กนอยก็จะเขาใจยังประโยชนใหสําเร็จ
ได  
 3.  กลุมบัวที่จมอยูกลางน้ํา โอกาศที่จะพนน้ําเพื่อรับแสงอรุณ แลวแยมบานกับการท่ี
ปลา  เตา  กัดกินอาหารมี เทาๆ  กัน  เปรียบเสมือนกลุมคนท่ีมีเชาวปญญาปานกลาง  หาก
ประคับประคองดีๆ โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็มีมาก การส่ือสารกับกลุมเปาหมาย
กลุมนี้ตองละเอียดออน เนื้อหาตอง เนื้อหาตองตรงประเด็น ชัดเจนและถูกตอง เพราะกลุมนี้ไมยอม
เปล่ียนแปลงอะไรงายๆ  
 4.  กลุมบัวในโคลนตม คือ บัวท่ียังเปนหนอไมโผลพนโคลนตมข้ึนมา โอกาสท่ีจะเปน
อาหารของเตา ของปลามีมากท่ีสุด เปรียบเสมือนกลุมผูรับสารท่ีมีปญญาทึบ หอหุมดวยอวิชชา คือ
ความไมรูแจง การส่ือสารกับกลุมนี้ผูสงสารตองออกแรงมากจึงประสบความสําเร็จหรือบางคร้ังอาจ
ตองเลิกรากันไปเฉยๆ พระพุทธเจาไดทรงใชญาณพิเศษทราบถึงภูมิหลังต้ังแตอดีตชาติ จึงชวยกลุม
นี้ใหบรรลุธรรมะไดเพราะกลุมนี้เปน กลุมปทปรม (ปะทะปะระมะ) ผูมืดมนอยางยิ่ง  
 
 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ี
มีตอการเผยแผธรรมะ จึงเลือกท่ีจะใชแนวคิดการเผยแผธรรมะในพระพุทธศาสนา มาเปนแนวทาง
ในการศึกษา เพื่อใหเห็นถึงแนวทางและลักษณะในการเผยแผธรรมะ ไปยังกลุมเปาหมายท่ีมี
ลักษณะตางกัน 
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2.6  แนวคิดการวิเคราะหสาร (Content Analysis) 
 การวิเคราะหเนื้อหาเปนการศึกษาสารประเภทตาง ๆ ท้ังท่ีเผยแพรผานบุคคล และผาน
ส่ือมวลชนปาริชาติ สถาปตานนท (2545) ใหคํานิยามของการวิเคราะหสารไววา การวิเคราะหสาร
เปนระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการบรรยาย ตีความ หรือประเมิณคุณลักษณะตาง ๆ ของสารท่ีสามารถ
สังเกตเห็นได หรือไดมีการบันทึกเอาไว โดยสารจะหมายถึง สัญลักษณท่ีบุคคลใชในการ
แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน โดยอาจปรากฏในรูปแบบตาง ๆ เชน ขอความ เอกสาร หนังสือพิมพ 
นิตยสาร จดหมาย บันทึกสวนตัว บทสัมภาณ บทเพลง บทภาพยนตร ภาพเขียน หรือภาพถาย เปน
ตน  
 Krippendorf (1980) ไดบันทึกไววา การวิเคราะหสารที่ดําเนินการเชิงวิทยาศาสตร ได
เร่ิมตนข้ึนในชวงปลายทศวรรษที่ 19 โดยนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาไดประยุกตนําหลักการเชิง
วิทยาศาสตรมาใชในการวิเคราะหเนื้อหาของขาวท่ีนําเสนอในหนาหนังสือพิมพในเมืองนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางป ค.ศ. 1883-1893 โดยพิจารณาในดานสัดสวนของขาวประเภท
ตางๆ ผลการวิจัยพบวา ประมาณการรายงานขาวดานศาสนา วิทยาศาสตร และวรรณคดีลดลงอยาง
มากในขณะท่ีขาวซุบซิบ ขาวกีฬา และขาวอ้ือฉาวทาวการเมือง ไดรับการตีพิมพเพิ่มข้ึนมาก  
หลังจากไดมีการวิจัยดังกลาว การวิเคาะหสารดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาภายใตหลักการเชิง
วิทยาศาสตรไดมีการนํามาประยุกตใชกับส่ือประเภทตางๆ ท่ีกําลังมีบทบาทสําคัญในสังคมสมัยนั้น 
อาทิ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน และส่ือส่ิงพิมพ  
 
วัตถุประสงคในการวิเคราะหสาร 
 การวิเคราะหสารมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก  
 1. การวิเคราะหโครงสรางของสาร ซ่ึงมุงวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อหา 
องคประกอบเชิงโครงสราง และหนาท่ีของสาร โดยจะศึกษาสารจํานวนหนึ่งซ่ึงเปนตัวแทนของ
สารท้ังหมด  
 2. การบรรยายหรือตีความ มุงคนหาความหมายของสารในเชิงภาพรวมหรือพิจารณา
ความหมายของถอยคําหรือขอความตางๆ ท่ีปรากฏในสาร และพิจารณาศักยภาพของสารในการส่ือ
ความหมายตามวัตถุประสงค หรือมุมมองของบุคคลกลุมตางๆ ตอเน้ือหาของสาร เปนตน  
 3.  การประเมิณคุณคาของสาร มุงวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมของสาร โดยนํา
กฏเกณฑหรือกรอบทฤษฏีตาง ๆ ท่ีไดยอมรับอยางกวางขวางมาเปนแนวทางในการวิเคราะห  
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การจําแนกประเภทเนื้อหา  
 การระบุประเภทเนื้อหาสําหรับใชแยกแยะขอมูลจําเปนตองทําดวยความละเอียดรอบ
ครอบ ดังน้ันเราตองมีความเขาใจถึงคุณลักษณะของส่ิงท่ีจะศึกษา เพื่อท่ีจะนําลักษณะเฉพาะของส่ิง
ท่ีจะศึกษานั้นมาวิเคราะห  
 พีระ จิรโสภณ (2535) ไดจําแนกประเภทเน้ือหาในลักษณะตางๆ ดังนี้  
 1. การจําแนกประเภทตามหัวเร่ือง เชน เศรษฐกิจ การเมือง ตลก สารคดี เกม สนทนา  
 2. การจําแนกตามทิศทางของเน้ือหา เชน สนับสนุนหรือคัดคาน ชอบหรือไมชอบ โดย
พิจารณาจาหนวยในการวิเคราะห เชน คํา ประโยค วลี บริบทตาง ๆ เปนตน  
 3. การจําแนกประเภทตามคานิยมในสังคม เชน ความประหยัดหรือฟุงเฟอ ความ    
ถอมตน หรือโออวด เปนตน  
 4. การจําแนกประเภทตามวิธีการหรือกลยุทธ เชน การใหขอมูล ขอเท็จจริง การกระตุน
ทางอารมณ ความกลัว การใชคําพูด สีหนา ทาทางเปนตน  
 5. การจําแนกประเภทของแหลงขอมูล เชน หนวยงานรายการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
NGO  
 6. การจําแนกประเภทตามกลุมเปาหมาย เชน เด็ก วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ เปนตน  
 
องคประกอบของการวิเคราะหสาร 
 1. สาร ประเภทสาร  
 Frey และคณะ (1991) ไดแบงประเภทของสารท่ีใชในการวิเคราะหออกเปน 2 ประเภท
โดยตรง อาทิ จดหมาย งานเขียน ภาพยนตร เพลง ภาพวาด เปนตน สําหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ 
ผลิตผลของการส่ือสารก็คือ เว็บไซตธรรมะ 
 บันทึกการส่ือสาร (Transcripts) ไดแก การบันทึกคําพูด หรือกิจกรรมการส่ือสารตาง ๆ 
ในลักษณะของเอกสาร หรือเทปเสียง เทปวิดีทัศน เชน บทสุนทรพจน บทภาพยนตร บทเพลง ภาพ
วิดีทัศนการใหสัมภาษณส่ือมวลชน เปนตน  
ปริมาณของสาร  
 การวิเคราะหสารอาจใชกลุมประชากรท่ีเปนสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของในการวิเคราะห แต
หากสารท่ีเกี่ยวของมีจํานวนมาก อาจกําหนดกรอบในการสุมตัวอยาง และดําเนินการคัดเลือกสาร
จํานวนหน่ึงมาใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  
 2. การสังเกตทางออม 
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 การวิเคราะหสารมุงเนนการเก็บขอมูลดวยการสังเกตทางออมและวิเคราะหส่ือตางๆ ท่ี
เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดบปราศจากการแทรกแซงใดๆ  
 3. การเลือกแนวทางการวิเคราะหสาร 
 โดยเลือกแนวทางการวิเคราะหสารท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ท้ังการ      
เลือกสารกรอบทฤษฏีในการวิเคราะห ข้ันตอนและเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม  
 
หนวยการวิเคราะหเนื้อหา (The Unit of Content Analysis)  
 หนวยของการวิเคราะหเนื้อหา จะชวยใหสามารถอธิบายผลของการวิเคราะหเนื้อหาได
ในเชิงปริมาณซ่ึงแบงออกเปน  
 1.  หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) เคอลิงเจอร (Kerlinger) ไดอธิบายถึง
หนวยท่ีสําคัญ 5 หนวย ตามท่ีเบอรเรลสัน (Berelson) กําหนดไว ไดแก  
   1.1  การใชคํา (Words) เปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีใชในการวิเคราะห “คํา” อาจ
หมายถึง กลุมคํา (Word-compound) บางคร้ังเรียกวา หนวยสัญลักษณ (Unit of Symbol) หรือ
สัญลักษณ (Symbol) หรือใชคําวา ถอยคํา (Term)  
   1.2 แนวคิดหลัก (Theme) เปนหนวยท่ีใชในการวิเคราะหเนื้อหาขนาดใหญกวาคํา 
แนวคิดหลักนี้อาจปรากฏอยูในประโยคหรือขอความ อาจอยูในประโยคเดี่ยว (Simple sentence) 
หรือประโยคสังกรประโยค (Sentence-compound) ท่ีแสดงแนวคิดหลัก หนึ่งแนวคิดในหนวยการ
วิเคราะห การใชแนวคิดหลักนี้นับวาเปนหนวยท่ีมีประโยชนสูงสุดในการวิเคราะหเนื้อหา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนสําหรับการศึกษาผลกระทบของการส่ือสารมวลชนตอสาธารณมติ  
   1.3  คุณลักษณะ (Character) เปนการกําหนดหนวยพิจารณาคุณลักษณะท่ีปรากฏ
อยูในสาร เชน บทละคร เร่ืองราว การตัดสินใจพิจารณาลงรหัสของหนวยนี้จําเปนตองพิจารณาท้ัง
เร่ืองจึงสามารถแยกแยะคุณสมบัติออกมาได เชน การแยกแยะคุณสมบัติดานการศึกษา สถานภาพ
ทางการเงิน ศาสนา เช้ือชาติ เปนตน  
   1.4  รายเร่ือง (Item) เปนหนวยท่ีใชบอยท่ีสุดในการวิเคราะหเนื้อหา รายเร่ืองของ
ส่ือท่ีตางกัน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ สุนทรพจน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน 
จดหมายเปนตน รายเร่ืองคือการจัดการเร่ืองอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหเร่ืองท้ังหมด และ ภายใน
รายเร่ืองนั้นยังสามารถแบงแยกยอยไดอีก เชน ขาวสามารถจัดกลุมรายเรื่องไดอีกเชน ขาว
ภายในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ เปนตน  
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   1.5  การวัดเนื้อท่ีและเวลา (Space and Time) เปนการวิเคราะหท่ีใชวัดลักษณะทาง
กายภาพของงานส่ือสาร ความกวางของคอลัมน จํานวนหนา ความยาวของบรรทัด อาจจะวัดเปน
นาที สําหรับรายการวิทยุ การวัดเปนคอลัมนนิ้วสําหรับนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ  
 การวิเคราะหเนื้อหาสามารถใชหนวยวิเคราะหหลายๆ ประเภทรวมกันไดตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการศึกษานั้นๆ  
 2.  หนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration)  
   2.1 เนื้อท่ี (Space) คือ การวัดเนื้อหาของส่ิงพิมพดวยจํานวน ไดแก คอลัมนนิ้ว 
คอลัมนเซ็นติเมตร B.S.U. (Basis Space Unit) หนา บรรทัด ยอหนา  
   2.2 การปรากฏ (Appearance) เปนการนับคุณสมบัติของเนื้อหาขาวสารท่ีตองการ
นับ จะนับการปรากฏเน้ือหาวา ปรากฏหรือไมปรากฏ  
   2.3  ความถ่ี (Frequency) เปนวิธีการที่ใชมากท่ีสุดในการวิเคราะหคุณลักษณะของ
เนื้อหา เชน การนับความถ่ีในการใชคําหนึ่งๆ เปนตน  
   2.4  ความเขม (Intensity) เปนหนวยในการระบุจํานวนท่ีใชในการวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับคานิยมและทัศนคติท่ีปรากฏในเนื้อหาของสาร แลวจัดทําเปนสเกล (Scale) เรียงลําดับขอความท่ี
แสดงความเขมในเร่ืองคานิยมและทัศนคติ ในเรื่องท่ีมีแนวความคิดหลักเดียวกัน แตมีการใชคําและ
สวนประกอบของประโยคแตกตางกันซ่ึงจะเปนตัวช้ีถึงความเขมท่ีแตกตางกัน  
  
ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา  
 การวิเคราะหเนื้อหามีประโยชนในการศึกษาแนวโนมของเน้ือหาไมวาจะเปนสาขาวิชา
ใดก็ตาม สามารถอธิบายถึงพัฒนาการของสาขาวิชาตางๆ สะทอนใหเห็นขอบเขตและลักษณะของ
เนื้อหาในแตละชวงเวลา สามารถชวยในการปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
(สุพัตรา คูหกาญจน อางถึงใน จารุวรรณ กิตตินราภรณ, 2547) 
 อยางไรก็ตาม การวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหานั้นมีขอท่ีแตกตางจากการวิจัยประเภท
อ่ืนอยูหลายประการไดแก  
 1.  การวิเคราะหเนื้อหา เปนเทคนิคการวิจัยอยางหนึ่งท่ีชวยกอใหเกิดสภาวะท่ีผูไดรับ
การวิจัยไมรูตัว (Unobtrusive) ทําใหเกิดความเปนธรรมชาติของขอมูลท่ีไดรับอันเปนผลมาจากการ
วิเคราะหเนื้อหาท่ีศึกษาจากสาร (Message)  
 2.  การวิเคราะหเนื้อหา สามารถนํามาใชไดกับขอมูลท่ีไมมีโครงสรางชัดเจน เม่ือ
เปรียบเทียบกับเทคนิคการวิจัยแบบอ่ืน เชน การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ ซ่ึงลักษณะเชนนี้
เปนการวางแผนคําตอบใหกับผูตอบ ในขณะท่ีการวิเคราะหเนื้อหานั้นผูวิจัยตองสนใจขอมูลทุก
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 3.  การวิเคราะหเนื้อหา เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดความหมายของขอมูล
ตลอดจนกระบวนการท่ีทําใหขอมูลอยูในรูปของสัญลักษณ ซ่ึงการวิจัยดวยเทคนิคอ่ืนๆ ไมสนใจ
ในเร่ืองของการใชภาษา การใชถอยคําในการตอบ และไมมีการนําเอาคําตอบดังกลาวมาทําใหอยูใน
รูปของสัญลักษณ  
 4.  การวิเคราะหเนื้อหา สามารถใชไดกับขอมูลท่ีมีความกวางมาก ขณะท่ีการวิจัยแบบ
อ่ืนๆ จะทําการศึกษาไดในวงแคบ เชน ศึกษาเฉพาะกรณี แตเปนการศึกษาแบบลึก  
 
เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหเนื้อหา  
 การวิเคราะหเนื้อหาท่ีดี จะตองประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้  
 1.  สอดคลองกับจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคของการวิจัย  
 2.  การจําแนกประเภทตองมีความครอบคลุมของเน้ือหา นั่นคือสามารถรองรับคําและ
ขอมูลท่ีถูกแจงนับไดเปนอยางดี  
 3.  การจําแนกประเภทตองมีความเดนชัดในตัวเอง ไมเกิดปญหาท่ีวาสามารถจําแนกเขา
ไดหลายประเภทพรอมกัน  
 4.  ใชหลักการหรือเกณฑการจัดประเภทตางๆ เปนหลักการเดียวกันโดยตลอดๆ ไมใช
หลักเกณฑหลายๆ ดานในการจัดประเภทขอมูล  
  
วัตถุประสงคในการวิเคราะหเนื้อหา  
 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) มุงเนนการคนหาขอสรุป และตีความเก่ียวกับ
คุณลักษณะของสาร ผูสงสาร ผูรับสาร บริบทในการส่ือสาร ผลจากการส่ือสาร พฤติกรรมทาง
สังคมท่ีสะทอนผานสาร และทดสอบสมมุติฐานตางๆ เพื่อตอบวัตถุประสงคตางๆ ไดแก  
 1. การบรรยาย (Description)  
 มุงเนนหการบรรยายคุณลักษณะตางๆ ในสารท้ังท่ีสามารถสังเกตไดชัดเจนและ
คุณลักษณะแอบแฝง เพ่ือตอบคําถามวาเนื้อหาเหลานั้นเกี่ยวของกับอะไร กับใคร อยางไร นําเสนอ
ประเด็นหลักอะไรบาง และสารนั้นมีโครงสรางอยางไร ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหา
เชิงบรรยาย มักปรากฏในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีจะชวยสะทอนใหทราบถึงคุณลักษณะของสาร
ตามความเปนจริง 
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 2. การอธิบาย (Explanation)  
 มุงวิเคราะหตีความ หรืออธิบายสารท่ีเลือกศึกษา เชน คุณลักาษณะของผูสงสาร ผูรับ
สารเหตุผลท่ีผูสงสารนําเสนอสารดังกลาว แรงบันดาลใจ กลุมเปาหมายหลัก สถานการณตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ บริบท ผลกระทบ ความเหมาะสมในการนําเสนอสารนั้น เปนตน ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับจาก
การวิเคราะหเนื้อหาเชิงอธิบาย มักปรากฏในรูปของขอมูลเชิงคุณภาพ  
 3. การเปรียบเทียบ (Comparison)  
 โดยอาจวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหาของสารที่นําเสนอโดยผูสงสารคนเดียวกัน แตใน
บริบทท่ีตางกัน หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาสารของเร่ืองเดียวกัน ท่ีนําเสนอโดยผูสงสาร
แตกตางกันก็ได หรืออาจศึกษาเนื้อหาของสารท่ีนําเสนอผานส่ือมวลชนเปรียบเทียบกับขาวสารใน
ความเปนจริงก็ไดเชนเดี่ยวกัน  
 การวิเคราะหเนื้อหาสารมีจุดเดนตรงท่ีผูศึกษาสามารถวิเคราะหเนื้อหาไดดวยตนเอง 
โดยการรวบรวมขอมูล และจัดประเภทขอมูลตามเกณฑตางๆ ท่ีกําหนดไวโดยปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ หรืออาจเก็บขอมูลโดยใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณท่ีเรา
ไดจัดทําข้ึน แตก็มีจุดดอยตรงที่คอนขางเสียเวลา และซับซอน รวมถึงการวิเคราะหเนื้อหามักเปน
ขอมูลเชิงบรรยายและตีความสารเทานั้น จึงผนวกการศึกษาวิจัยในดานอ่ืนๆ รวมดวยเชน การวิจัย
เชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตอบคําถามเก่ียวกับผูรับสารโดยเฉพาะในดานทัศนคติ หรือผลที่
เกิดข้ึนจากสารนั้น  
 ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบ เนื้อหาการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน         
โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือศึกษาวา การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของพระมหส
วุฒิชัย วชิรเมธี มีการนําเสนอเน้ือหาเปนอยางไร  
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 อัญชลี ถิรเนตร(2543) ศึกษากลยุทธการส่ือสารเพื่อโนมนาวใจในหลักคําสอนของ
พระพุทธเจา จะเร่ิมดวยการเลาเร่ืองหรือการเปรียบเทียบส่ิงใกล ๆ ตัวผูฟงกับธรรมะท่ีจะสอน หรือ
สรุปประเด็นสําคัญไวในตอนตนเร่ือง ซ่ึงชวยจูงใจผูฟงใหสนใจในเน้ือหา และมีวิธีการดําเนินเร่ือง
โดยการใชหลักฐานอางอิงคําสอนดวยการอธิบายใหรายละเอียด การพรรณนาขยายความ การบอก
เลาจากประสบการณตรง การยกตัวอยางและการเปรียบเทียบกับส่ิงใกลตัว ทําใหเห็นภาพชัดเจน
และมีความนาเช่ือถือ โดยใชเร่ืองเลาซ่ึงเปนเร่ืองส้ันๆ ไมซับซอน เหตุการณตางๆ มีความสําคัญ
ตามหลักเหตุและผล สามารถคิดตามและเห็นจริงได มีการยกตัวอยางเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ใน
การอธิบายหัวขอธรรมะซ่ึงเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม โดยส่ิงท่ีนํามาเปรียบเทียบเปนธรรมชาติ
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 อรณี ฝูงวรรณลักษณ (2538) ไดศึกษาเร่ืองการเปดรับ การคาดหวังประโยชน และความ
พึงพอใจในรายการธรรมะทางส่ือโทรทัศน  ของสมาชิกชมนมทางพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร พบวาสมาชิกชมรมทางพระพุทธศาสนาสวนใหญนั้นเปดรับชมรายการธรรมะ
ทางโทรทัศน 1-2 คร้ังตอเดือน ใชเวลาในการเปดรับแตละคร้ัง 15-30 นาที โดยการรับชมแตละคร้ัง
เพื่อคาดหวังประโยชนท่ีจะแสวงหาความรูดานพระพุทธศาสนาท่ีอาจจะนําไปประยุกตใน
ชีวิตประจําวันได  
 จิราพร เนธิธาดา (2542) ไดศึกษาวิธีการถายทอดธรรมะของหลวงพอชา สุภัทโท พบวา
หลวงพอชา สุภัทโทมัวิธีการถายทอดธรรมะโดยการพูดเร่ืองธรรมะใหลูกศิษยฟง ปฏิบัติในส่ิงท่ีพูด
ใหฟงไปแลวใหดูเปนตัวอยาง และใหลูกศิษยลองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจดวยตนเอง รวมถึง
การใชคําพูดแบบส้ัน ๆ งาย ๆ ไมใชคําศัพทภาษาบาลี สันสกฤต หากจําเปนตองใชก็จะมีคําอธิบาย
ประกอบ รวมถึงการใชการยกตัวอยางเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย ในการถายทอดธรรมะ ท่ีเปน
นามธรรมใหเปนรูปธรรม ซ่ึงส่ิงท่ีเปรียบเทียบนั้นจะเปนธรรมชาติท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา และมี
ประสบการณมากอน จึงสามารถสรางมโนภาพตามเพื่อใหเขาใจไดงายยิ่งข้ึน  
 สุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ (2545) ไดวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหานิทานไทยบนส่ือ
อินเทอรเน็ต จํานวน 6 เว็บไซต พบวา รูปแบบของเว็บไซต พบวา รูปแบบของเว็บไซตใช
ภาพประกอบในการนําเสนอเปนภาพนิ่ง ซ่ึงมีท้ังภาพการตูน รูปภาพจริง รวมท้ังบางเว็บไซตยังใช
ภาพการตูนเคล่ือนไหวประกอบดวย สวนรูปแบบการนําเสนอดวยเสียงนั้นยังไมสมบูรณเทาท่ีควร 
เนื่องจากเสียงท่ีดาวนโหลดผานเว็บไซตนั้น เสียงขาดหายเปนบางชวง ทางดานเนื้อหาของนิทาน
พบวา มักจะเปนนิทานคติมากท่ีสุด คือมีแงคิดดานจริยธรรม ไดแก ความมีสติปญญา ความยึดม่ัน
ในคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความมีน้ําใจ ชวยเหลือผูอ่ืน ความสามัคคี การพึ่งพาตนเอง ความ
ขยันหม่ันเพียร ความประหยัด และความมีวินัย  
 พุฒิรัตน กมลชัยสกุล (2550) ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการส่ือสารธรรมะเพ่ือเยาวชนผาน
เว็บไซต พบวา ลักษณะเว็บไซตธรรมะท่ีเยาวชนตองการเปนรูปแบบการนําเสนอท่ีมีการตก
แตงหนาเว็บเพจมีความเคล่ือนไหวโดยใชคอมพิวเตอรกราฟฟก มีสีสันท่ีสดใส การจัดหมวดหมู
เนื้อหาใหเปนระเบียบ รวมท้ังนําเสนอขอความรวมกับภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวท่ีสอดคลองกับ
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 พิมพรัฐ วงษดนตรี (2545) ไดศึกษาเร่ืองการนําเสนอองคประกอบของเนื้อหาท่ี
เหมาะสมในเว็บไซตเครือขายการศึกษา พบวา องคประกอบของเน้ือหาท่ีเหมาะสมในเว็บไซตนั้นมี
องคประกอบยอยหลายองคประกอบดวยกัน อาทิ รูปภาพที่ชวนใหสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
จําเปน แหลงคนควาเพิ่มเติม เว็บอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ การที่สามารถกลับไปดูกระทูเกาๆ ได ตัว
กระพริบหรือตัวช้ีนําท่ีบอกวาเปนขาวใหม เปนตน    
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 งานวิจัยเร่ือง “การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” 
มีขอบเขตในการดําเนินการวิจัยดังนี้  
 3.1  รูปแบบการวิจัย  
 3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง      
 3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 3.5  การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 3.7  การนําเสนอขอมูล 
 
3.1  รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ          
ศึกษาการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี รวมถึงศึกษาความ
ตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะ 
 ในการวิจัยนี้ ใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแก การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-Depth Interview) ของกลุมตัวอยาง และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ของ
แหลงขอมูล คือ ส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย   
วชิรเมธี เพื่อนํามาเปนขอมูลในการประมวลสําหรับการวิเคราะห และอธิบายถึงส่ิงท่ีจะศึกษา 
 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีประชากรและกลุมตัวอยางจาก 2 แหลง ไดแก  
 2.1  ส่ือสังคมออนไลนท่ีใชในการเผยแผธรรมะ คือ เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan 
Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
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 2.2 กลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธ อายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน และอายุ 25-34 ป 
จํานวน 8 คน รวม 16 คน โดยคัดเลือกจากผูท่ีรวมติดตามความเคล่ือนไหว เฟซบุค แฟนเพจ 
(Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ภายในระยะเวลา 3 เดือน ท่ีผานมา   
 
ขั้นตอนการเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรของการวิจัยในคร้ังนี้คือ ส่ือสังคมออนไลนท่ีใชในการเผยแผธรรมะ โดย
ผูวิจัยไดทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purpose Sampling) มุงศึกษาผลงานของพระมหาวุฒิชัย  
วชิรเมธี ท่ีไดเผยแผผานทาง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) (Facebook.com/v.vajiramedhi)  
 ในสวนของกลุมตัวอยาง ท่ีจะทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง (Semi-Structural Interview)นั้น ผูวิจัยมีวิธีการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติ เปนบุคคลท่ีนับถือศาสนาพุทธ อายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน และ  อายุ 25-34 ป 
จํานวน 8 คน อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท่ีมีการเขาใชงานเฟซบุค แฟนเพจ 
(Facebook Fan Page) ในระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้  
 1. ไดทําการโพสตขอความบนเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหา  
วุฒิชัย วชิรเมธี  
 2.  ผูวิจัยทําการสงขอความการขอสัมภาษณเชิงลึกไปยังกลองขอความของผูท่ีติดตาม
ความเคล่ือนไหว เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ท่ีมีความ
เคล่ือนไหวอยางตอเน่ือง เพื่อหากลุมตัวอยางท่ีมีการใชงานจริง    
 3.  ประกาศขออาสาสมัครผานจดหมายอิเลคทรอนิกส (E-mail) ใหกับเครือขายของ
ผูวิจัยเอง 
 4.  การบอกตอกันของกลุมตัวอยางท่ีทําการคัดเลือกมา (Snowball Sampling) 
 5.  กรณีท่ีผูวิจัยไมสามารถหากลุมตัวอยางตามวิธีท่ีกลาวไปไดนั้น ผูวิจัยจะเพิ่มวิธีหา
กลุมตัวอยาง โดยการเขาถึงกลุมตัวอยางโดยตรงไมผานทางสื่อออนไลน ยกตัวอยางเชน ผูวิจัย
เดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติธรรมตางๆ เพื่อหากลุมตัวอยางตามคุณสมบัติดังกลาว เชน หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส (สวนโมกข กรุงเทพฯ) ซ่ึงสถานที่แหงนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีการมาบรรยาย
ธรรมเปนประจํา  ผูวิจัยจะใชแบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง  (Semi-Structural 
Interview) ใชสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง แตท้ังนี้ กลุมตัวอยางท่ีไดจากชองทางนี้ ก็ตองเปนผูใชงาน 
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ตามขอกําหนดขางตนดวย 
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รายชื่อกลุมตัวอยาง และวิธีท่ีใชในการคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังนี้   
    
ตารางท่ี 3.1  กลุมตัวอยาง ท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 8 คน  
ลําดับ ชื่อ / นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ วิธีท่ีใช 

1 นายกิตติภัฏ  จรูญฉาย 19 ชาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร วิธีท่ี 4 

2 นายวันมงคล  อําพนธ 24 ชาย นักศึกษาปริญญาโท                      

คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิธีท่ี 1 

3 น.ส. ฐิติกมล วทันยุตานนท 24 หญิง นักศึกษาปริญญาโท วิธีท่ี 5 

4 น.ส. อารยา  ยิม้ไหม 23 หญิง พนักงานธุรการบริษัทเอกชน วิธีท่ี 5 

5 น.ส. วรพนิต  ผองสุภา 22 หญิง พนักงานบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) วิธีท่ี 5 

6 น.ส. วลัยพร  อยูสมุทร 22 หญิง พนักงานบริษทัเอกชน วิธ่ีท่ี 3 

7 น.ส. นิตาภา  จรพันธชู 23 หญิง ผูแทนยา บริษทั อารเอ็กซ จํากัด วิธีท่ี 3 

8 น.ส. สุวรรณา  นนเสือเผา 21 หญิง ตัวแทนบริษัทประกัน วิธีท่ี 5 

 
ตารางท่ี 3.2  กลุมตัวอยาง ท่ีมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 8 คน  
ลําดับ ชื่อ / นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ วิธีท่ีใช 

1 นายสุชาติ  ฉัตรวุฒิไกร 34 ชาย พนักงานบริษทัเอกชน วิธีท่ี 5 

2 น.ส. ภัทราพร  เปรมประเสริฐ 29 หญิง สถาปนิก บริษัทเอกชน วิธีท่ี 5 

3 น.ส. บงกชกร  โชติชินเชาว 32 หญิง พนักงานบัญชี บริษัทเอกชน  วิธีท่ี 3 

4 น.ส. เมธินี  ไชยพังยาง  30 หญิง ครูปฏิบัติการ                    

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

วิธีท่ี 3 

5 นายตวงอรรถ  รักษาพราหมณ 30 ชาย Creative วิธีท่ี 4 

6 น.ส. จันทรจิรา  ชูประสูตร 28 หญิง พนักงานบริษทัเอกชน วิธีท่ี 5 

7 นายอรรถพล  เงินพดดวง 30 ชาย ชางภาพอิสระ วิธีท่ี 4 

8 นายอานัติ  จินดามณ ี 34 ชาย เจาหนาท่ีฝายกฏหมาย บริษทัเอกชน วิธีท่ี 5 
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3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลในสวนรูปแบบ เนื้อหา และภาษาท่ีใชในการถายทอดธรรมะผานส่ือสังคม
ออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการบันทึกการสังเกตหรือการวิเคราะหส่ือ ดังนี้  
 3.1 ศึกษารูปแบบของเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิร 
เมธี ในสวนของ รูปแบบการนําเสนอแบบขอความตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอหรือลิงคดาวนโหลด 
(Link Download)  
 3.2 ศึกษาเนื้อหาการเผยแผธรรมะผานเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) โดยแบง 
ประเภทเนื้อหาเปน ขอคิดหลักธรรม คําสอน และ ขาวสาร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
      3.3 ศึกษาภาษาท่ีใชในการถายทอดธรรมะแบงเปน ภาษาแบบเปนทางการและไม 
เปนทางการ โดยทําการศึกษาขอมูลท้ังหมดตั้งแตเดือนมกราคม - มีนาคม 2555 ขอความท่ีเผยแผ
ผานเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) รวม 45 ขอความ 
 ขอมูลในสวนของความตองการและความพึงพอใจของผูรับสาร ตอการเผยแผธรรมะ
ผานส่ือสังคมออนไลนนั้น ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปาน
กลาง (Semi-Structural Interview) เพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุม
ตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธ อายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน และอายุ 25-34 ป จํานวน 8 คน รวม 16 คน 
ท่ีเปนผูรวมติดตามความเคล่ือนไหวเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหา  วุฒิชัย 
วชิรเมธี ระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  
 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  
 ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ออกเปน 2 สวน ประกอบดวย   
การสัมภาษณเชิงลึกสวนบุคคล และการวิเคราะหขอมูลจากเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) 
ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีรายละเอียดดังนี้  
 3.4.1  ขอมูลทางเว็บไซต มีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมดังนี้  
   -  อุปกรณคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณการใชอินเตอรเน็ต 
   -  ตารางบันทึกรูปแบบ เนื้อหา ภาษาท่ีใชในการเผยแผธรรมะ 
   - และทําการศึกษาคนควาจากบทความ บทสัมภาษณ ของพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี 
 3.4.2  ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
   -  แบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง (Semi-Structural Interview) 
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   -  อุปกรณบันทึกเสียง 
   -  สมุดจดรายละเอียด  
 
3.5  เคร่ืองมือในการวิจัย  
 5.1  สรางตารางบันทึกรูปแบบ เนื้อหา และภาษาท่ีใชในการถายทอดธรรมะผานส่ือ
สังคมออนไลน 
   5.2 สรางแบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง (Semi-Structural Interviews) โดย
นํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชในการสื่อสารเพ่ือการเผยแผธรรมะผานส่ือ
สังคมออนไลน ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหครอบคลุม
ลักษณะของส่ือธรรมะ แลวจึงสรางแบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลางในการสัมภาษณเชิง
ลึก เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลในเชิงคุณภาพ  
 
แนวคําถามในการสัมภาษณ  
 คําถามสวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับ ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง ความสนใจใน
ธรรมะ และการเขาใชส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิ
ชัย วชิรเมธี  
 1.  ทานมีความสนใจในธรรมะมากนอยเพียงใด สนใจในดานใดบาง และเหตุผลท่ีให
ความสนใจคืออะไร  
  2.  เม่ือทานสนใจในธรรมะ ทานแสวงหาธรรมะจากส่ือใดบาง และทําไมถึงสนใจใน
ส่ือออนไลน และเหตุใดถึงเลือกศึกษาธรรมะจากส่ือออนไลนของทาน ว.วชิรมธี  
 3.  ทานรูจัก ส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี ไดอยางไร   
  4. ทานเร่ิมใชงาน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ดังกลาวมานานเทาไร และมี
การเขาใชงานบอยแคไหน  
 คําถามสวนท่ี 2 เปนคําถามดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษาภายในเว็บไซต  
  1. เม่ือเขาใชงานเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ดังกลาวแลวนั้น ทานมี
ความคิดเห็นอยางไรตอ รูปแบบการนําเสนอ ภายในเว็บไซต (เชน ตัวอักษร รูปภาพ การดาวน
โหลดเสียงหรือภาพตางๆ)  
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  2. ภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ทานพบการนําเสนอเนื้อหาดาน
ใดบาง และมีลักษณะอยางไร และภาษาท่ีใชในการถายทอด เปนอยางไร เขาใจมากนอยเพียงใด 
(เชน หลักธรรมคําคม วันสําคัญทางศาสนา ขาวสารอ่ืนๆ)  
  3. ทานมักเขาไปใชบริการดานใดในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) เชนอาน 
ขอความ ฟงเสียงบรรยายธรรม หรือดูขอมูลอ่ืนๆ) 
  4.  ทานมีการโตตอบกลับ เพื่อแสดงความคิดเห็นกับขอความท่ีไดอานบางหรือไม และ
ตอบกลับทางใด เชน สงอีเมลไปยังเว็บมาสเตอร ตอบกลับขอความไปยังหนากระดานขอความ 
(wall) สงขอความไปในหนา กระดานสนทนา (chat) 
 คําถามสวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับ ความตองการและความพึงพอใจท่ีมีตอการเผยแผ
ธรรมมะผานส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิร
เมธี เพื่อตอบโจทยคําถามนําวิจัยในขอท่ีสอง  
  1. ทานคิดวา เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ท่ีเผยแผธรรมะของของพระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธีนั้น จูงใจใหทานอยากเขาไปใชบริการมากนอยเพียงใด เพราะอะไร 
  2. ทานคิดวาเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ท่ีเผยแผธรรมะดังกลาวนั้น มีความ
เหมาะสมกับการใชงานของทานหรือไมอยางไร  
  3.  ทานไดประโยชนจากการศึกษาธรรมะผานเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)
อยางไรบาง และสามารถนําส่ิงท่ีไดไปปรับใชไดอยางไร (ยกตัวอยาง) 
  4.  การเขาใชงาน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
นั้น ทานคาดหวังหรือตองการนอกจากส่ิงท่ีนําเสนออยูภายในนั้น  
  5.  การศึกษาธรรมะผานเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) กับ การศึกษาธรรมะ
โดยตรงท่ีวัด ทานคิดวามีความแตกตางอยางไร ดานใดบาง  
  6. ทานคิดวาเม่ืออาน หรือฟงขอความตางๆ แลวมีความเขาใจในธรรมะมากนอย
เพียงใด ภาษาท่ีใชในการถายทอดมีความเขาใจไดมากนอยเพียงใด  
  7. เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีควรมีการ
ปรับปรุงในดานใดบาง อยางไร  
  
3.6  การวิเคราะหขอมูล  
 3.6.1  ขอมูลจากเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และภาษา ซ่ึงเก็บขอมูลโดยใชตารางบันทึก (Coding Sheet)
รูปแบบ เนื้อหา และภาษาท่ีใชในการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน โดยใชหนวยในการ

DPU



 

58 

 โดยพิจารณา ประเด็นดังกลาวดูวามีลักษณะและประเภทใด จากนั้นจึงลงความถ่ีและ
รายละเอียดลงในตารางบันทึก ซ่ึงผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 
2555 รวมขอมูลท้ังหมด 45 หัวขอเร่ือง  
 3.6.2  ขอมูลจากกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการ 
สัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณมาสังเคราะหและจัด
ประเภทขอมูลตาง ๆ รวมเปนหมวดหมู เพื่อนําไปสูขอสรุปถึงเนื้อหาของการเผยแผธรรมะผานส่ือ
สังคมออนไลนตามท่ีผูรับสารตองการ 
 
3.7  การนําเสนอขอมูล 
 การนําเสนอขอมูลของการศึกษาวิจัยเร่ืองการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี แบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 3.7.1  การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency table) เพื่อตอบ 
คําถามเก่ียวกับรูปแบบ เนื้อหา และภาษาท่ีใชในการเผยแผธรรมะผานส่ือออนไลน เพื่อรายงาน
คาความถ่ีของขอมูลท่ีนําเสนอภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี พรอมท้ังเขียนบรรยายถึงส่ิงท่ีไดพบจากการวิเคราหขอมูลตามรายเร่ืองดังกลาวดวย 
  3.7.2  การนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ     
เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับความตองการและความพึงพอใจของการเผย
แผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนของกลุมตัวอยาง   
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” 
จากการประมวลขอมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมมาใชในการศึกษาครั้งนี้ และนําขอมูลท่ีไดท้ังหมด   
มาประมวลวิเคราะห โดยผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชส่ือสารเพ่ือเผยแผธรรมะ ผานส่ือสังคมออนไลน 
ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

สวนท่ี 2 ความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผานส่ือ
สังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการศึกษา ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการทําสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน ซ่ึงแบงได
เปน 2 ชวงอายุ ไดแก กลุมตัวอยางอายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน และกลุมตัวอยางอายุ 25-34 ป จาํนวน 
8 คน รวม 16 คน  
 
4.1 สวนท่ี 1 รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชส่ือสารเพื่อเผยแผธรรมะ ผานส่ือสังคมออนไลน              
      ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

 ส่ือสังคมออนไลน ในท่ีนี้หมายถึง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระมหาวุฒิ
ชัย วชิรเมธี ซ่ึงไดเร่ิมจัดทําข้ึนต้ังแตป 2550 ณ ปจจุบัน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระ
มหาวุฒิชัย มีผูติดตามมากกวา 8 แสนราย เปนการจัดทําข้ึนโดยทีมงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
เผยแผพุทธศาสนาและหลักธรรมคําสอนไปสูกลุมคนรุนใหมดวยวิธีการในเชิงรุก เขาถึง
กลุมเปาหมายไดโดยตรงผานทางส่ือออนไลน โดยมีรูปแบบการนําเสนอท่ีเขากับยุคสมัย 

รูปแบบของส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ประกอบดวยเมนูหลักดังนี้  
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ภาพท่ี 4.1  ภาพแสดงเมนูภายใน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)  
                   ของพระมหาวฒุิชัย วชิรเมธี  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/info 

 
 เปนหนาแนะนําเมนูตางๆ ท่ีอยูภายใน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) เมนู

ตางๆ จะอยูในชองท่ีเขียนวาเกี่ยวกับ เม่ือนําเมาส (Mouse) ไปคลิกท่ีคําวา เกี่ยวกับ ก็จะปรากฏเมนท่ีู
อยูภายใน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ดังนี้ ไทมไลน เกี่ยวกับ(Profile) รูปภาพ ถูกใจ 
สถานีธรรมะ ว. วชิรเมธี Podcasts Youtube วีดีโอ Rss Music บันทึก Welcome กิจกรรม  
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ภาพท่ี 4.2  ภาพแสดงเนื้อหาไทมไลน ภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)      
    ของพระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี  

 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi 

  
 ไทมไลน ถือวาเปนหนาหลักภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระ
มหา วุฒิชัย วชิรเมธี ภายในจะประกอบไปดวย ช่ือเพจ พระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี จํานวนคนท่ีเขามา
กดถูกใจเพื่อรวมเปน แฟนเพจ (Fan Page) และจํานวนคนท่ีกําลังพูดถึงเพจ (Page) นี้ มีเคร่ืองหมาย
กดถูกใจ (like) สําหรับผูท่ียังไมไดเปนแฟนเพจ (Fan Page) และภายในหนานี้จะปรากฏรูปภาพท่ี
แสดงถึงเมนูตางๆ ภายใน แฟนเพจ (Facebook Fan Page) นี้ดวย  
 หนานี้ยังเปนหนารวมขอความท่ีมีการโพสต (Post) เนื้อหาขอมูลตางๆ เพ่ือส่ือสารไป
ยังผูรับสาร และผูรับสารยังสามารถโพสต (Post) เนื้อหาลงในหนานี้ไดทันท่ีเพื่อสรางปฏิสัมพันธ
กับเพจ (Page) ของพระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี 
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ภาพท่ี 4.3  ภาพแสดงเมนูขอมูลท่ัวไป ภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)      

    ของพระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/info 

 
เปนการแสดงรายละเอียดขอมูล และลิงค (Link) เช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนท่ีเกีย่วของใน

การเผยแผธรรมะของพระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี และขอมูลท่ีใชในการตดิตอ     
 

 
ภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงการนําเสนอรูปภาพของพระมหา วฒุิชัย วชิรเมธี  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/photos 

 
 เปนการนําเสนอรูปภาพ กจิกรรมตางๆ โดยแบงออกเปนอัลบ้ัม (Album) เปนภาพ
กิจกรรมเกีย่วกับการเทศน การแสดงธรรมในสถานท่ีตางๆ ภาพประกอบหนาปกหนังสือ หรือ
โปสตเตอรขอคิดคําคม และกิจกรรมดานอ่ืนอีกมากมาย    
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ภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงจํานวนคนท่ีกดถูกใจ (Like) ใหกบัเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)  
                  ของพระมหา วุฒชัิย วชิรเมธี  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/likes 

 
 เปนการนําเสนอจํานวนผูท่ีรวมเปนแฟนเพจ (Fan Page) และจํานวนคนท่ีกําลังพูดคุย

ถึงเพจ (Page) ของพระมหาวฒุิชัย วชิรเมธีอยูบนโลกของส่ือสังคมออนไลน (Facebook) ในหนาน้ี
ยังบอกถึงขอมูลดานสถิติ เชน สัปดาหยอดนิยม เมืองยอดนิยม กลุมอายยุอดนยิม ท่ีมีคนเขามาใช
งานในเพจ (Page) นี้มากท่ีสุด และยังมีการแสดงผลในรูปแบบของกราฟอีกดวย    
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ภาพท่ี 4.6 ภาพแสดงเมนูสถานีธรรมะ ว. วชิรเมธี                 
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/app_190322544333196 

 
 เปนการนําเสนอรูปแบบการลิงค (Link) เชื่อมโยงไปยังส่ือออนไลนรูปแบบอ่ืน 

นอกเหนือจาก เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ไดแก ทวิตเตอร (Twitter) คือการเผยแผ
ธรรมะในรูปแบบของขอความส้ัน ยูทูป (Youtube) คือ การเผยแผธรรมะในรูปแบบของวีดีโอ ท่ีมี
ท้ังภาพและเสียง ผานโปรแกรมยูทูป (Youtube) E Books เปนคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส ท่ีผูใชงาน
สามารถเขาไปคนหารายการหนังสือท่ีแตงข้ึนโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี iTunes เปนการเผยแผ
ธรรมะในรูปแบบของไฟลเสียงแบบ MP3 และไฟลวีดีโอ และ App Store เปนการเผยแผธรรมะใน
รูปแบบของ แอพพิเคช่ัน (Application) บนโทรศัพทมือถือ ท่ีใชการดาวนโหลดเพื่อการใชงานผาน
โทรศัพทมือถือ   
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ภาพท่ี 4.7  ภาพแสดงการนําเสนอวีดีโอ  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/app_57675755167 

        : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/videos 
 
เปนการนําเสนอในรูปแบบวีดีโอ ท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เชน ภาพกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน หลักสูตร ๙ วันท่ี
ฉันต่ืน, รายการธรรมะเดอะซีร่ีส ออกอากาศในวันจันทรท่ี 4 มิถุนายน 2555 เวลา 03.30 น. ทางชอง 
9, สกูป คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี และไดเผยแผผานทางโปรแกรม ยูทูป (Youtube) โดย
ผูใชสามารถรับฟงไดท้ังภาพและเสียง 

 และเปนการนําเสนอ ขอคิด คําคม หลักธรรมะคําสอน พรอมท้ังมีภาพประกอบเนื้อหาเพื่อ
สรางความนาสนใจและใหเขาใจงายยิ่งข้ึน เชน กีฬากับโกลา(หล), ทําลายปาทําลายตัวเอง ชีวิต 4 
ฤดู  ฯลฯ เปนตน   
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ภาพท่ี 4.8 ภาพแสดงเมนู RSS  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/app_111701345516375 
 

 เมนู RSS คือ การรวบรวมขอมูลท่ีมีการอัพเดท (Update) ในส่ือออนไลนของพระ 
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี  เชนการดูอัพเดท (Update) ขอมูลใน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) 
ทวิตเตอร (Twitter) ก็ไมจําเปนท่ีตองเปดไปยังหนาของส่ือออนไลนนั้น ๆ สามารถคลิกมาท่ีหนา 
RSS เพียงหนาเดียวก็จะไดรูการอัพเดท (Update) ขอมูลตางๆ ไดพรอมกัน   
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ภาพแสดงเมนู เสียงเพลง (Music)  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/app_107668915934574 
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 เปนการนําเสนอในรูปแบบของไฟลเสียง เม่ือผูใชคลิกท่ีปุมเลนเพลง กจ็ะไดรับฟง
เสียงเพลง ซ่ึงขณะน้ีมีเพียง 1 ไฟลเสียง คือ ธรรมะผลิบาน (มีนาคม 2555)  

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ภาพแสดงเมนู บันทึก   
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/notes 

 
 เปนรูปแบบบันทึกออนไลน ท่ีรวบรวมบทความ ขาวสาร และขอคิดตางๆ  ของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี เชน หัวขอเขาใจโลก  รวมเฉลิมฉลอง 100 ชาตกาลพลตรีหมอมราชวงศ        
คึกฤทธ์ิ ปราโมช อักษรไทย อักษรธรรม ชีวิตตองสู  
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ภาพท่ี 4.11  ภาพแสดงเมนู กิจกรรม  
 
ท่ีมา : http://www.facebook.com/v.vajiramedhi/events 

 
 เปนการประมวลภาพกิจกรรมในโครงการตางๆ ท่ีไดจัดข้ึน โดยพระมหาวุฒิชัย วชิร

เมธี เชน สงทายดวยธรรม ตอนรับดวยศีล เปนกิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม เม่ือเดือน
ธันวาคม 2554  ทอดกฐินน้ําใจ ชวยภัยน้ําทวม ปาฐคถาพิเศษเร่ือง ทําไมคนท่ีไอคิวสูงกวา
ไอนสไตนจึงลมเหลว ฯลฯ เปนตน  
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ตารางท่ี 4.1  ตารางการนําเสนอรูปแบบ ท่ีใชในการส่ือสารเพ่ือเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย  
     วชิรเมธี ผานส่ือสังคมออนไลน   
  

เมนู ขอความตัวอักษร รูปภาพ เสียง 
วีดีโอ/ลิงค  
ดาวนโหลด 

ไทมไลน     

เกี่ยวกับ     
รูปภาพ     
ถูกใจ     
สถานีธรรมะ ว. วชิรเมธี     

Youtube     

วีดีโอ     

Rss     

Music     
บันทึก     
กิจกรรม     

 
 รูปแบบการส่ือสารแบบมัลติเมียเดีย ภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สวนใหญมีลักษณะการส่ือสารดวยการใชรูปแบบขอความรวมกับรูปภาพ 
ซ่ึงมีจํานวน 7 เมนู ไดแก ไทมไลน รูปภาพ สถานีธรรมะ ว. วชิรเมธี Youtube วีดีโอ บันทึก 
กิจกรรม และเมนูท่ีใชรูปแบบการส่ือสารแบบมัลติมีเดียครบท้ัง 4 ประเภทไดแก ไทมไลน Youtube 
วีดีโอ กิจกรรม ในขณะท่ีเมนู เกี่ยกับ เปนการส่ือสารในรูปแบบขอความตัวอักษรเปนหลัก เมนู 
RSS เนนการส่ือสารในรูปแบบขอความและวีดีโอลิงคดาวนโหลดเปนหลัก เมนู Music เปนรูปแบบ
การนําเสนอดวยขอความตัวอักษร และเสียงเทานั้น  

 จากตารางการสรุปรูปแบบการส่ือสารจะเห็นไดวา เมนูตางๆ ท่ีปรากฏบนเฟซบุค แฟน
เพจ (Facebook Fan Page) แตละเมนูจะมีการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย มากกวาหนึ่งรูปแบบ ซ่ึงคือ
การผสมผสานรูปแบบของมัลติมีเดียใหเขาอันเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
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4.1.1  เนื้อหาและภาษาท่ีใชในการส่ือสารเพื่อเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ   
           พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 เก็บขอมูลดานเน้ือหาและภาษาจากเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ในเดือน
มกราคม – เดือนมีนาคม 2555 รวมท้ังหมด 45 หัวขอ ใชเกณฑการแบงเนื้อหาเปนรายเร่ือง ไดแก 
ขอคิด หลักธรรม คําสอน ขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับพุทธศาสนา การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับส่ือ
อ่ืนๆ และเกณฑการใชภาษาแบบเปนทางการและการใชภาษาไมเปนทางการ    

 เนื้อหาและภาษาท่ีใชในการส่ือสารเพ่ือเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน จํานวน  
45 หัวขอ ท่ีเผยแผบนเมนู ไทมไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย      
วชิรเมธี ประกอบดวย  
 
ตารางท่ี 4.2  ตารางประเภทเนื้อหาและภาษาท่ีใชในการสื่อสารเพ่ือเผยแผธรรมะ 
   ผานส่ือสังคมออนไลน 

ประเภทเน้ือหา ภาษา 

หัวขอ พุทธศาสนา 
และพุทธ
ประวัติ 

ขอคิด 
หลักธรรม คํา

สอน 

ขาวสาร
ประชาสัมพันธ 
ดานธรรมะ 

ประชาสัมพันธ
ดานสื่อ 

ทางการ 
ไมเปน
ทางการ 

ดาวนโหลด E-Book “เธอคือโพธิสัตว” โดย ทาน 
ว.วชิรเมธี http://www.ebooks.in.th/ebook/3653/         

ท่ีมา... “ปฏิทิน-ปฏิธรรม 2555” โดย ว.วชิรเมธี 
ดาวนโหลด http://www.ebooks.in.th/ebook/3513/ 

      

อัพเดทเสียงธรรมใหมในระบบ Podcasts  
เร่ืองรุงอรุณแหงความสุขและเกิดอยางไรใหเปน
ยอดคน ติดตามและดาวนโหลดผานโปรแกรม 
itunes คลิก  

      

ภาพงานสงทายดวยธรรมฯ (34 รูป) 
ประมวลภาพงาน”สงทายดวยธรรม ตอนรับดวย
ศีล : (มวลน้ําไหลมา มวลปญญาเพิ่มพูน)” 
สงเสริมการสงทายปเกา ตอนรับปใหมแบบชาว
พุทธ  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 
(สวนรถไฟ)  
วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ 

      

ภาพกิจกรรมสวดมนตขามป (31 รูป) 
“สวดมนตขามป สวัสดคีวามสุข” ระหวางวันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ณ ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน  
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
"สติ" คําเดียว ก็เกินพอ  ธรรมะเตรียมใจรับวิกฤติ 
โดย ทาน ว.วชิรเมธี 
เทปบันทึก  ธรรมะเตรียมใจรับวิกฤติ โดย ทาน 
ว.วชิรเมธี www.youtube.com 
เทปบันทึกรายการทูไนทโชว ออกอากาศวันจันทร
ท่ี 9 มกราคม 2555 ทางชอง 3 

      

กวีนิพนธดลธรรม "ความเปนครู"       

"ลมปาก" ผานเขามาแลาก็ผานไป 
ถาเราไมใหความสําคัญมากเกินไป 
ก็ไมทําใหเปนทุกข 
Clip vdo อื่น ๆ 
http://www.youtube.com/vajiramedhi 

      

ฟงออนไลนและดาวนโหลดเสียงธรรม MP3 ชุด 
"ศาสตรแหงสุข" 
๙ ธรรมะบรรยายจุดประกายความสุข 

      

สยามพารากอน รวมกับ บจก.ดฟููด จัด ธรรม
บรรยาย เร่ือง "เจาะใจจีน" โดย พระมหาวุฒชิัย 
วชิรเมธี วันอาทิตยท่ี 22 ม.ค.นี้ บาย 2 โมง ณ 
ฮอลล ออฟ มิเรอร ชัน้ M สยามพารากอน ภายใน
งานจําหนายหนงัสือภาพถาย ทิเบต : เสนทางสู
สวรรค รายไดสมทบทุนสรางวัดปาวิมุตตยาลยั จ.
ปทุมธานี 

      

คนฉลาดชอบแกลงโง คนโงชอบเสแสรงวาฉลาด 
สวนนักปราชญเรียนรูท่ีจะฉลาดและเรียนรูท่ีจะโง       

เกิดเปนคนท้ังที  อยาเปนคนชนดิท่ีเหมือน "ตนไม
ยืนตนตาย" แตควรเปนคนท่ี "มีชีวิตชีวา" อยูท่ี
ไหนก็กอใหเกิดการพฒันาข้ึน แกท่ีแหงนั้นเสมอ
ไป คมธรรม : เปรียบคนดั่งตนไม 
www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 

      

ตารางท่ี 4.13  (ตอ) 
รักอยางลืมตัว "ท่ีใดมีรัก ท่ีนั่นมีทุกข"  
แตถารักอยางรูตัว "ท่ีใดมีรัก ท่ีนัน่ก็มีสุข" 
ท่ีมา..หนงัสือ "กาวไปใหถึงรักแท" ว.วชิรเมธี 

      

E-Book "ทํางานอยางไรใหมีความสุข"  
โดย ว.วชิรเมธี
http://www.ebooks.in.th/ebook/3813/ 

      

"โลกนี้มีพอสําหรับทุกคน แตยังคงขัดสนสําหรับผู
ไมพอ" ดาวนโหลดและแบงปน       E-Book "มอง
ไมเห็นฝง" วาดวยเร่ือง การจัดการความโลภ โดย 
ทาน ว.วชิรเมธี  
http://www.ebooks.in.th/ebook/4147/ 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ดาวนโหลด "E-Book รักแท คือ กรุณา" (ปกใหม) 
โดย ว.วชิรเมธี 
http://www.ebooks.in.th/ebook/1156/ 
หนังสือรักแท คือ กรุณา จะทําใหเราเห็นวา ความ
รักมีก่ีมิติ มีผลด ีผลเสีย และผลขางเคียงอยางไร 
หวังวาเม่ืออานหนงัสือเลมนี้จบแลวเราทุกคนจะ
ม... ีมุมมองตอความรักดวยทรรศนะใหม และมี
ความสุขทุกคร้ังเม่ือมีความรัก เนือ่งเพราะ รักแท 
คือ กรุณา รักแทมาเม่ือไหร ความเปนผูรู ผูตืน่ ผู
เบิกบานและการเปนผูใหก็เกิดข้ึนเม่ือนัน้ดูเพิ่มเติม 

      

ทุกคร้ังท่ีมีความรัก ควรเผ่ือใจไวสําหรับการอกหัก
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเสมอทุกคนท่ีมีความรัก ควร
ภาวนาคาถากันน้ําตาไหลท่ีวา  "ไมแน ไมไดดั่งใจ 
ไมมีอะไรสมบูรณ" เอาไวเสมอ 

      

ความรักไมใชท้ังหมดของชีวิต อยาอุทิศทุกส่ิงทุก
อยาง เพือ่ความรักจนเสียผูเสียคน       

อยารักจนหนามืดตามัว กระท่ังมองไมเห็นหัวของ
มารดาบิดาบังเกิดเกลา       

คนรักกันตองยอมทิ้ง "พยศ" ลด "มานะ" ละ "ทิฐิ" 
หรือท้ิงความเปน "เธอ" ความเปน "ฉัน" เพื่อหลอม
กันเปน "เรา" 

      

ภัยใหญของชีวิตคือ ยึดติดกับความคิดท่ีลุมหลง 
      

ทําดีเวลาใด เวลานัน้ไซรคือฤกษด ีมงคลด ีเชาดี รุง
อรุณด ี
When a good deed is done, that is an auspicious 
time, an auspicious morning, and an auspicious 
dawn. 
ทําดีเวลาใด เวลานัน้ไซรคือฤกษด ีมงคลด ีเชาดี รุง
อรุณด ี
สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฐิต ํ(๒๐/๕๙๕) 

      

ทํา "ความด"ี อยากลัวใครวาทํา "เอาหนา"  
ถาทําดวยความ "เชื่อม่ัน" และ "ศรัทธา" 
จะก่ี "คํานินทา" ก็แค "ลมปาก" ท่ีผานมา แลวผาน
ไป 

      

หากคุณขยันเหมือนมด รับประกันวาชาตินี ้"ไมมี
วันอดตาย" คมธรรม : ทําไมตองขยัน (Subtitle 
English) www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 

      

สรรพส่ิงลวนองิอาศัยกัน คมธรรม : เหตุท่ีตอง
กตัญู (Subtitle English) www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

สาเหตุของปญหาภาวะโลกรอน ท่ียอนกลับมาเลน
งานมนุษย คมธรรม : สาเหตุภาวะโลกรอน 
(Subtitle English) www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 

      

หนาใดเปนหนาหลักของชีวิต?  คมธรรม : คนมี 4 
หนา (Subtitle English) www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี"  

      

ผูอดทนไดในยามทุกขยาก ความลําบากยอมไม
กลํ้ากราย 
กิจฺฉกาเล โย กิจฺฉํ นาตวิตฺตต ิ

      

ผูไมทําชั่วดวยความละอายใจ มีนอยคนในโลก 
หิรินิเสโธ โกจิ โลกสฺมิ วิชฺชต ิ       

The world progresses because of actions, not 
words. 
โลกเปลี่ยน เพราะการลงมือทํา 
ไมไดเปลี่ยน เพราะคําท่ีพรํ่าพูด 

      

แพชนะในกีฬาเปนส่ิงสมมติ ส่ิงสําคัญสูงสุดคือ
มิตรภาพ คมธรรม : คุณคาของกีฬา (Subtitle 
English) www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 

      

วิธีแกกรรมท่ีดีท่ีสุด คือทําใหวันนีด้ีข้ึนกวา  เม่ือ
วาน ไมใชขุดเร่ืองเม่ือวานมาทําพิธี ใหวันนี ้"สูญ
เปลา" 

      

การปลอยวาง คือหัวใจของการเปนอิสระจากความ
ทุกขท้ังหลาย       

"ความสุข" สําคัญท่ีคุณภาพของชีวิต 
ไมไดสําคัญท่ีปริมาณของวัตถุท่ีคุณถือครอง       

คําพูดของคนอื่นจะมาทํารายเราไดก็ตอเม่ือเราเก็บ
มา "คิด"       

ความทุกขเกิดข้ึนมาไมใชเพือ่ใหเราทอ 
แตเกิดข้ึนมาเพื่อใหเรากาวตอไปจนพบความสุข 
The experience of suffering 
is not meant to discourage us. 
It is meant to guide us towards happiness. 

      

คําอธิบายของวลีท่ีวา “เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอก
เงย” บทความพิเศษโดย ทาน ว.วชิรเมธี 
อานออนไลน ท่ีนี ่http://www.dhammatoday.com 
คําอธิบายของวลีท่ีวา “เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอก
เงย” www.dhammatoday.com 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

Ask not of birth but of deeds.  
อยาถามถึงชาติกําเนิด แตจงถามถึงความประพฤติ
จะดีกวา  
มา ชาต ึปุจฺฉ จรณญจฺ ปุจฺฉ (๑๕/๖๖๐) 

      

In every task, try as hard as you can,And deliver 
your very best.  
ทําอะไรก็ตาม จงทําใหเต็มท่ีและทําใหดีท่ีสุด  
กยิรา เจ กยิรา เถนํ(ขุ.ธ.๒๕/๕๖) 

      

ชีวิตจะเปนอยางไร... ข้ึนอยูกับวา เราเลอืกเสนทาง
ไหนใหตัวเองดําเนิน 
คมธรรม : ทางของชีวิต(Subtitle English) 
www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 

      

ผูหญิง ผูชาย ถาสนใจปฏิบัติธรรม 
ก็บรรลุนิพพานไดเสมอหนากัน 
คมธรรม : ผูหญิงกับนพิพาน(Subtitle English) 
www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 

      

แกวท่ีเต็มไปดวยน้ํา ไมอาจรองรับน้ําไดอีกฉันใด 
คนท่ีเต็มไปดวย "ทิฐิมานะ" ก็ไมอาจรองรับภูมิ
ปญญาไดอีกฉันนัน้ 
คมธรรม : นิทานชาลนถวย(Subtitle English) 
www.youtube.com 
สกูป "คมธรรมประจําวันกับทาน ว.วชิรเมธี" 

      

ทานว.วชิรเมธี มอบหนงัสือธรรมะเลมใหม (กิเลส 
Management) เพื่อเปนกําลังใจแก ศ.ดร.สุชาต ิ
ธาดาธํารงเวช โดยขอใหชวยสานตอการปฏิรูป
การศึกษาและการสงเสริมการสรางสรรค
วัฒนธรรมแหงการอาน ในพิธีเปดงานสัปดาห
หนังสือแหงชาติคร้ังท่ี วันท่ี ๒๙ ...มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ พรอม
กันนี ้ทานรัฐมนตรีไดมอบผลงานหนงัสือใหม
ลาสุดชือ่ “ชีวิตเพื่อประชาชน” และ “ปรัชญาการ
บริหารระบบเศรษฐกิจ” แกทาน ว.วชิรเมธี ดวย
เชนกันดูเพิ่มเติม 

      

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ทานว.วชิรเมธี) ผูกอตั้ง
และอธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร (มพ
ศ.) ซ่ึงเปน“สถาบันการศึกษาทางเลือกเพือ่การวิจัย
และภาวนาเพื่อสันติภาพโลก” เชิญ ศ.ดร.สุชาติ 
ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
รวมงาน... “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรู”  
ฯ 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแจกแจงความถ่ีเนื้อหาและภาษา  
 

ภาษา พุทธศาสนา 

และ พุทธ

ประวัต ิ

ขอคิด 

หลักธรรม  

คําสอน 

ขาวสาร 

ประพันธ 
หัวขอ ทางการ ไมเปนทง

การ 

เนื้อหาท่ี

ปรากฏ 
1 35 13 8 35 

 
 สรุปเนื้อหาและภาษาท่ีใชในการส่ือสารเพ่ือเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน 

จํานวน 45 หัวขอ ท่ีเผยแผบนเมนู ไทมไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี พบวา  

 เนื้อหาประเภทพุทธศาสนาและพุทธประวัติ มีจํานวน 1 หัวขอ เร่ืองเธอคือโพธิสัตว 
โดยเปนการใหดาวนโหลดผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนการบอกถึงลัษณะของ
โพธิสัตว 

 เนื้อหาประเภทขอคิดหลักธรรม คําสอน  มีจํานวน 35 หัวขอ ซ่ึงเนื้อหาสวนใหญเปน
การใหแงคิด ในการดําเนินชีวิต เปนลักษณะของคําคลองจอง เชน คนฉลาดชอบแกลงโง คนโงชอบ
เสแสรงวาฉลาด สวนนักปราชญเรียนรูท่ีจะฉลาดและเรียนรูท่ีจะโง ความรักไมใชทุกอยางของชีวิต 
อยาอุทิศทุกอยาง เพื่อความรักจนเสียผูเสียคน เปนตน 

 เนื้อหาประเภทขาวสารประชาสัมพันธ มีจํานวน 13 หัวขอ เชน ประมวลภาพงาน"สง
ทายดวยธรรม ตอนรับดวยศีล สงเสริมการสงทายปเกา ตอนรับปใหมแบบชาวพุทธ ณ หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนรถไฟ) วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ทานว.วชิรเมธี มอบหนังสือ
ธรรมะเลมใหม (กิเลส Management) เพื่อเปนกําลังใจแก ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช ฯ พระมหาวุฒิ
ชัย วชิรเมธี เชิญ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รวมงาน พุทธชยันตี 2600  ป แหงการตรัสรู เปนตน  
 ภาษาท่ีใชในการเผยแผ สวนใหญใชภาษาแบบท่ีไมเปนทางการจํานวน 35 หัวขอ ซ่ึง
สวนใหญจะอยูในหมดของขอคิด หลักธรรม คําสอน และขาวสารประชาสัมพันธ โดยใชภาษาท่ี
เขาใจงาย ส้ันกระชับ และคลองจอง สวนภาษาท่ีเปนทางการจํานวน 8 หัวขอ โดยจะอยูในหมวด
ของขอคิด หลักธรรม คําสอน เปนการใชภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ในการอธิบายถึงหลักคําสอน  
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4.2  ความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน 
       ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการศึกษา ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน ซ่ึงได
แบงออกเปน 2 ชวงอายุ ไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 8 คน และ กลุม
ตัวอยาง ท่ีมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 8 คน รวม 16 คน เพื่อศึกษาถึงความตองการและความพึง
พอใจตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 
การเขาใชส่ือสังคมออนไลน  

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มีการใชงานส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟน
เพจ (Facebook Fan Page) ดวยระยะเวลาและการรูปแบบการใชงานท่ีไมตางกันดังตัวอยาง 

 
 “ศึกษาธรรมะจากส่ือออนไลนของทาน ว. วชิรเมธี เพราะมีการใหแงคิดท่ีดี และรูจัก
เพจนี้เพราะมีเพื่อนสงลิงค (link) แนะนํามา โดยไดใชงานมานานประมาณ 4-5 เดือนแลว แตไมเคย
เขาไปท่ีหนาแฟนเพจโดยตรง จะคอยติดตามจากขอความท่ีโพสตข้ึนมา และจะเขาไปอาน”  

(บงกชกร โชติชินเชาวน, พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 15 มกราคม 55)  
 
 “ปกติก็เลือกอานหนังสือธรรมะอยูบาง แตท่ีสนใจส่ือออนไลนของทาน ว. เพราะ
เขาถึงงาย เปนคนทํางานอยูหนาคอมพิวเตอรอยูแลว การท่ีจะเขาเว็บเปนเร่ืองท่ีสะดวก อีกอยางหน่ึง 
ทาน ว.วชิรเมธี เปนพระท่ีมีช่ือเสียง มีคําสอนท่ีทันสมัย สามารถนําเอากระแสปจจุบันมาโยงเขากับ
คติ หรือปรัชญาตาง ๆ ไดงาย จะคอยติดตามอานดพสตอยูเปนประจํา เขาใชงานมานานประมาณ 1-
2 ป”  

(เมธินี ไชยพังยาง, ครูปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเอกชน สัมภาษณวนัท่ี 15 มกราคม 55)  
 
 “ศึกษาธรรมะจากการอานหนังสือ หรือไปตามสถานที่ตางๆ อยางท่ีสวนโมกข
กรุงเทพฯ ดานส่ือออนไลนก็สนใจเฟซบุค (Facebook) ของทาน ว.วชิรเมธี เร่ิมติดตามเปนแฟนเพจ
(Fan Page) มาประมาณ 7-8 เดือนแลวโดยการแนะนําของเพ่ือน และเห็นคนอ่ืน ๆ แชรลิงคตอๆ 
กันมา เหตุลท่ีสนใจเพราะวีการนําเสนอเหมาะกับวัยรุน ทําใหเขาถึงงาย และเปนคนท่ีเลนเฟสบุคอยู
ประจําอยูแลว เม่ือมีโพสตข้ึนมาก็ม่ังจะเขาไปอาน แตยังไมเคยเปดเขาไปอานในเพจโดยตรง”  

(ฐิติกมล วทันยุตานนท, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 18 มกราคม 55) 
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 “สวนมากไมคอยศึกษาธรรมะจากส่ือใด เนนการทําบุญเปนหลัก แตมีเพื่อนแชรลิงค 
แฟนเพจของทาน ว. มาก็เร่ิมสนใจ เขาไปดูและก็รวมเปนแฟนเพจ ไดประมาณ 3 เดือน แตก็เขาไป
ดูเนื้อหาบางแตไมบอยนัก”  

(วลัยพร อยูสมุทร, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 20 มกราคม 55)  
 
 “ไมคอยชอบเร่ืองของธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะมากนัก ไมคอยเนนการเขาวดั
ทําบุญ แตมีเพือ่แชรลิงค ของทาน ว.วชิรเมธีมาให ก็เร่ิมสนใจ อานแลวเขาใจงาย ไมเหมือนการฟง
เทศน จึงสนใจและเปนแฟนเพจมาไดประมาณ 4 เดือน” 

(กิตติภัฏ จรูญฉาย, นักศึกษาช้ันปท่ี 2, สัมภาษณวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ 55)  
 
 “เปนคนชอบการฝกสมาธิ เม่ือไดเขารวมเปนแฟนเพจ เฟซบุค (Fan Page Facebook) 
ทาน ว.วชิรเมธี ก็รูสึกเขาใจในหลักธรรมะมากข้ึน ไดอานขอความท่ีถูกโพสตข้ึน ยิ่งรูสึกวาธรรมะ
เปนเร่ืองท่ีใกลตัว เปนแฟนเพจ มาประมาณ 6-7 เดือนแลว แตมักเขาไปอานแคเพยีงเนื้อหา หรือดู
วีดีโอการบรรยายธรรมยอนหลัง”   

(วันมงคล อําพนธ, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 55)  
 
 “สนใจดานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยูบางแลว แตชอบหลักการนําเสนอ
เนื้อหาของทาน ว. วชิรเมธี ในเฟซบุค (Facebook)โดย จะเขาไปอานทําความเขาใจหลักธรรมะที่
ทานนําเสนอ และจะมีการโพสตแสดงความคิดเห็นกลับไปบางเปนบางคร้ัง ตอนน้ีเขาใชงานมา
ประมาณ 4-5 เดือนแลว” 

  (สุชาติ ฉัตรวฒุิไกร, พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 15 กุมภาพันธ 55)  
 
 “สนใจการเผยแผธรรมะทางส่ืออนไลนของทาน ว. เพราะเนื้อหาภายในท่ีนาสนใจ เนน
การดูวีดีโอบรรยายธรรม และอานเน้ือหาขอความท่ีเปนประโยชน ใชงานเฟซบุคนี้มาประมาณ 8-9 
เดือน”  

 (ภัทราพร เปรมประเสริฐ, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 15 กมุภาพันธ 55) 
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ความสนใจตอรูปแบบการนําเสนอ (www.facebook.com/v.vajiramedhi) 
 จากการศึกษาพบวาความเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป และ 25-34 ป มีความ
สนใจตอรูปแบบการนําเสนอ ภายในเฟสบุค และลักษณะการเขาใชงาน รวมถึงการโตตอบ การ
แสดงความคิดเห็น ท่ีไมตางกัน ดังตัวอยาง  
 
 “สนใจในรูปแบบการนําเสนอภายในเว็บไซต ท่ีมีท้ังเวอรช่ันภาอังกฤษ และมีคําแปล มี
การอัพเดทหนังสือของทาน ว. ท่ีออกใหม แตการใชงานก็คือจะเขาไปอานทําความเขาใจ และเม่ือ
ถูกใจ หรือชอบขอความสวนไหน ก็จะเขาไปกด like หรือมีการแชรฺขอมูลไปข้ึนท่ีหนา wall ตัวเอง
บาง แตยังไมเคยโพสตขอความตอบกลับเลย”  

(วันมงคล อําพนธ, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 55)  
 
 “สนใจรูปแบบการนําเสนอ ท่ีทําใหอานแลวเขาใจงาย รับรูขอมูลไดงาย โดยจะเขาไป
อานขอความ อานพุทธสุภาษิตเพราะเห็นวาเปนประโยชน และเคยเขาไปแสดงความคิดเห็น หรือ
คอมเมนท ขอความท่ีช่ืนชอบผานทางหนา wall ของทาน ว.วชิรเมธี”  

(อารยา ยิ้มไหม, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 24 มีนาคม 55) 
  
 “รูปแบบการนําเสนอ งายตอการเขาไปดูเนื้อหาขอมูล มีการสอดแทรกรูปภาพ
ประกอบเนื้อหา ทําใหดูนาสนใจแตจะเขาไปอานเนื้อหาเพียงเทานั้น โตตอบกลับโดยการเขาไปกด 
like และ แชรขอความท่ีชอบไปยังเพื่อน”  

(วรพนิต ผองสุภา, นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สัมภาษณวันท่ี 18 กุมภาพนัธ 55) 
 
 “สนใจการนําเสนอที่รูปแบบนาสนใจ มีเนื้อหามากมาย ทําใหไมเบ่ือ มีท้ังภาษาบาลี
พรอมคําแปล ภาษาอังกฤษพรอมคําแปล เนนเขาไปอานเนื้อหาและดูรูปภาพประกอบบาง และก็จะ
แชรขอความไปใหเพื่อนท่ีสนใจเหมือนๆ กัน”  

(สุวรรณา นนเสือเผา, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 12 กุมภาพันธ 55)    
 
 “สนใจในรูปแบบการนําเสนอ การใหแงคิดท่ีเขากับสถานะการณปจจุบัน จะเนนการ
ใชงานแคเพียงเขาไปอานเนื้อหาหรือขอความ และมีการแชรขอมูลไปไวบนหนาเพจของตัวเอง”  

(ตวงอรรถ รักษาพราหมณ, Creative, สัมภาษณวนัท่ี 15 มกราคม 55) 
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 “รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ หัวขอของเน้ือหานาสนใจ เปนจุดดึงดูดท่ีทําใหอยากเขา
ไปใชงาน เม่ือดูขอมูลแลวก็มีการแชรลิงค (Link) เกี่ยวกับวีดีโอ เนื้อหาท่ีนาสนใจไปยังหนาเฟสบุค
ของตัวเองบาง” 

(อาณัติ จดิดามณี, พนกังานบรัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 23 มีนาคม 55)  
 
 “รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ มีเนื้อหาหลายดาน รูปภาพสวยงาม วีดีโอท่ีนําเสนอก็
นาสนใจ เพราะเปนชวงส้ัน ๆ ไมยาวจนหนาเบ่ือ การใชงานจะเนนท่ีการอานขอความ และดูวีดีโอ 
ดูภาพประกอบ และจะแชรวีดีโอสงตอไปใหเพื่อนๆ”  

(จันทรจิรา ชูประสูตร, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 14 กุมภาพันธ 55) 
 
 “ภายในเฟซบุค นาสนใจ มีหลายรูปแบบผสมผสานกัน ทําใหไมนาเบ่ือ สวนใหญจะ
เขาไปอานทําความเขาใจเอง หรือมักจะอานจากการท่ีมีโพสตเดงข้ึนมายังหนาของตนเอง และจะ
กดถุกใจ (Like) เม่ือชอบขอความนั้น หรือถาชอบมากก็จะคอมเมนท แตจะไมคอยแชรลิงค” 

(เมธินี ไชยพังยาง, ครูปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 15 มกราคม 55)  
 

เหตุท่ีจูงใจท่ีใหเขาไปใชงานสื่อสังคมออนไลน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี   
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป และ 25-34 ป มีเหตุจูงใจท่ีใหเขาไปใช

งานส่ือสังคมออนไลน ดวยรูปแบบท่ีเขาถึงงาย และเนื้อหาท่ีนาสนใจ ดังตัวอยาง  
  

“เม่ือเขาไปดูภายในเฟสบุคแลว พบวาเนื้อหาดานในหนาสนใจเปนขอคิด คําคมเกี่ยวกับ
เร่ืองตางๆ ก็เลยกด like เปนแฟนเพจ หลังจากนั้นก็คอยอานตามกระทูท่ีอัพเดทข้ึนมา ไมไดเปดเขา
ไปดูเนื้อหาโดยตรง”  

(กิตติภัฏ จรูญฉาย, นักศึกษาช้ันปท่ี 2, สัมภาษณวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ 55)  
 
“เหตุท่ีจูงใจใหสนใจก็คือ มันมีกระแสมาจากส่ือทีวีกอนแลว วาทาน ว. มีเฟสบุคท่ีใหแง

คิดเกี่ยวกับธรรมะ จึงสนใจและเขาไปเปนแฟนเพจ จากนั้นก็ตามดูเนื้อหาอยางตอเนื่อง เพราะเปน
เนื้อหาท่ีมีประโยชน”  

(ฐิติกมล วทันยุตานนท, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 18 กุมภาพันธ 55) 
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“เหตุท่ีจูงใจ เพราะเนื้อหาท่ีนาสนใจ เขากับยุคสมัย เม่ือเขาไปอานแลวไดพบกับสัจธรรม
มากข้ึน ทําใหจิตในสงบได”  

(อารยา ยิ้มไหม, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 24 มีนาคม 55)       
 
“ดวยรูปแบบ และเนื้อหาที่มีความหลายหลาย ท้ังวดีีโอบรรยายธรรม ลิงคตาง ๆ ท่ีนาสนใจ 
บทความและภาษาท่ีเขาใจงาย ทําใหสนใจติดตาม และเขาไปอานและนํามาปรับใชไดจริง” 

(สุวรรณา นนเสือเผา, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 12 กุมภาพันธ 55) 
 
 “เหตุท่ีทําใหอยากเขาไปใชงานคือ เนื้อหาท่ีเขาถึงงาย ไมตองตีความอะไรมากนัก และ
ขอคิดท่ีนํามาเผยแผก็เปนประโยชนในชีวิตประจําวันดวย” 

 (ภัทราพร เปรมประเสริฐ, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 15 กมุภาพันธ 55) 
 
 “ตัวเฟสบุคเองไมไดดึงดูอะไรมากนัก ดวยรุปแบบก็เปนมาตราฐานอยูแลว แตส่ิงท่ี
ดึงดูดใหเขาไปติดตามก็คือ เนื้อหาดานใน และการนําวีดีโอ การบรรยายธรรมะ มานําเสนอเพ่ือให
ติดตามยอนหลังไดดวย ทําใหอยากฟงหรืออยากศึกษาเม่ือไรก็เขาใชงานไดทันที”  

(บงกชกรโชติชินเชาน, พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 15 มกราคม 55)  
 
 “เหตุท่ีทําใหอยากเขาไปใชบริการ เขาไปอาน ฟง หรือดูเนื้อหาตาง ๆ ก็เพราะเนื้อหา
ดานในท่ีใหแงคิดในมุมมองท่ีดี ทําใหนํามาปรับใชในชีวิตจริงได”  

(ตวงอรรถ รักษาพราหมณ, Creative, สัมภาษณวนัท่ี 15 มกราคม 55) 
  
 “จุดท่ีทําใหอยากเขาไปใชบริการ คือ หัวขอและคําโปรยในแตละวันท่ีโพสข้ึนมา ทําให
อยากเขาไปอานเนื้อหาดสนใน และดวยคําพูดท่ีอานงาย เขาใจงายทําใหยิ่งสนใจมากข้ึน”  

(อาณัติ จดิดามณี, พนกังานบรัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 23 มีนาคม 55)  
 
ความตองการและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน  
ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป และ 25-34 ป ไดรับประโยชนจาก
การศึกษาธรรมะ ผานเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ในดานการอานเพ่ือทําใหสบายใจ ได
นําแนวคิดมาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน ดังตัวอยาง  
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“บางคร้ังในเวลาท่ีเครงเครียด เม่ือเขาไปอานทําความเขาใจในเนื้อหาก็ทําใหใจสบายข้ึนมา
ไดบาง และเนือ้หาสวนมากก็ข้ึนเปนแคขอความส้ันๆ อานงายเขาใจงาย ส่ิงท่ีคาดหวงัหรือตองการ
เพิ่มเติม คือแนวคิดในการปรับตัวอยางไรใหเขากับสังคมในยุคปจจุบัน แนวคิดดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม” 

(วันมงคล อําพนธ, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 10 กมุภาพนัธ 55)  
 
 “ไดนําขอมูลตางๆ มาคอยเตือนสติเวลาท่ีเราจะทําอะไร สามารถนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันของเราได อยากใหเพิ่มเติมในสวนของกรณีศึกษา หรือมีการยกตัวอยางจากเร่ืองท่ี
นํามาใหแงคิด เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนและเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน”  

(ฐิติกมล วทันยุตานนท, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 18 มกราคม 55) 
 
 “ประโยชนท่ีไดก็คือการประหยัดเวลาและนําหลักธรรมท่ีไดรับมาปรับใชกับการเรียน 
ชวยใหเรามีสติในการใชชีวิตวัยเรียนมากข้ึน โดยอาศัยหลักพุทธศาสนาแปนแนวทางหากศึกษาจาก
ชองทางอื่น อาจตองใชเวลามากในการคิดวิเคราะห แตทางชองทางนี้เปนเนื้อหาท่ีส้ัน กระชับ และ
ตีความไดงาย ในเร่ืองของการคาดหวัง ก็ไมไดคาดหวังอะไรจากเดิมท่ีมีอยู เพราะเม่ือเขาไปอาน 
หรือไปดูเนื้อหา ขอมูล ก็ไดรับความรูจากจุดนั้นอยูแลว”  

(วรพนิต ผองสุภา, นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สัมภาษณวันท่ี 18 กุมภาพนัธ 55)  
 
 “ประโยชนท่ีไดรับ ก็คือสามารถนําแงคิด หรือหลักธรรมคําสอนมาปรับใชในการ
ทํางานในปจจุบันได คาดหวังวาจะมีคําสอนหรือหลักธรรม ท่ีตรงกับชีวิตการทํางานของตนเอง
เพิ่มเติมบาง” 

 (นิตาภา จรพนัธชู, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 23 มีนาคม 55)  
  
 
 “ประโยชนท่ีไดก็คือ การนําหลักคิดตางๆ ท่ีไดรับรูผานเฟสบุค ไดอานทําความเขาใจ
และนํามาปรับใชกับการทํางาน หรือการดําเนินชีวิตในปจจุบันได โดยคาดหวังเพิ่มเติมวาจะไดแง
คิดเพื่อความสุขแกตนเอง และนําไปแนะนําผูอ่ืนเพื่อใหเกิดความสงบในจิตใจไดบาง”  

(สุชาติ ฉัตรวฒุิไกร, พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 15 กุมภาพันธ 55)  
 

“ไดรับรูถึงพุทธประวัติบางอยางท่ีเราอาจจะลางเลือนไป หรือหลงลืม หรืออาจจะไมเคยรู 
ใหกลับมารับรูอีกคร้ังหนึ่ง และอาจจะมีการนําพุทธสุภาษิตบางอยางท่ีตรงกับชีวิตเราในหน่ึง ก็
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(เมธินี ไชยพังยาง, ครูปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 15 มกราคม 55)  
 
 “ประโยชนก็คือ เปนแงคิดท่ีประทับใจสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง
ตาม สถานการณตางๆ ได การคาดหวัง พุทธศาสาสอนใหคนไมคาดหวัง แตใชซึมซับคุณคาแหง
ประสบการณท่ีไดรับ ความรูท่ีไดซึมซับมาถือวามีคุณคาเพียงพอแลว” 

 (ตวงอรรถ รักษาพราหมณ, Creative, สัมภาษณวนัท่ี 15 มกราคม 55) 
 
 “ประโยชนก็คือใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตได หากคิดตามหลักคําสอนตางๆ จะ
ทําใหเราเปนคนท่ีมีจิตใจสงบ รูจักปลอยวางในบางเร่ืองได คาดหวังวาจะไดรับแนวทางในการ
ดํารงชีวิตในดานอ่ืนๆ ท่ีตรงกับสังคมในปจจุบันท่ีมีแตความรุนแรง” 

 (จันทรจิรา ชูประสูตร, พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 14 กุมภาพันธ 55)  
 
การศึกษาธรรมะผานส่ือออนไลน กับการศึกษาธรรมะในสถานท่ีจริง  

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป และ 25-34 ป มีความเห็นท่ีแตกตางกันถึง
การศึกษาธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน กับการเขาศึกษาธรรมะในสถานท่ีจริง ดังตัวอยาง    
 
 “การศึกษาธรรมะผานส่ือใดน้ัน หรือสถานท่ีใดนั้นข้ึนอยูท่ีตัวบุคคล ไมจําเปนตองเขา
วัดก็สามารถหาความรูดานพุทธศาสนาได หรือมีการศึกษาแนวคิดตางๆ และนํามาปรับใชใหถูก
ทาง ก็เกิดประโยชนกับตนเองแลว แตถาเขาไปในวัดอาจะเกรงใจในสถานท่ีจนทําใหเราสงบจิตใจ
ไดมากข้ึน”  

(วันมงคล อําพนธ, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 55) 
 
 “การศึกษาธรรมะในวัด จะไดบรรยากาศมากกวา ไดเจอพระสงฆอาจมีการสนทนา
ธรรมท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน ไดรับความรูสึกท่ีใกลชิดพุทธศาสนามากกวา ทําใหจิตใจสงบมากกวา
อานผานหนาจอคอมพิวเตอร”  

(ฐิติกมล วทันยุตานนท, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 18 มกราคม 55)  
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 “การศึกษาธรรมะผานเว็บไซต หรือส่ือออนไลนนั้น สามารถทําไดสะดวกกวาการเขา
ไปศึกษาในวัด ประหยัดเวลา เพราะอินเตอรเน็ตสามารถใชไดทุกที่ทุกเวลา สวนการที่จะซึมซับมาก
นอยแคไหนนั้น ข้ึนอยูกับความสนใจของตัวบุคคล” 

 (อารยา ยิ้มไหม, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 24 มีนาคม 55)  
 
 “การศึกษาธรรมะผานเว็บไซตเฟสบุค ไมตองใชเวลามากในการศึกษาหาความรู มี
ความรวดเร็วและประหยัดเวลา หากตองเขาไปศึกษาธรรมะในวัดตองหาเวลาวาง วันหยุดหรือตอง
ใชเวลาในการเดินทาง”  

(วลัยพร อยูสมุทร, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 20 มกราคม 55)  
 
 “หากตองการศึกษาหรือหารายละเอียดเกี่ยวกับธรรมะอยางจริงจังแลว การเขาวัดก็เปน
ส่ิงท่ีดีแตตองมีเวลาในการนั่งฟงพระเทศนาธรรม หรือมีเวลาสนทนาธรรมกับพระจริงๆ แตถาไมมี
เวลามากนัก การอานเนื้อหาหรือหลักธรรมคําสอนผานทางส่ือออนไลนและคิดตาม จนเกิดการ
นํามาปฏิบัติใชก็ไดรับประโยชนเชนกัน” 

 (ภัทราพร เปรมประเสริฐ, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 15 กมุภาพันธ 55)  
 
 “การศึกษาธรรมะผานทางส่ือออนไลน ทางเว็บไซตเปนส่ิงท่ีดีไมนาเบ่ือ และไม
เครงครัด เหมาะสําหรับผูท่ีตองการหาที่พึ่งทางใจในบางคร้ังคราว และผูท่ีเพิ่งเร่ิมตองการศึกษา
ธรรมะ”  

(จันทรจิรา ชูประเสริฐ, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 14 กุมภาพันธ 55)  
 
 “การศึกษาธรรมะผานส่ือออนไลน กับการศึกษาภายในวัดแตกตางกันโดยส้ินเชิง คน
สวนมากในปจจุบันหากไปวัดก็แคถวายสัฆทาน ทองบทสวดมนตท่ีไมรูความหมาย ไมไดเนน
ศึกษาเร่ืองราวธรรมะหรือสนใจกับหลักคําสอนมากนัก ไมเนนการสนทนาธรรมกับพระสงฆ เนน
ไปทางการเส่ียงเซียมซี ขอพรมากกวา แตการศึกษาผานทางเฟสบุค หรือส่ือออนไลนทําใหรูถึงหลัก
คําสอน คําแปลความหมายของภาษาบาลีท่ีเราทองไป หากนําคําสอนตางๆ มาปรับใชก็จะเกิด
ประโยชนไดมากยิ่งข้ึน”  

(อานัติ จินดามณี, พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 23 มีนาคม 55) 
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 “การศึกษาะธรรมะผานส่ือออนไลน กับการเขาวัดนั้น อาจจะตางกันในเร่ืองของการใช
เวลา การศึกษาผานเว็บไซต สะดวกทําไดทุกท่ี ทุกเวลา แตก็จะไดรับรูคําสอนผานตัวหนังสือ
เทานั้น และข้ึนอยูกับวาจะสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับตนเองไดรึเปลา”  

(เมธินี ไชยพังยาง, ครูปฏิบัติการ, สัมภาษณวนัที่ 15 มกราคม 55) 
 

ภาษาท่ีใชในการถายทอดธรรมะผานส่ือออนไลน ของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี  
 จากการศึกาพบวา ความเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ท่ีมีอายุ 18-24 ป และ 25-34 ป 
มีความเห็นตอภาษาที่ใชถายทอดผานส่ืออนไลนท่ีเหมือนกัน ดังตัวอยาง  
 

“ชอบการใชภาษาเขาใจงาย เรียบงาย ไมตองตีความมากนัก” 
 (กิตติภัฏ จรูญฉาย, นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สัมภาษณวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 55) 

 
 “ภาษงายๆ ไมซับซอน เขาใจแตปฏิบัติยาก บางขอความเปนภาษาอังกฤษ และมีการ
แปลเปนภาษาไทย ถือวาเปนเร่ืองท่ีดี”  

(วันมงคล อําพนธ, นักศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 55)  
 
 “ภาษาเขาใจงาย ไมตองตีความมากนัก อานแลวเขาใจเลย คิดตามไดทัน และมีการเพ่ิม
ภาษาอังกฤษข้ึนมาก็ดีข้ึน” 

 (ฐิติกมล วทันยุตานยนท, นกัศึกษาปริญญาโท, สัมภาษณวนัท่ี 18 มกราคม 55)  
 
 “ภาษาเขาใจงาย ไมยากตอการทําความเขาใจ หากเปนวีดีโอบรรยายธรรม ก็สามารถฟง
ซํ้าไดหลายคร้ัง ไมเบ่ือ”  

(อารยา ยิ้มไหม, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 24 มีนาคม 55)  
 
“ภาษาเขาใจงาย หากเปนภาษาบาลีหรือ ภาษาอังกฤษก็มีการอธิบายเพ่ิมเติมอยูแลว งานตอการทํา
ความเขาใจ” 

 (สุชาติ ฉัตรวฒุิไกร,พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 15 กุมภาพันธ 55)  
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 “ภาษาท่ีใชทําใหเขาใจเปนอยางดี มักเปนคําส้ันๆ กระชับ ทําใหตีความไดงาย คิดตาม
ไดทัน” 

 (จันทรจิรา ชูประสูตร, พนกังานบริษัเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 14 กุมภาพันธ 55) 
 
 “ภาษาท่ีถายทอดออกมา เขาใจงายพอควรเหมือนเปนการแปลความหมายจากหลักคํา
สอนตางๆ และนํามาทําใหส้ันกระชับมากข้ึนเหมาะกับยุคสมัย” 

 (ภัทราพร เปรมประเสริฐ, พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวันท่ี 15 กมุภาพันธ 55)  
 
 “ภาษาเขาใจงาย ถึงเปนภาษาบาลีบาง แตก็มีคําแปลตอทาย เปนภาษาอังกฤษก็มีคําแปล 
และมักเปนคําคมท่ีเปนคําคลองจอง ทําใหอานงาย เขาใจงาย”  

(บงกชกร โชติชินเชาวน, พนกังานบริษัทเอกชน, สัมภาษณวนัท่ี 15 กุมภาพันธ 55)  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” 
ใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคม
ออนไลนของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี รวมถึงศึกษาความตองการและความพึงพ อใจของผูรับสารท่ี
มีตอการเผยแผธรรมะโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาดังน้ี  

1. เพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา ท่ีใชส่ือสารเพ่ือเผยแผธรรมะ ผานส่ือสังคมออนไลน 
ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

2. เพื่อศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผาน
ส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

 
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ไดแบงขอมูลออกเปน   2 สวน ประกอบดวย   

 1 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และภาษาท่ีใชในการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคม
ออนไลน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะห รูปแบบ เนื้อหา และภาษาจาก 
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) และทําการเก็บรวมรวมขอมูลท้ังหมดต้ังแตเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมีนาคม 2555  

 2 ความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคม
ออนไลนของของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ อายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน และ 25-34 ป จํานวน 8 คน และเปนผูท่ีติดตาม
ความเคล่ือนไหวของเฟสบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไมนอยกวา 3 
เดือน โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. โพสตขอความขออาสาสมัครบนเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

2.  สงขอความการขอสัมภาษณไปยังกลองขอความของผูท่ีติดตามความเคล่ือนไหว 
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

3.  ประกาศขออาสาสมัครผานจดหมายอิเลคทรอนิกส (E-mail) ใหกับเครือขายของ
ผูวิจัยเอง 

4.  การบอกตอกันของกลุมตัวอยางท่ีทําการคัดเลือกมา (Snowball Sampling) 

DPU



 

87 

5.  หากลุมตัวอยางโดยตรงไมผานทางส่ือออนไลน ผูวิจัยเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข กรุงเทพฯ) ซ่ึงสถานท่ีแหงนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีการ
มาบรรยายธรรมเปนประจํา ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง (Semi-Structural 
Interview) ใชสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง แตท้ังนี้ กลุมตัวอยางท่ีไดจากชองทางนี้ ก็ตองเปนผูใชงาน 
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ตามขอกําหนดขางตนดวย 

 
สรุปผลการศึกษา 5.1 

 5.1.1 สวนท่ี 1 รูปแบบ เนื้อหา และภาษาท่ีใชในการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน  
 ผูวิจัยไดทําการศึกษารูปแบบการสื่อสารท่ีใชภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan 

Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยใชกรอบแนวคิดรูปแบบการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ การ
ใชรูปแบบขอความตัวอักษร (Text) รูปภาพ (Image) เสียง (Sound) วีดีโอ ลิงคดาวนโหลด (Video 
Link Download)    

 
ตารางรูปแบบการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)  

เมนู ขอความตัวอักษร รูปภาพ เสียง 
วีดีโอ/ลิงค  
ดาวนโหลด 

    ไทมไลน 
    เกี่ยวกับ 
    รูปภาพ 
    ถูกใจ 

สถานีธรรมะ ว. วชิรเมธี     

Youtube     

วีดีโอ     

Rss     

Music     
    บันทึก 
    กิจกรรม 

สรุป 10 8 5 6 
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 รูปแบบของการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ใช
กรอบแนวคิดการนําเสนอแบบมัลติมีเดียพบวา เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)  ของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีการใชมัลติมีเดียไดอยางสมบูรณ จากตารางดานบนเห็นไดวา มีการใช
มัลติมีเดียทุกรูปแบบ โดยเปนการกระจายไปยังเมนูตางๆ อยางครบถวน โดยมีการใชขอความ
ตัวอักษร (Text) มากท่ีสุดจํานวน 10 เมนู รองลงคือ การใชรูปภาพ (Image) จํานวน 8 เมนู  วีดีโอ 
ลิงคดาวนโหลด (Video Link Download) จํานวน 6 เมนู และการใชเสียง (Sound) 5 เมนู จากตาราง
ยังพบวาในแตละเมนูมีการใชการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย มากกวา 1 ชนิด ซ่ึงเปนการผสมผสาน
เพื่อใหเกิดความนาสนใจ และดึงดูดกลุมเปาหมายใหเขาใชงาน  
 
เนื้อหาและภาษาท่ีใชในการส่ือสารเพื่อเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน  
 ผูวิจัยเก็บขอมูลดานเนื้อหาและภาษาจากเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ใน
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2555 รวมทั้งหมด 45 หัวขอ ใชเกณฑการแบงเนื้อหาเปนรายเร่ือง 
ไดแก ขอคิด หลักธรรม คําสอน ขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับพุทธศาสนา และเกณฑการใชภาษา
แบบเปนทางการและการใชภาษาแบบไมเปนทางการ    
 

ตารางสรุปความถี่เนื้อหาและภาษา  
ภาษา ขอคิด หลักธรรม  

คําสอน 

ขาวสาร 

ประชาสัมพันธ 
หัวขอ 

ทางการ ไมเปนทงการ 

เนื้อหาท่ีปรากฏบนไทมไลน  35 14 8 35 

 
 จากการศึกษาพบวาภายในเมนูไทมไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนเนื้อหาประเภทขอคิด หลักธรรม คําสอน มากท่ีสุดจํานวน 35 หัวขอ 
ซ่ึงเปนขอความท่ีใหแงคิด คติสอนใจ อานเพ่ือนําไปเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได สวนเนื้อหาประเภทขาวสาร เปนเนื้อหาท่ีรองลงมาโดยมีจํานวน 14 หัวขอ ซ่ึงเปน
การเสนอขาวประชาสัมพันธ การบรรยายธรรม การแจงขาวสาร รวมถึงการแจงลิงคดาวนโหลด 
(Link Download) หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือเสียงบรรยายธรรม 

 จากขอสังเกตของผูวิจัยท่ีไดทําการศึกษาในสวนของเนื้อหาที่ใชในการเผยแผธรรมะ
ผานส่ือสังคมออนไลน พบวา บางหัวขอท่ีเผยแผอาจมีการนําเสนอเนื้อหามาหหวา 1 ประเด็น โดย
เปนการนําเสนอควบคูกันไปทั้งขอคิด หลักธรรมคําสอน และขาวสาร ประชาสัมพันธ เชนเร่ือง สติ
คําเดียวก็เกิดพอ ธรรมะเตรียมใจรับวิกฤติ โดยทาย ว.วชิรเมธี เทปบันทึก ธรรมะเตรียมใจรับวิกฤติ 
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ภาษาท่ีใชส่ือสารเพื่อการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน  
 จากการศึกษาพบวา ภาษาท่ีใชในการเผยแผธรรมะสวนใหญใชภาษาแบบท่ีไมเปน
ทางการจํานวน 35 หัวขอ ซ่ึงสวนใหญจะอยูในหมวดของขอคิด หลักธรรม คําสอน และขาวสาร
ประชาสัมพันธ โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย ส้ันกระชับ และคลองจอง เชน ลมปากผานเขามาแลวก็ผาน
ไป ถาเราไมใหความสําคัญมากเกินไปก็ไมทําใหเราเปนทุกข หรือ อยารักจนหนามืดตามัว กระท่ัง
มองไมเห็นหัวของบิดามารดา  สวนภาษาท่ีเปนทางการจํานวน 8 หัวขอ โดยจะอยูในหมวดของ
ขอคิด หลักธรรม คําสอน เปนการใชภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ในการอธิบายถึงหลักคําสอน เชน 
ทําดีเวลาใด เวลานั้นไซรคือฤกษดี มงคลดี เชาดี รุงอรุณดี When a good deed is done, that is an 
auspicious time, an auspicious morning, and an auspicious dawn. ทําดีเวลาใด เวลานั้นไซรคือฤกษ
ดี มงคลดี เชาดี รุงอรุณดี สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฐิตํ เปนตน  
 

 เนื้อหาประเภทพุทธศาสนาและพุทธประวัติ มีจํานวน 1 หัวขอ เร่ืองเธอคือโพธิสัตว 
โดยเปนการใหดาวนโหลดผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนการบอกถึงลัษณะของ
โพธิสัตว 

 เนื้อหาประเภทขอคิดหลักธรรม คําสอน  มีจํานวน 35 หัวขอ ซ่ึงเนื้อหาสวนใหญเปน
การใหแงคิด ในการดําเนินชีวิต เปนลักษณะของคําคลองจอง เชน คนฉลาดชอบแกลงโง คนโงชอบ
เสแสรงวาฉลาด สวนนักปราชญเรียนรูท่ีจะฉลาดและเรียนรูท่ีจะโง ความรักไมใชทุกอยางของชีวิต 
อยาอุทิศทุกอยาง เพื่อความรักจนเสียผูเสียคน เปนตน 

 เนื้อหาประเภทขาวสารประชาสัมพันธ มีจํานวน 13 หัวขอ เชน ประมวลภาพงาน"สง
ทายดวยธรรม ตอนรับดวยศีล สงเสริมการสงทายปเกา ตอนรับปใหมแบบชาวพุทธ ณ หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนรถไฟ) วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554, ทานว.วชิรเมธี มอบหนังสือ
ธรรมะเลมใหม (กิเลส Management) เพื่อเปนกําลังใจแก ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช ฯ พระมหาวุฒิ
ชัย วชิรเมธี เชิญ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รวมงาน พุทธชยันตี 2600 ป แหงการตรัสรู เปนตน  

 
 ภาษาท่ีใชในการเผยแผ สวนใหญใชภาษาแบบท่ีไมเปนทางการจํานวน 35 หัวขอ ซ่ึง

สวนใหญจะอยูในหมดของขอคิด หลักธรรม คําสอน และขาวสารประชาสัมพันธ โดยใชภาษาท่ี
เขาใจงาย ส้ันกระชับ และคลองจอง สวนภาษาท่ีเปนทางการจํานวน 8 หัวขอ โดยจะอยูในหมวด
ของขอคิด หลักธรรม คําสอน เปนการใชภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ในการอธิบายถึงหลักคําสอน 
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 5.1.2 สวนท่ี 2 ความตองการและความพึงพอใจของการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคม
ออนไลนของพระหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการศึกษา ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน ซ่ึงได
แบงออกเปน 2 ชวงอายุ ไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 8 คน และ กลุม
ตัวอยาง ท่ีมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 8 คน รวม 16 คน เพื่อศึกษาถึงความตองการและความพึง
พอใจตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สรุปไดดังนี้  
 
การเขาใชส่ือสังคมออนไลน  

 จากการศึกษาความพึงพอใจและการเขาใชส่ือสังคมออนไลน ท่ีเผยแผธรรมะของพระ
มหาวุฒชัย วชิรเมธี ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป และ กลุมตัวอยาง
ท่ีมีอายุระหวาง 25-34 ป รูจักส่ือสังคมออนไลนท่ีเผยแผธรรมะนี้จากการแนะนําของเพ่ือน
ในเฟซบุค (Facebook) ดวยการแชรลิงค (Link) ตอๆ กันในเฟซบุค (Facebook) และกลุมตัวอยา
งดังกลาวยังมีการใชงานในระยะเวลาท่ีใกลเคียงกัน โดยเขาใชงาน หรือรวมเปนแฟนเพจ (Fan 
Page) มาแลวตั้งแต 3-9 เดือน และมากสุดใชงานมานานกวา 1 ป   
 
ความสนใจตอรูปแบบการนําเสนอ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอรูปแบบการนําเสนอ พบวา กลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป และ 25-34 ป มีความสนใจตอรูปแบบภายในเว็บไซต  ท่ีไมตางกัน โดยให
เหตุผลวา สนใจในรูปแบบการนําเสนอภายในเว็บไซต ท่ีมีรูปแบบท่ีเรียบงาย ใชภาษาท่ีเขาใจงาย 
หากเปนภาษาบาลีก็จะมีคําแปลตอทาย และยังมีการแทรกภาษาอังกฤษทําใหดูทันสมัยมากข้ึน 
เนื้อหาในการเผยแผธรรมะก็ส้ันกะชับ ไดใจความ ทําใหไมนาเบ่ือ และยังมีการบรรยายธรรมใน
รูปแบบของวีดีโอ (Video) ใหเลือกชมอีกดวย โดยกลุมตัวอยางสวนมากจะเนนไปท่ีการอาน
ขอความท่ีมีการโพสตข้ึนมาในหนากระดานสนทนา (wall) หากช่ืนชอบขอความดังกลาวก็จะไป
คลิกถูกใจ (like) ใหกับขอความนั้น และอาจจะสงตอขอความที่ประทับใจไปยังกลุมเพื่อนใน
เฟสบุคของตนอีกดวย 
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เหตุจูงใจท่ีใหเขาไปใชงานส่ือสังคมออนไลน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี   
 จากการศึกษาความตองการและความพึงพอใจท่ีเปนเหตุจูงใจใหกลุมตัวอยางเขาไปใช

งานส่ือออนไลนท่ีเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป 
และ 25-34 ป ใหความเห็นท่ีไมตางกันถึงเหตุจูงใจใหเขาใชงาน คือ เนนไปที่เนื้อหาที่นาสนใจ มี
ขอคิดคําคมท่ีใหแงคิดเกี่ยวกับธรรมะท่ีเขากับยุคสมัย ไมตองตีความมาก อีกท้ังรูปแบบและเนื้อหา
ท่ีมีความหลากหลาย มีท้ังรูปภาพ บทความ วีดีโอ และเสียงบรรยายธรรม ท่ีทําใหนาสนใจและ
อยากติดตามเขาไปดูอยางตอเน่ือง  
 
ความตองการและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน  
ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ท่ีมีอายุ 18-24 ป และ 25-34 ป มีความ
ตองการและความพึงพอใจตอประโยชน จากการศึกษาธรรมะผานส่ือออนไลน ไมแตกตางกัน โดย
สรุปไดคือ ประโยชนท่ีกลุมตัวอยางไดรับคือความสะดวกในการศึกษาธรรมะ การไดรับขอคิดท่ีดี 
และนําขอคิดท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ยกตัวอยางเชน วันมงคล อําพนธ อายุ 24 ป 
นักศึกษาปริญญาโท กลาววา “ในเวลาท่ีเครงเครียด เม่ือเขาไปอานทําความเขาใจในเนื้อหาก็ทําให
ใจสบายข้ึนมาไดบาง” หรือ วรพนิต ผองสุภา อายุ 22 ป นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาว
วา “นําหลักธรรมท่ีไดรับมาปรับใชกับการเรียน ชวยใหเรามีสติในการใชชีวิตวัยเรียนมากข้ึน” 
ความตองการของกลุมตัวอยาง ตอการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน สวนใหญมีความเห็นท่ี
ไมตางกัน คือ ตองการใหมีการเพิ่มหลักคิดในการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน ท่ีมีแตความวุนวายมาก
ข้ึน พรอมท้ังตองการใหมีตัวอยางหรือภาพประกอบเนื้อหานั้นๆ   
 
การศึกษาธรรมะผานส่ือออนไลน กับการศึกษาธรรมะในสถานท่ีจริง  

 จากการศึกษาความตองการและความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ท่ีมีตอ 
การศึกษาธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน กับการศึกษาธรรมะในสถานท่ีจริงนั้น มีความเห็นท่ีไมตาง 
คือ กลุมกลุมตัวอยาง ท่ีมีอายุ 18-24 ป เห็นวา การศึกษาธรรมะผานส่ือใดนั้นจะไดผลอยางไรข้ึนอยู
กับตัวบุคคล ไมไดข้ึนอยูกับสถานท่ี เชนเดียวกับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 25-34 ป เห็นวา การศึกษา
ธรรมะผานส่ือออนไลน ก็จะไดรับความสะดวกในแงของ อยูท่ีหนก็สามารถเขาถึงได ทุกท่ีทุกเวลา 
ไรขีดจํากัด แตหากการเขาไปศึกษาในวัด ตองใชเวลา และมีเวลามากพอหากตองการศึกษาธรรมะ
อยางจริงจัง  
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ภาษาท่ีใชในการถายทอดธรรมะผานส่ือออนไลน ของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี  
 จากการศึกษาความตองการและความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ ภาษาท่ีใช

ถายทอดผานส่ือออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป และ อายุ 
25-34 ป มีความเห็นท่ีไมตอกันคือ ภาษาท่ีใชเผยแผหลักธรรมะเปนภาษาท่ีเขาใจงาย ใชขอความท่ี
ส้ันกระชับ งายตอการทําความเขาใจ หากมีการใชภาษาบาลีสันสกฤต ก็จะมีคําแปลประกอบ 
เชนเดียวกับภาษาอังกฤษ ก็จะมีคําแปลตอทาย ทําใหนาสนใจและอยากท่ีจะเขาไปอาน ถอยคําท่ี
ส่ือสารออกมา จะเปนคํากลอน คําคลองจอง หรือถอยคําส้ันๆ ท่ีอานแลวกินใจ เหมาะกับชวงอายุ
ของกลุมตัวอยาง  
 

5.2 อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเร่ือง “การเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย วชิร

เมธี” สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังน้ี  
 ส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนอีกหนึ่งชองทางท่ีใชในการเผยแผ
ธรรมะ ดวยยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป คนในยุคปจจุบันใหความสนใจกับส่ือออนไลน หรือ Social 
Media อยาง เฟซบุค (Facebook) กันมากข้ึน เห็นไดจาก การจัดอันดับของเว็บไซต Alexa.com  
แสดงการจัดอันดับเว็บไซตในประเทศไทย ท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุดพบวา เฟซบุค (Facebook) มีผูนิยม
ใชงานมากเปนอันดับสองรองจากกูลเกิลประเทศไทย และผูใชงานสวนใหญก็ยังเปนกลุมวัยรุนและ
วัยทํางาน ที่มีอายุเฉล่ียตั้งแต 18 – 34 ป จากการอางอิงของ จากเว็บไซต Check Facebook ท่ีแสดง
สถิติผูใช เฟซบุค (Facebook) ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2555 แบงตามชวงอายุ พบวา 
จํานวนสมาชิกของผูใช เฟซบุค (Facebook)ในไทยมีมากถึง 11,128,080 คน คิดเปนสัดสวน 82.95% 
จากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในไทย จากสถิติดังกลาวพบวาชวงอายุ 18-24 ป เปนกลุมท่ีใชงานมาก
ท่ีสุด คิดเปนสัดสวน 34.3% รองลงมาคือชวงอายุ 25-34 ป คิดเปนสัดสวน 29.4% และจากจํานวนผู
ท่ีใชงานเฟซบุค (Facebook) ท่ีมีมากกวา 11 ลานคนนั้น ยังมีการจัดอันดับ เฟซบุค แฟนเพจ
(Facebook Fan Page) ท่ีไดรับความนิยมในประเทศไทย จากเว็บไซต marketingbyte.com ไดจัดให
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Pages) ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี อยูในอันดับ 4 เนื่องจากมี
จํานวนผูติดตามมากกวา 500,000 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 20 มกราคม 2555) 

โดยเนื้อหาภายในเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
นั้นมีวัตถุประสงคของการเผยแผธรรมะผานทางส่ือออนไลน นั้นคือ การคําสอน ขององคสัมมาสัม
พุธเจาเปนแลวทางในการใหแงคิด หลักธรรม ใหกับกลุมเปาหมายท่ีสนใจผานทางส่ือสังคอม
ออนไลน โดยเปนการนําคําสอนนั้น มาปรับใหเขากับยุคสมัย และส่ือออกมาในเน้ือหาท่ีส้ันกระชับ 
ไดใจความ ตรงกับเหตุการณในปจจุบัน และปรับแตงเนื้อหาใหตรงใจวัยรุน โดยใชคําท่ีเรียบงาย 
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 จากการศึกษาเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง ท้ัง 16 คน ซ่ึงแบงตามอายุ ไดกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
คือ กลุมตัวอยางท่ีอยูในชวงวัยรุน อายุ 18-24 ป และกลุมตัวอยางท่ีอยูในวัยทํางาน อายุ 25-34 ป 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ไดดังน้ี  

พุทธศาสนาเปนเร่ืองของการนําหลักธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินชีวติ ดังนั้นเกือบทุก
เร่ืองในการดําเนินชีวิตก็มักจะมีการนําหลักธรรมะเขามาเกี่ยวของ มาปรับใหเขากับการใชชีวิตใน
ปจจุบัน กลุมวัยรุนและผูท่ีเพิ่งเร่ิมตนชีวิตการทํางาน ก็มักจะมีปญหาในเร่ืองตางๆ มากมาย ไมวาจะ
เปนการเรียน ความรัก หรือเร่ืองครอบครัว การคบเพ่ือน เปนตน  

ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมีอายุดังกลาวตองพบเจอกับปญหาท่ีหลากหลาย หากมีการนําหลัก
ธรรมะมาปรับใชในการแกไขปญหา ก็อาจจะทําใหปญหาตางๆ เบาบางลงได ท้ังกลุมตัวอยางยัง
เปนผูท่ีใชงานอินเตอรเน็ต เสมือนเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน จึงทําใหการรับรูธรรมะผานส่ือ
ออนไลนทําไดโดยงายดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของแคทซและคณะ (Katz & Others) ไดศึกษา
และอธิบายถึงปจจัยท่ีเขามาเกี่ยวของกับการใชส่ือของผูใชส่ือหรือผูรับสารดังนี้ 1.สภาพทางสังคม
และลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสาร (The Social And Psychological Origins) ทําใหมนุษยมีความ
ตองการแตกตางกันออกไป 2. ความตองการและความคาดหวังในการใชส่ือของผูรับสาร (Needs, 
Expectation of the Mass Media) ท่ีแตกตางกัน ทําใหแตละคนคาดคะเนวาส่ือแตละประเภทจะ
สนองความพึงพอใจท่ีแตกตางกันออกไปโดยท้ังสองปจจัยนี้ สรุปไดวาความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน
จึงนําไปสูผลของพฤติกรรมการเปดรับสารท่ีแตกตางกันนั่นเอง 

 จากการศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอ การเผยแผธรรมะ
ผานส่ือสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผาน  เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) 
ของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-24 ป และ อายุ 25-34 ป กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มีความสนใจในธรรมะ
และความพึงพอใจจากการเขาใชงาน โดยมีลักษณะความสนใจท่ีคลายกัน คือ มีความสนใจใน
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 อีกท้ังส่ือท่ีกลุมตัวอยางจะเขาถึงในการศึกษาธรรมะ ก็ยังมีความเห็นเหมือนกันคือ 
มักจะเร่ิมตนจากส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือธรรมะ จนกระท้ังส่ือออนไลน อยางเฟสบุคของทาน ว. 
วชิรเมธี เนื่องจากการเขาใชงานสามารถทําไดทุกท่ีเพียงแคมีอินเตอรเน็ต ก็จะไดรับความ
สะดวกสบายในการศึกษาธรรมะ โดยจะเนนไปท่ีการอานขอความเพื่อทําความเขาใจเอง และมักจะ
ไมมีการโตตอบกลับไปยังขอความท่ีโพสตข้ึน หรือแมแตการสงขอความเพื่อถามคําถามดานพุทธ
ศาสนา  แตหากพึงพอใจ หรือถูกใจกับเนื้อหาของขอความ ก็จะเขาไปกดถูกใจ (like) เพื่อแสดงออก
ถึงความพอใจ แตกลุมตัวอยางสามารถนําหลักคิดท่ีไดรับมาปรับใชใหเขากับชีวิตประจําวันของ
ตนเองได  
 
5.3 ขอเสนอแนะ  
 จากการวิจัยพบวา  ถึงแมการเผยแผธรรมะผานส่ือสังคมออนไลน ของพระมหาวุฒิชัยว
ชิรเมธี จะไดรับความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง แตก็ยังคงเปนกลุมตัวอยางท่ีความสนใจดานธรรมะ
อยูแตเดิมแลว เพียงแตใหความสนใจผานทางส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan 
Pag) ดวนเหตุท่ีวาเขาถึงงาย สะดวกตอการศึกษา และกลุมตัวอยางยังเปนผูท่ีเขาใชงาน เฟซบุค 
(Facebook) อยูกอนแลว  

 แตหากเปนผูท่ีไมสนใจดานธรรมะหรือใหความสําคัญดานพุทธศาสนามากนัก ก็อาจจะ
ไมสนใจท่ีจะเขามาชม เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Pag) ของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี ดังนั้น 
ควรมีการเพิ่มรูปแบบและเนื้อหาท่ีจะทําใหผูท่ีไมมีพื้นฐานความสนใจดานธรรม ใหหันมาสนใจ
และรูสึกถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขาใชงาน  

 อีกท้ัง ควรมีการปรับปรุงพัฒนา ส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan 
Pag) ของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี ในดานเนื้อหาใหเขากับยุคสมัยอยูเสมอ เพื่อท่ีใหกลุมท่ีสนใจและ
ติดตามอยูแลวนั้น เขามาใชงานบอยคร้ังข้ึนเพื่อประโยชนในการขัดเกลาพฤติกรรมและความคิด
ของคนในสังคมยุคปจจุบัน   
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5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต  
 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาขอมูลส่ือออนไลนเฟสบุคเพียงอยางเดียว 
ในอนาคตควรศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ หรือเปรียบเทียบ เกี่ยวกับส่ือออนไลนท่ีเผยแผธรรมะในรูปแบบ
อ่ืน เชน ส่ือเว็บไซต  
 2. การศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอการเผยแผธรรมะผาน
ส่ือสังคมออนไลน ในคร้ังนี้เปนการในคร้ังนี้เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
ในอนาคตคควรศึกษาในเชิงปริมาณ  
 3. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบการเผยแผธรรมะผานส่ือออนไลนของ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กับ พระทานอ่ืน วามีการส่ือสารในลักษณะใด และตางกนัอยางไร  
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บรรณานุกรม 
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ประวัติ-เกียรติคุณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันเดือนปเกิด 
 ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ 
 
การศึกษา 
 ป.ธ.๙ สํานักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (๒๕๔๓) 
  ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๓) 
 พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖) 
การทํางาน 
 อาจารยพิ เศษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 
 อาจารยพิเศษ สถาบันพระปกเกลา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายรอย
ตํารวจสามพราน โรงเรียนเตรียมทหาร 
 อาจารยพิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตรรวมสมัย ของมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาชั้นนําของรัฐและเอกชนมากมาย  เชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนตน 
 เปนอนุกรรมการทูตสันติภาพฝายศาสนสัมพันธ โครงการทูตสันติภาพ (Ambassador 
for Peace) ของสหพันธนานาชาติและศาสนาเพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธสันติภาพ
สากลเปนท่ีปรึกษา คณะกรรมการสงเสริมการอานเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 เปนคอลัมนิสตเขียนบทความเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการ และบทความท่ัวไปใหกับ
หนังสือพิมพและ นิตยสารมากมาย เชน เนช่ันสุดสัปดาห มติชนสุดสัปดาห ประชาชาติธุรกิจ 
โพสตทูเดย กรุงเทพธุรกิจ แพรว WE HEALTH & CUISINE ชีวจิต ชีวิตตองสู who ฯลฯ 
 เปนวิทยากรบรรยายธรรมและนําภาวนาตามสถาบันและองคกรของรัฐรวมท้ังเอกชน 
ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
 เปนผูกอตั้งสถาบันวิมุตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) : อันเปนสถาบันเพื่อการศึกษา 
วิจัย ภาวนา และนําเสนอภูมิปญญาทางพุทธศาสนาสูประชาคมโลก โดยเนนปรัชญาการทํางานใน
ลักษณะพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพโลก (Buddhism for World Peace) 
 เปนผูกอต้ังเว็บไซต Dhammatoday.com (ธรรมะออนไลน เพื่อไทยเพ่ือโลก) 
 เปนผูริเร่ิมเผยแผธรรมะนวัตกรรม ผาน Facebook, twitter อันเปนการเปดมิติใหมใน
การเผยแผพุทธศาสนาโดยใชเทคโนโลยีแหงยุคขอมูลขาวสารในการประยุกตพุทธธรรมสําหรับคน
รุนใหม 
 เปนวิทยากรประจํารายการโทรทัศนหลายรายการ เชน  ชุมชนนิมนตยิ้ม (ชอง ๓), 
ธรรมะติดปก (ทีวีไทย), เมืองไทยวาไรตี้ (ททบ. ๕), กลาคิดกลาทํา (ททบ. ๕), พุทธประทีป (ททบ. 
๕), สยามทูเดย (ททบ. ๕) ท่ีนี่หมอชิต (ชอง ๗), เชานี้ท่ีหมอชิต(ชอง ๗), ตาสวาง (ชอง ๙) 
มหัศจรรยแหงปญญา (ชอง ๑๑), รอยธรรม, ธรรมาภิวัฒน (ASTV), และอ่ืนๆ 
 เปนวิทยากรบรรยายรายการวิทยุ คล่ืนการเดินทางของความคิด FM ๙๖.๕ MHz 
รายการคล่ืนลูกใหม FM ๙๓.๐ MHz 
 
 ผลงานนิพนธภาษาไทย 
       ผล งานนิพนธภาคภาษาไทยมีมากกวา ๑๐๐ เลม เชน ธรรมะติดปก ธรรมะดับรอน
ธรรมะหลับสบาย ธรรมะบันดาล ธรรมะทําไม ธรรมะรับอรุณ ธรรมะราตรี ธรรมะเกร็ดแกว 
ธรรมะสบายใจ ธรรมะทอรัก ธรรมะชาลนถวย ฝนตกไมตอง ฟารองไมถึง สบตากับความตาย  ใน
หลวงครองราชยพุทธทาสครองธรรม หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (ม. ๑ - ม. ๖) กําลังใจแดชีวิต
DNA ทางวิญญาณ ตายแลวเกิดใหมตามนัยพุทธศาสนา คล่ืนนอกคล่ืนใน ตื่นรูอยูดวยรัก ทุกข
กระทบธรรมกระเทือน ส่ิงสําคัญไมอาจเห็นดวยตา แคปลอยก็ลอยตัว ธัมมิกประชาธิปไตย 
(Buddhist Democracy) ธัมมิกเศรษฐศาสตร (Buddhist Economics) ตะแกรงรอนทอง วายทวน
น้ํา  ลายแทงแหงความสุข มองลึก นึกไกล ใจกวาง รูกอนตาย ไมเสียดายชาติเกิด เปล่ียนเคราะหให
เปนโชค -เปล่ียนโรคใหเปนครู งานสัมฤทธ์ิ ชีวิตร่ืนรมย ความทุกขมาโปรด ความสุขโปรยปราย 
คิดถูก โปรงใส ใจสูง เปนตน 
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ภาษาอังกฤษ 
       ผลงานนิพนธภาคภาษาไทย ท่ีไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 
       ธรรมะหลับสบาย ANGER MANAGEMENT 
       ธรรมะทอรัก LOVE MANAGMENT 
       ธรรมะรับอรุณ DHARMA AT DAWN 
       ธรรมะราตรี DHARMA AT NIGHT 
      สบตากับความตาย LOOKING DEATH IN THE EYE 
 ธรรมะสบายใจ MIND MANAGEMENT 
       เมตตาธรรม TRUE LOVE 
       มนุษยธรรม THE FIVE PRECEPTS  
       อนึ่ง หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย ธรรมะทอรัก สบตากับความตาย และคล่ืนนอก คล่ืน
ใน” นอกจากไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษแลว ปจจุบันยังไดรับการแปลเปนภาษาอินโดนีเชีย 
ภาษาจีน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญ่ีปุน ภาษาอิตาเลียนและภาษาดัทช อีกดวย  
 
เกียรติคุณและรางวัล 
     พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลงาน “ธรรมะติดปก” ไดรับการนําไปดัดแปลงเปนละครโทรทัศนทาง
ไทยทีวีสีชอง ๓ ไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ กวาสิบรางวัล 
      พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “ผูมีผลงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาดีเดน” (จากผลงาน
นิพนธ ๔ เร่ือง คือ ธรรมะติดปก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับรอน ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิ
ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 
    พ.ศ. ๒๕๔๘ สภาศาสนาเพ่ือสันติภาพโลก ยกยองเปน “ทูตสันติภาพโลก” 
    พ.ศ. ๒๕๔๙ นิตยสาร Positioning ยกยองใหเปนหนึ่งใน “๕๐ ผูทรงอิทธิพลของ
สังคมไทย ป ๒๕๔๙” 
   พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัล “The Great Dharma Putta Award” (พระธรรมทูตผูมีผลงาน
ดีเดน     ระดับโลก) จากรัฐบาลและคณะสงฆแหงประเทศศรีลังกา และองคกร WBSY (World 
Buddhist Sangha Youth) ในฐานะเจาภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐ ปแหงพระพุทธ-ศาสนายุกาล” 
(The Celebration of 2550th Buddha Jayanti) 
     พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล BUCA HONORARY AWARDSในฐานะผูมีผลงานโดดเดนใน
การนําเสนอธรรมะแบบอินเทรนด และมีคุณูปการตอวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร จากคณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

DPU



 104  

 พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล “รตนปญญา” (Gem of Wisdom Award) ซ่ึงเปนรางวัลเกียรติยศ
สําหรับพระสงฆผูทรงภูมิปญญาเปนเอก จากคณะสงฆและประชาชนจังหวัดเชียงราย 
      พ.ศ. ๒๕๕๐ รับ พระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคํา” ในฐานะผูทํา
คุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาหวิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 
    พ.ศ. ๒๕๕๐ รับ พระราชทานรางวัล “บุคคลผูทําคุณประโยชนตอเยาวชน” สาขา
การศึกษาและวิชาการ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวัน
เยาวชนแหงชาติ ณ อาคารกีฬาเวสน ๒ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุน) 
    พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล “Young & Smart Vote 2007 สาขาคนรุนใหมท่ีมีบทบาทตอ
สังคม” จากนิตยสารสุดสัปดาห บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
    พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล    “ผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด และการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร”  จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “นักเขียนบทความดีเดนประจําป ๒๕๕๑”  
จากมูลนิธิ ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล กิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” ในฐานะผูท่ีมีผลงานการ
ประชาสัมพันธดีเดน จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “ผูมีอุปการคุณตอการเผยแผพระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิรวมใจ
เผยแผธรรมะ จากสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “ผูบําเพ็ญประโยชนในการพัฒนาจิต ประจําป ๒๕๕๑” จากสภา
ชาวพุทธ รวมกับมูลนิธิโลกทิพย 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “ผูทําคุณประโยชนและสรางช่ือเสียงใหแกบัณฑิตวิทยาลัย” จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “ลูกท่ีมีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ประจําป ๒๕๕๑” จาก
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
     พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับการคัดเลือกเปน “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผูเปนแรงบันดาลใจ” (100 
idols) จากนิตยสาร a day 
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 พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับการยกยองจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจออนไลนเปน นักคิด
นักเขียนแหงป 
   พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับการยกยองจากหนังสือพิมพโพสตทูเดยใหเปน “คนรุนใหมผูเปน
ความหวัง” 
      พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับการโหวตใหเปนสุดยอดนักคิด ป ๒๕๕๑จากสถานีวิทยุ อสมท. 
F.M.    ๙๖.๕ MHz คล่ืนความคิด 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัล “บุคคลตนแบบคนดีศรีแผนดินป ๒๕๕๑” จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผูมีพุทธคุณูปการตอ
พระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร 
   พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับการคัดเลือกใหเปน ๒๐ คนกรุงท่ีนาจับตามอง (The Bangkok Hot 
List : ๒๐ people to watch) จากเว็บไซตซีเอ็นเอ็นจีโอเอเชีย 
    พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลผูใชภาษาไทยดีเดนประจําป ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม 
     พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ สาขาการอาน การพูด การเขียน 
จากกระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัล “พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ” ผูมีพุทธคุณูปการตอ
พระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร  
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล   นางสาวธนิพร จุลศักดิ ์
ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      ปการศึกษา 2547 
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