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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆไทยผานส่ือใหม:
กรณีศึกษาเว็บไซตธรรมะทูเดยดอทคอม 

ผูเขียน             นางดริณ จกัรพันธุ อินทรอุดม 

ปริญญา             ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การส่ือสารศึกษา) 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ     รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1)เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนอ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆไทยผ าน ส่ือใหม  กรณี ศึกษา เว็บไซตธรรมะทู เดยดอทคอม 
(www.dhanmmatoday.com) และ 2) เพื่อวิเคราะหเนื้อหาท่ีปรากฏในเว็บไซตธรรมะทูเดยดอทคอม
(www.dhammatoday.com) และ 3) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูติดตามขอมูลขาวสารจากเว็บไซต
ธรรมะทูเดยดอทคอม (www.dhammatoday.com)  ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช
แผนวิเคราะหขอมูลเพื่อใชลงรหัสในการวิเคราะหเนื้อหาของเว็บไซต ใชทฤษฎีมาอางอิงโดยนํา
รายละเอียดตามแนวคิดการออกแบบเว็บไซต และการโฆษณาทางอินเทอรเน็ตมาจัดหมวดหมู และใช
การศึกษาขอมูลจากเว็บไซต และเอกสาร บทความตางๆ เพื่ออภิปรายถึง 3 หัวขอดังนี้ 1) การศึกษา
รูปแบบเว็บไซต 2) การศึกษาการนําเสนอบนเว็บไซต 3) การวิเคราะหเนื้อหาท่ีเสนอบนเว็บไซต  สวนใน
เชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามท่ีเปนรูปแบบปลายปด 3 สวน คือ 1)
ขอมูลทางประชากรศาสตร 2)ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตและการรับขาวสาร และ 3)
ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการติดตามขาวสารของเว็บไซต 

ผลการศึกษาพบวา เว็บไซตธรรมะทูเดยดอทคอม (www.dhammatoday.com) ไมใชชองทางการ
ส่ือสารหลักท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายของทานว.วชิรเมธี แตเปนเพียงอีกชองทางหนึ่งท่ี ทาน ว.วชิรเมธี สราง
ข้ึนมาเพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางเต็มรูปแบบ โดยมีการนําเสนอธรรมะบริการในรูปแบบหนังสือ 
ส่ิงตีพิมพ  วีดีโอธรรมะ คลิปการบรรยายธรรมะ บทสัมภาษณธรรมะ ฯลฯ  ท่ีรับชมไดแบบไมเสีย
คาบริการ เปนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการตอบสนองตอกลวิธีทางการตลาด โดยเลือกใชเคร่ืองมือรูปแบบ
ตางๆ ในการส่ือสารกับลูกคาท้ังในรูปแบบของส่ือดิจิตอลท่ีสามารถเขาถึงลูกคาท่ีมีพฤติกรรมแตกตางกัน  
โดยทานว.วชิรเมธี มีช่ือเสียงในสังคมไทยจากการที่ทานมีการส่ือสารธรรมะผานส่ืออิเล็กทรอนิกสหลาย
รูปแบบซ่ึงเปนการใชส่ือใหมเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน 

การนําเสนอขอมูลพุทธศาสนาท่ีเดนชัดท่ีสุดในเว็บไซตธรรมทูเดยดอทคอม จะเห็นไดจากการที่
ทางเว็บไซตจะมีบริการเว็บลิงคของธรรมพีเดียดอทคอม (http://www.thammapedia.com) เพื่อการแสดง
ถึงรายละเอียดตางๆของพระพุทธศาสนา โดยมีประวัติพระพุทธเจา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  
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พระไตรปฎก มีรายละเอียดของสมเด็จพระสังฆราช 19 องค แสดงชาติกําเนิด และชีวิตปฐมวัย
ของนักบวชผูมีช่ือเสียงหลายทาน วันสําคัญทางศาสนาตางๆ และมีพระไตรปฎกใหศึกษาอีกดวย 

ส่ิ ง ท่ี ทํ า ใ ห ผู เ ข า ช ม เ ว็ บ ไ ซ ต ส น ใ จ ใ ห ติ ด ต า ม เ ว็ บ ไ ซ ต ธ ร ร ม ะ ทู เ ด ย ด อ ท ค อ ม
(www.dhammatoday.com) อีกประการหนึ่ง ก็คือเนื้อหาที่นําเสนอขาวคราวความเคล่ือนไหวกิจกรรม
ธรรมะท่ีสถาบันวิมุตตยาลัยจัดข้ึน อีกท้ังยังมีชองทางการสมัครเขาเปนอาสาสมัครในการปฏิบัติกิจกรรม
ธรรมมะนี้รวมกับทานว.วชิรเมธี  ซ่ึงสถาบันวิมุตตยาลัยยังตองการความชวยเหลือท้ังดานแรงกายและเงิน
บริจาคเพื่อชวยเหลือผูตกทุกขไดยากในสังคมไทยอยูอยางตอเนื่อง ผู ท่ีผานการคัดเลือกเขาเปน
อาสาสมัครจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมธรรมะรวมกับสถาบันวิมุตตยาลัยและทานว.วชิรเมธี ส่ิงนี้เองทําให
ผูมีจิตศรัทธาใหความสนใจและติดตามกิจกรรมธรรมะที่ทานจัดข้ึนผานเว็บไซตธรรมะทูเดยดอทคอม 
(www.dhammatoday.com) นี้ 

ความพึงพอใจของผูติดตามเว็บไซตธรรมะทูเดยดอทคอม(www.dhammatoday.com) มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยการบริการขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต เปน
นวัตกรรมทางการส่ือสารท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนําส่ือเกือบทุกประเภทมารวบรวมเขาไว
ดวยกันเพื่อใหบริการขาวสารขอมูลประเภทตางๆมากมาย ในรูปลักษณท่ีหลากหลาย โดยผูรับสาร
สามารถเปดรับและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารอันจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจของตนเองไดอยางไม
จํากัด 
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Abstract 
The purpose of this Independent Study were 1) to study the format and method in presenting 

the Buddhism by Thai monks via new media in the case of Dhammatoday.com website 
(www.dhammatoday.com), 2) to analyze the contents as shown on the Dhammatoday.com website 
(www.dhammatoday.com), and 3) to acknowledge the satisfaction of news and information followers 
from the Dhammatoday.com website (www.dhammatoday.com). The researcher collected qualitative 
data by using the coding sheet to input the codes in analyzing the contents of the website by presetting 
the framework using theoretical codes. The details are categorized according to the internet advertising 
design concept, and the information is collected according to the three objectives as follows:               1) 
information presented on the website 2) format of information presentation, and 3) Analyses detail of 
information on website . A quantitative tool used to collect information is questionnaire which the 
researcher designed according to the preset concept in the form of close ended question.  

Dhammatoday.com website is one of the channels that present Dhamma news of the monk 
Wor Wachiramethi, and which most website visitors want to join the activities and support the 
Dhamma projects of the monk Wor Wachiramethi which have been organized under the name of 
Wimuttiyalai Institute that was established by the monk Wor Wachiramethi in 2007. 

The results found that Dhammatoday.com website used still photographs, video clips, and 
sound clips to attract the website visitors. The notable points that attracted visitors to visit the website  

 
were people’s interest in the monk Wor Wachiramethi as well as concepts, ideas, behaviors of living in 
the society that are suitable for the present situation. The monk Wor Wachiramethi has presented these 
materials through media which are concepts and guidelines that people can actually use in their lives  
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and create good effects on people’s thoughts in the Thai society. This creates harmony and solidarity 
among Thai people. The medias which make the monk Wor Wachiramethi well-known and famous is 
mostly Facebook and Twitter which online social medias are widely spread throughout Thailand. This 
is because it is easy to notice news and information from short messages presented through online 
medias and easy to open for news and information.  

 


