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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อช่องทาง 
การสื่อสารออนไลน์ เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก รายการธรรมปทีป 
วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ของผู้ชมรายการ 2) การได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเอง
ของผู้ชมรายการ 3) การน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 4) ความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้
พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ และ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร ความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา  
ทางสื่อออนไลน์กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ การวิจัยครั้งนี้เป็น 
การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ชมรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ จ านวน 400 คน  
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มเชิงระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
และการส ารวจทางออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการธรรมปทีป สัปดาห์ละครั้ง ในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. เปิดรับชม 

เพียงอย่างเดียวอย่างตั้งใจ ชมที่บ้าน/ที่พัก ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อช่องทางสื่อออนไลน์ 
เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ในระดับมาก โดยพึงพอใจวิธีการถ่ายทอด
ขององค์พระธรรมกถึก เป็นล าดับแรก 2) ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้ พัฒนาตนเองได้ 
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ในระดับมาก 3) ผู้ชมรายการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองในระดับมาก 4) ลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกันและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้
พัฒนาตนเองได้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5) ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร  
ความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึกของรายการธรรมปทีป 
วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชม
รายการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ค าส าคัญ: การเปิดรับ, การใช้ประโยชน์, ความพึงพอใจ, รายการธรรมะ, สื่อออนไลน์ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study: 1) the media exposure behavior of the 

audience and their satisfaction with online communication channel, content, presentation format, 
and delivery method of Phra Thammakateuk of Wat Yannawa’s Dhammabateep Program; 2) the 
extent to which viewers learned Buddhist teachings from the program that they could apply for 
self-development; 3) the extent to which they utilized that knowledge for self-development;  
4) the relationship between demographic factors and media exposure behavior with learning of 
Buddhist teachings from the program that viewers could apply for self- development; and 5) the 
relationship between the viewers’ satisfaction towards online communication channel, content, 
presentation format, and delivery method of Phra Thammakateuk with their application of learning 
of Buddhist teachings for self-development. 

This study was a survey research. The sample was 400 audience who watched Wat 
Yannawa’s Dhammabateep Program online. The sample was derived by systematic random 
sampling. Data were collected using a questionnaire and an online survey. The statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, chi square, t-test, ANOVA and Pearson’s 
correlated coefficient. 

The results showed that: 1) most of the sample watched the Dhammabateep program 
online once a week during the time period 12:01-18:00. They paid fully attention to the program 
and didn’t do anything while watching. They normally watched at home or residence for one 
hour at a time. The viewers were satisfied with the online communication channel, content, 
presentation format, and delivery method of Phra Thammakateuk at a high level. The viewers 
were satisfied with Phra Thammakateuk’s delivery method with the highest average. 2) The viewers 
learned Buddhist teachings from the program that they could apply for self-development at a 
high level. 3)  The viewers reported utilized the knowledge they learned from the program for 
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self-development at a high level. 4) The differences in demographic factors and media exposure 
behavior were related to differences in extent of learning Buddhist teachings that viewers could 
apply for self-development with a statistically significant level at .05. 5) The viewers’ satisfaction 
with the online communication channel, content, presentation format, and delivery method of 
Phra Thammakateuk were related to the extent to which the viewers’ their applied learning of 
Buddhist teachings for self-development with a statistically significant level at .05.             
 

Keywords:  exposure, use and gratifications, Dhamma program, online media 

 

บทน า 
มนุษย์เกิดมาย่อมพบกับความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ มนุษย์จึงหาหนทางพ้นทุกข์

โดยการแสวงหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หนทางหนึ่งคือการยึดหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา แต่เดิมนั้นการที่
จะเข้าถึงหลักค าสอนของศาสนา ต้องเดินทางไปยังวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรม เพ่ือท าบุญ สนทนาธรรมกับ
พระสงฆ์เพ่ือคลายทุกข์  เมื่อโลกพัฒนาไปการเผยแผ่ศาสนาก็เข้าใกล้คนมากขึ้น ด้วยการใช้สื่อมวลชน องค์กรทาง
ศาสนาหลายแห่งได้ผลิตรายการธรรมะออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ เพ่ือผ่อนคลายความเครียด คลายความทุกข ์

วัดยานนาวาเป็นองค์กรทางศาสนาแห่งหนึ่งที่มีการเผยแพร่หลักธรรมผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน โดยได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา WBTV (World 
Buddhism Television) ขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่สาระความรู้หลักธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ศาสนาพุทธ
แห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ โดยมุ่งเป็น “สื่อธรรมะเพ่ือประโยชน์และสันติสุขของชาวโลก” เป็นสถานีที่มีการออกอากาศ
ตลอด 24 ชั่วโมง (สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา, 2561) โดยมีรายการที่ส าคัญรายการหนึ่งคือ “รายการ
ธรรมปทีป” วัดยานนาวา ที่มีผู้ชมให้ความสนใจรับชมเป็นอันดับต้น ๆ เริ่มผลิตรายการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 
เป็นรายการรูปแบบธรรมบรรยาย บรรยายโดยพระภิกษุผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พระอาจารย์สอนวิปัสสนา
กรรมฐานชื่อดัง พระนักเทศน์ และพระนักเผยแผ่ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา ทุกวันเสาร์ 
เวลา 15.00-16.30 น. โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ 
วัดยานนาวา (WBTV) โดยเริ่มมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ในเดือน 
มิถุนายน 2559 ปัจจุบันมียอดสมาชิกผู้ติดตาม จ านวน 14,649 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561)  
มีการถ่ายทอดสดไปแล้วจ านวน 60 เทป โดยมีการเข้าชมวิดีโอรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยเฉลี่ย 1,500 ครั้ง ยอดการเข้าชมรายการมากที่สุดคือ 3,500 ครั้ง ส่วนการเข้าชมรายการ
น้อยที่สุด 300 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561) โดยเทปที่มีผู้เข้าชมจ านวนมากนั้น มักจะเป็นตอนที่มี
องค์พระธรรมกถึก (หมายถึง พระผู้ท าหน้าที่บรรยายธรรม) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก เป็นพระวิปัสสนาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ ที่มีความสามารถในการบรรยายธรรม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
สามารถอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
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เนื่องจากเว็บไซต์ที่เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีให้ผู้ชมเลือกเปิดรับกว่า 1,323 เว็บไซต์ 
(โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก, 2561) การที่ผู้ชมจะเลือกเปิดรับ เลือกให้ความสนใจ เลือกรับรู้และตีความหมาย 
และเลือกจดจ า เนื้อหารายการธรรมะจากเว็บไซต์ใด จึงขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์นั้นน าเสนอเนื้อหารายการที่สอดคล้อง
กับความคิดเห็น สนับสนุนทัศนคติเดิมของผู้ชมที่มีอยู่หรือไม่ เช่น ความเชื่อในเรื่องของบุญและบาป ความเชื่อ
เรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อว่าธรรมะช่วยชี้แนวทางแก้ปัญหาชีวิตได้ เป็นไปตามทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารดังที่ 
Klapper (1960: 19-25) อธิบายไว้ว่า ผู้ชมจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารตามความสนใจและความต้องการ
ของตน สอดคล้องกับความเชื่อและทัศนคติเดิมของตน กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร
เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย การกลั่นกรอง 4 ขั้น ได้แก่ การเลือก
เปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมาย และการเลือกจดจ า  

นอกจากนี้การที่บุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อใด ยังมีความคาดหวังที่จะได้รับความพึงพอใจจาก  
การเปิดรับข่าวสารนั้น เป็นไปตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ ดังที่ Katz et al. (1974) 
อธิบายไว้ว่า สภาวะทางจิตใจและสังคมที่แตกต่างกันของบุคคล เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกันไป 
ซึ่งความต้องการที่แตกต่างนี้ ท าให้บุคคลคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสามารถสนองความพอใจได้แตกต่างกัน 
และเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความแตกต่างในการใช้สื่อหรือการเปิดรับสื่อของบุคคล อันเป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจ
ที่ได้รับจากสื่อที่แตกต่างกัน และยังก่อให้เกิดผลอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดหวังไว้ตามมา 

การเปิดรับข่าวสารจาก “รายการธรรมปทีป” ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 
ผู้ชมรายการย่อมมีความคาดหวังที่จะได้รับความพึงพอใจ อันเนื่องมาจากได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Katz โดยที่แต่ละคนจะมีความพึงพอใจแตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งตามแนวคิดความพึงพอใจจากการบริโภคข่าวสารจากสื่อ (media news gratifications) ของ 
Wenner (1985 อ้างถึงใน นิลาวัณย์  พาณิชย์รุ่งเรือง, 2540) ที่ได้แบ่งความพึงพอใจจากการบริโภคข่าวสาร
จากสื่อออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูลเพ่ือการอ้างอิงและเพ่ือเป็นแรง
เสริมย้ าความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของความต้องการที่แสดงออกมา  2) การใช้
ข่าวสารเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคมซึ่งรับรู้จากข่าวสารเข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน 
3) การใช้ประโยชน์ข่าวสารเพ่ือด ารงเอกลักษณ์ของบุคคล หรือเพ่ือการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 
หรือปรากฏในเนื้อหาของสื่อ และ 4) การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ในการลด หรือผ่อนคลายความตึงเครียด  
ทางอารมณ์ หรือเพ่ือปกป้องตัวเอง 

การด าเนินการผลิตและเผยแพร่ “รายการธรรมปทีป” ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ รายการธรรมปทีป  
วัดยานนาวา ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดด้านการสื่อสารเรื่องการเปิดรับสื่อ ของ Klapper 
แนวคิดเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อโดย Katz และแนวคิดของ Wenner เรื่องประเภทของ
ความพึงพอใจจากการบริโภคข่าวสารจากสื่อ แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาในเชิงทฤษฎี ยังขาดข้อมูล ข้อเท็จจริง 
จากปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมจากพฤติกรรมการรับชมรายการของประชาชน มายืนยัน นอกจากนี้ในการพัฒนา 
การผลิตและการน าเสนอรายการ ทางคณะผู้ผลิตรายการของวัดยานนาวา มีความจ าเป็นต้องทราบข้อมูลที่
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เป็นจริงจากพฤติกรรมการรับชมและความคิดเห็นของผู้ชมเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนารายการ 
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นศิษย์วัดยานนาวาและเคยมีบทบาทในการร่วมผลิตรายการนี้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือแสวงหาค าตอบในเชิงรูปธรรม และน าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการพัฒนารายการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เนื้อหา 

รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึกของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อ
ออนไลน์ของผู้ชมรายการ 

2.  เพ่ือศึกษาการได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 
ธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ 

3.  เพ่ือศึกษาการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์
ไปใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 

4.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 

5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร  ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์
กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีในการศึกษาตัวแปรและสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร น ามาใช้ศึกษา ตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโดย 

Klapper (1960) อธิบายว่า ผู้รับสารจะมีการเลือกเปิดรับสื่อตามความสนใจและความต้องการของตน โดยจะเลือก
เปิดรับสื่อที่มีความสอดคล้องกับความเชื่อและทัศนคติเดิมของตนเอง  

2.  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ น ามาใช้ศึกษาตัวแปร ความพึงพอใจต่อช่องทาง 
การสื่อสารที่ใช้ในการน าเสนอ และตัวแปรความพึงพอใจต่อสารในรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ 
โดย Katz et al. (1974) อธิบายว่า สภาวะทางจิตใจและสังคมที่แตกต่างกันของบุคคลเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด 
ความต้องการที่แตกต่างกันไป ซึ่งความต้องการที่แตกต่างนี้ท าให้บุคคลคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะ
สามารถสนองความพอใจได้แตกต่างกันและเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความแตกต่างในการใช้สื่อหรือการเปิดรับสื่อ  
ของบุคคลอันเป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อที่แตกต่างกันและยังก่อให้เกิดผลอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
คาดหวังไว้ตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ หากผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการน าเสนอ 
และพึงพอใจต่อสารในรายการธรรมปทีปวัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์มาก ก็จะมีผลต่อการน าความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมะไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
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ตัวแปรการวิจัย 
1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

 “ลักษณะทางประชากร” ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
 “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ” ประกอบด้วย ความถี่ ช่วงเวลา  ระยะเวลา สถานที่ ลักษณะการชม 

หัวข้อที่ชื่นชอบ 
“ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการน าเสนอ รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา” 

ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อสื่อโทรทัศน์ ความพึงพอใจต่อสื่อออนไลน์ 
 “ความพึงพอใจต่อสาร รายการธรรมปทีปวัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์” ประกอบด้วย เนื้อหา

รายการ รูปแบบการน าเสนอ วิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก 
2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ การน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 

ประกอบด้วย ระดับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากรายการธรรมปทีป และการน าความรู้ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองในด้านการท างานและด้านการด าเนินชีวิต 

โดยผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
         ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

- ความถี่, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, 
 สถานท่ี, ลักษณะการชม, หัวข้อท่ีช่ืนชอบ 

      

 

ลักษณะทางประชากร 

 เพศ อายุ  สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้
 

 

การน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้ใน

การพัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 

1. ระดับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากรายการ

ธรรมปทีป 

 

2. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

    - ด้านการท างาน 

     -  ด้านการด าเนินชีวิต 

ความพึงพอใจต่อ 

ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการน าเสนอ 
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 

- ความพึงพอใจต่อสื่อโทรทัศน ์

- ความพึงพอใจต่อสื่อออนไลน ์

 

ความพึงพอใจต่อสาร (รายการธรรมปทีป 

วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์) 
- เนื้อหารายการ 

- รูปแบบการน าเสนอ 

- วิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1.  ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป  

วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน 
2.  ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารในการน าเสนอ

รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน 
3.  ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และ

วิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน  
4. ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากรายการ

ธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน 
5. ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้ 

ในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน 
6.  ผู้ชมที่มกีลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถ

น าไปใช้การพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน 
7.  ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์มี

ความสัมพันธ์กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 
8. ความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก  ของ

รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้
พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ชมรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ซึ่งเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊ก รายการธรรมปทีป 

วัดยานนาวา จ านวน 14,649 คน (ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2561) 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ชมรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ซึ่งต้องเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊ก

รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ที่มีค่าความน่าเชื่อถือ
ได้ 95% ถือว่าจะมีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มเชิงระบบ (systematic random sampling)  
โดยการสุ่มเก็บข้อมูลจากผู้ที่เดินทางไปรับชมการถ่ายทอดสด ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา  
ใช้วิธีการก าหนดตัวเลขล าดับของกลุ่มตัวอย่างตามล าดับคิวของผู้ที่มารับชมการถ่ายทอดสด เริ่มต้นจากล าดับ
ที่หนึ่งแล้วเพ่ิมขึ้นครั้งละ 2 จะได้กลุ่มตัวอย่างที่จะแจกแบบสอบถามตามล าดับดังนี้คือ ผู้ชมล าดับที่ 1, 3, 5, 
7, 9 จนครบตามจ านวนที่ต้องการ คือ 240 ตัวอย่าง 
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ส าหรับแบบสอบถามออนไลน์นั้น ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (purposive sampling) โดยส่งลิงค์
แบบสอบถามให้ทางแอดมินเพจ รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา และเพจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยแปะโพสต์ 
บนหน้าเพจโดยระบุให้ผู้ที่รับชมรายการธรรมทีปทางสื่อออนไลน์และเป็นแฟนเพจรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 
เข้ามาช่วยตอบแบบสอบถาม จ านวน 160 ตัวอย่าง 

  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (multiple choice questions) และ
ค าถามที่แสดงความคิดเห็น (scale questions) แบ่งค าถามออกเป็น 6 ส่วน คือ ค าถามเกี่ยวกับ 1) ลักษณะ
ทางประชากร สถานภาพ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการธรรมปทีป 
วัดยานนาวา 3) ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารในการน าเสนอรายการธรรมปทีป  วัดยานนาวา ทั้งสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 4) ความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระ
ธรรมกถึกของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ 5 ) ความคิดเห็นต่อการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการและการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนา
ตนเองของผู้ชมรายการ และ 6) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือโดยอาศัยค านิยามศัพท์ตัวแปร และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และพิจารณาเลือกใช้เฉพาะ
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีเกณฑ์สูงกว่า 0.6 ทุกข้อค าถาม 

คือ เท่ากับ .955 จากนั้นหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) 
ของโดยการทดสอบค่าความเชื่อม่ันทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ .828, .954, .967 เป็นค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ 
1.  สร้างแบบสอบถามออนไลน์และบันทึกโดยกูเกิลไดรฟ์ จากนั้นน าลิงก์ (link) ของแบบสอบถาม 

ส่งให้ทางแอดมินเพจ รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา และเพจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยโพสต์ เพ่ือรอกลุ่มตัวอย่าง
มาตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเก็บแบบสอบถามออนไลน์ได้จ านวน 160 ชุด 

2.  น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูล ณ อาคาร 
มหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดสดรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ในวันที่ 4, 
18, 25 และ 31 สิงหาคม 2561 ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาชมรายการสด ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องเป็นแฟนเพจรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา และเคยได้รับชมรายการมาจากแฟนเพจแล้ว 
และให้ตอบตามความคิดเห็นที่เกิดจากการรับชมรายการผ่านแฟนเพจ โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ทั้งหมด 240 ชุด 

 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)                                               209   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson 
(Pearson’s correlation) 
 

ผลการวิจัย 
1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 77.3 รองลงมา คือ สัปดาห์ละ 2-4 วัน ร้อยละ 18.5 ช่วงเวลาที่เปิดรับชมส่วนใหญ่ คือ 12.01-18.00 น. 
ร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ 18.01- 00.00 น. ร้อยละ 37.0 ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับชมครั้งละ
ประมาณ 1 ชั่วโมง ร้อยละ 47.0 รองลงมา คือ ประมาณ 15-30 นาที ร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่เปิดรับชมทีบ่้าน/
ที่พัก ร้อยละ 79.5 รองลงมา คือ วัด/สถานปฏิบัติธรรม ร้อยละ 9.0 ส่วนลักษณะการเปิดรับ คือ เปิดรับชม
เพียงอย่างเดียว ร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ ชมไปด้วยท ากิจกรรมอย่างอ่ืนไปด้วย ร้อยละ 38.0 และหัวข้อ 
ที่ชื่นชอบรับชมมากท่ีสุด คือ ด้านศีลธรรม ร้อยละ 88.0 รองลงมา คือ ด้านครอบครัวซ่ึงมีเพียง ร้อยละ 6.8 

2.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการน าเสนอรายการธรรมปทีป  

วัดยานนาวา ในภาพรวมในระดับมาก (  = 4.30, S.D. = 0.79) โดยมีความพึงพอใจต่อการที่สามารถกลับมา

รับชมรายการซ้ าได้เมื่อต้องการในระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ความสะดวก 

ในการรับชมรายการได้ทุกท่ี ทุกเวลา ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54, S.D. = 0.66) และสามารถแบ่งปันข้อมูล

กับผู้อ่ืนได้ ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.51, S.D. = 0.64)   
3.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอและวิธีการถ่ายทอดของ 

องค์พระธรรมกถึกของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ในภาพรวม ในระดับมาก (  = 4.38, 
S.D. = 0.64) 

ส าหรับความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30, S.D. = 0.66) 

โดยมีความพึงพอใจต่อรายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับค าสอนในพระพุทธศาสนา เป็นล าดับแรก (  = 4.50, S.D. =  0.51) 

รองลงมา คือ รายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับอานิสงส์ของการท าบุญและผลของการท าบาป (  = 4.30, S.D. = 0.73) 

ส่วนความพึงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอรายการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. = 0.72) โดยมี

ความพึงพอใจต่อรูปแบบธรรมบรรยาย/ธรรมประยุกต์ เป็นล าดับแรก (  = 4.18, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ 

รูปแบบการตอบปัญหา ปุจฉาวิสัจนา (  = 3.98, S.D. = 0.74)  

ส่วนความพึงพอใจต่อวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.50, 
S.D. = 0.61) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 6 ประเด็น คือ ความสามารถในการกระตุ้น เตือนใจ 

ให้ข้อคิดกับผู้ชมรายการ (  = 4.60, S.D. = 0.54) องค์พระธรรมกถึกมีความน่าศรัทธา น่าเชื่อถือ (  = 4.59, 
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S.D. = 0.58) องค์พระธรรมกถึกมีความสามารถในการแสดงธรรม โดยใช้โวหารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น 

บรรยาย พรรณนา อุปมาสาธก และเทศนา (  = 4.56, S.D. = 0.56) องค์พระธรรมกถึกมีทักษะในการเลือก

เหตุการณ์ปัจจุบัน มาใช้กับหัวข้อธรรม (  = 4.55, S.D. = 0.57)  องค์พระธรรมกถึกใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  

ไม่ยกบาลีมาอธิบายมากเกินไป (  = 4.54, S.D. = 0.57) และองค์พระธรรมกถึกสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ 

ที่เข้าใจง่าย (  = 4.51, S.D. = 0.62)  
4.  กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองในภาพรวมในระดับมาก  

(  = 4.30, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เข้าใจหลักธรรมะที่จ าเป็นต่อการท างานและ 

การด าเนินชีวิตในระดับมาก (  = 4.43, S.D. = 0.62) รู้วิธีการน าหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ในระดับมาก (  = 4.42 , S.D. = 0.62) รู้หลักธรรมะที่จ าเป็นต่อการท างานและการด าเนินชีวิต ในระดับมาก 

(  = 4.40, S.D. = 0.62) และวิธีการน าหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการท างานในระดับมาก (  = 4.35, 
S.D. = 0.70)  

5. กลุ่มตัวอย่างมีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากการชมรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 

ทางสื่อออนไลน์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะไปใช้พัฒนาตนเองด้านการด าเนินชีวิตในระดับมาก (  = 4.49, 

S.D. = 0.70) การน าความรู้เรื่องอิทธิบาท 4 ไปใช้ ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.68) การน าความรู้เรื่อง

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.70) และมีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะไปใช้พัฒนา

ตนเองด้านการท างาน ในระดับมาก (  = 4.23, S.D. = 0.70)  
การน าความรู้เรื่องอิทธิบาท 4 ที่ได้รับจากการชมรายการไปใช้พัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.68) โดยกลุ่มตัวอย่างน าเอาหลักวิริยะ คือ การสร้างความขยันหมั่นเพียร   

ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย (  = 4.33, S.D. = 0.68) เท่ากันกับการน าหลักวิมังสา คือ การเสริมสร้าง
การท างานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด เข้าใจในงานอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่ขั้นตอนและผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของ

งาน ในระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.69)  
การน าความรู้เรื่องสังฆหวัตถุ 4 ที่ได้รับจากการชมรายการไปใช้พัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.70) โดยน าหลักทาน คือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการมอบสิ่งของและเกื้อกูลแก่ผู้ที่

ต้องการผู้ขาดแคลนหรือผู้เดือดร้อน ในระดับมาก (  = 4.36, S.D. = 0.66) รองลงมา คือ การน าหลัก
สมานัตตตา คือ วางตัวเหมาะสมกับฐานะ เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่าย และ

ด ารงตนไว้ไม่ให้ตกไปในความชั่ว ในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.70)  
ส่วนการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านการท างาน ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก (  = 4.23, S.D. = 0.70) โดยกลุ่มตัวอย่างขยัน มุ่งมั่น ทุ่มเทกับการท างาน มีสมาธิในการท างาน

มากขึ้น เป็นล าดับแรก (  = 4.32, S.D. = 0.68) เท่ากันกับ มีความเพียรพยายามมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้น (  = 4.32, 
S.D. = 0.66)  

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)                                               211   

ส าหรับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านการด าเนินชีวิต  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.70) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึง 10 ประเด็น 

คือ ไม่หยิบฉวยเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง (  = 4.69, S.D. = 0.59) งดดื่มสุรา เครื่องดองของเมา

ทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้ขาดสติ (  = 4.69, S.D. = 0.60) ด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ด้วยความถูกต้องและ

สุจริต อยู่ในสัมมาอาชีพด้วยความไม่ประมาท (  = 4.68, S.D. = 0.57) ไม่เป็นชู้กับชายหรือหญิงอ่ืนที่ไม่ใช่

คู่ครองของตนเอง (  = 462, S.D. = 0.80) เชื่อว่าเมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภ มียศก็ย่อมเสื่อมยศเป็นธรรมดา  

(  = 4.58, S.D. = 0.62) ไม่พูดเท็จ อันก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากความจริง (  = 4.56, S.D. = 0.69) 

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า ความตายอาจเกิดขึ้นกับเราวันไหนก็ได้ (  = 4.56, S.D. = 0.64) ไม่พูดจาส่อเสียด 

ยุยงให้คนอ่ืนแตกแยกกัน พูดให้คนอ่ืนเจ็บใจ (  = 4.54, S.D. = 0.71) เมื่อมีโอกาส มีเวลา หรือวันส าคัญต่าง ๆ 

จะไปฟังธรรม เพ่ือน าข้อคิดมาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น (  = 4.54, S.D. = 0.63) และไม่เบียดเบียนรังแก  

(  = 4.52, S.D. = 0.72)  
6.  ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 

ทางสื่อออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
6.1  เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อ

ออนไลน์ ในประเด็นช่วงเวลาของการเปิดรับชม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับชม สถานที่ในการเปิดรับชมและ
หัวข้อที่ชื่นชอบรับชม แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 
ทางสื่อออนไลน์ในเรื่องของ ความถี่ของการเปิดรับชม และลักษณะการเปิดรับชม 

6.2  อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อ
ออนไลน์ ในประเด็นความถี่ของการเปิดรับชม ช่วงเวลาของการเปิดรับชม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับชม 
สถานที่ในการเปิดรับชม และหัวข้อที่ชื่นชอบรับชม แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ในเรื่อง ลักษณะการเปิดรับชม 

6.3  สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา  
ทางสื่อออนไลน์ ในประเด็นความถี่ของการเปิดรับชม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับชม สถานที่ในการเปิดรับชม 
และหัวข้อที่ชื่นชอบรับชม แต่สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป 
วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ในเรื่อง ช่วงเวลาของการเปิดรับชม และลักษณะการเปิดรับชม 

6.4  ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 
ทางสื่อออนไลน์ ในประเด็นช่วงเวลาของการเปิดรับชม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับชม สถานที่ในการเปิด
รับชม ลักษณะการเปิดรับชม และหัวข้อที่ชื่นชอบรับชม แต่การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม  
การเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ในเรื่อง ความถี่ของการเปิดรับชม  

6.5  อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อ
ออนไลน์ ในประเด็นความถี่ของการเปิดรับชม ช่วงเวลาของการเปิดรับชม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับชม 
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สถานที่ในการเปิดรับชม และหัวข้อที่ชื่นชอบรับชม แต่อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ในเรื่องของลักษณะการเปิดรับชม 

6.6  รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา 
ทางสื่อออนไลน์ 

7.  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในการน าเสนอ
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา แตกต่างกัน พบว่า  อายุ  สถานภาพ และอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในการน าเสนอรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา แตกต่างกัน  
ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อช่องทาง 
การสื่อสารออนไลน์ในการน าเสนอรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ไม่แตกต่างกัน 

8.  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการ
ถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน พบว่า 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการ
ถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์  แตกต่างกัน ส่วนเพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบ
การน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์  
ไม่แตกต่างกัน 

9.  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากรายการธรรมปทีป 
วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน พบว่า เพศ และอายุของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกัน มีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่แตกต่างกัน มีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกัน 

10. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเอง
ของผู้ชมรายการ แตกต่างกัน พบว่า อายุที่แตกต่างกันได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนา
ตนเองของผู้ชมรายการ แตกต่างกัน  ส่วนเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
ที่แตกต่างกันได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการไม่แตกต่างกัน 

11. กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถ
น าไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ แตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการรับชม ระยะเวลา
ในการรับชม และลักษณะการรับชมที่แตกต่างกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเอง
ของผู้ชมรายการ แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงเวลาในการรับชมที่แตกต่างกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมะท่ีสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ ไม่แตกต่างกัน  
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12. ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ ในระดับ
ปานกลาง (r = .569, p < .05) 

13. ความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอและวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก  
ของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการน าความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมะท่ีได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ ในระดับปานกลาง (r = . 578, p < .05) 
 

อภิปรายผล 
1.  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  อาจเป็นเพราะผู้ชมรายการมีลักษณะ 
ทางประชากรที่แตกต่างกัน จึงเลือกเปิดรับสื่อตามความสนใจและความต้องการของตน และเพ่ือสนอง 
ความต้องการของตน ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกรับข่าวสาร ของ Klapper (1960: 19-25)  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยผลการวิจัยนี้ตรงกับแนวคิด 2 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกเปิดรับ (selective 
exposure) 2) การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) โดยบุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิดรับและ 
ให้ความสนใจสารจากแหล่งและข้อมูลต่าง ๆ ตามความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่   
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุติวดี  จิตประพันธ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชม
รายการข่าวเช้าทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า เพศ การศึกษา และรายได้   
ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการข่าวเช้าแตกต่างกัน 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอและ
วิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์  แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยผู้ชมที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์มากกว่าผู้ชมที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จากการที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาที่ต่างกัน จะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอและวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดกระบวนการเปิดรับข่าวสารของ Klapper (1960: 19-25) ขั้นที่ 3 คือ การเลือกรับรู้หรือตีความ บุคคล
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร เลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์  
ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของบุคคล 

3.  กลุ่มตัวอย่างอายุต่ ากว่า 34 ปี มีการน าความรู้ที่ได้รับจากรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อ
ออนไลน์ ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 34-54 ปี และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุต่ ากว่า 34 ปี เป็นกลุ่มช่วงวัยท างาน เริ่มมี
ภาระความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว อีกทั้งเกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในร่างกายจาก  
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วัยหนุ่มสาวก้าวสู่วัยกลางคน จึงเกิดความเครียดและพบกับปัญหาชีวิตมากกว่าตอนที่อายุยังไม่ถึงวัยท า งาน 
พร้อมกับที่กลุ่มคนวัยนี้มีความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์เพราะเติบโตมากับยุคดิจิทัล จึงท าให้มีการน า
ความรู้ที่ได้รับชมจากรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้มากกว่า
ช่วงอายุอ่ืน ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่ง DeFleur (1966) อธิบายว่า บุคคลมีความ
แตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น และความแตกต่างนี้  
ยังขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท าให้มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งภูมิหลังของประชากรหรือปัจจัยส่วนบุคคลด้วย  

4.  กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการรับชม และลักษณะการรับชมที่แตกต่างกัน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Katz et al. (1974)  
ที่กล่าวถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสภาวะทางจิตใจและสังคมที่แตกต่างกันของ
บุคคลเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกันไปซึ่งความต้องการที่แตกต่างนี้ท าให้บุคคลคาดคะเนว่าสื่อ
แต่ละประเภทจะสามารถสนองความพอใจได้แตกต่างกันและเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความแตกต่างในการใช้สื่อหรือ
การเปิดรับสื่อของบุคคลอันเป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อที่แตกต่างกันและยังก่อให้เกิดผลอื่น ๆ 
ที่ไม่ได้คาดหวังไว้ตามมาอีกด้วย  

5.  ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ ในระดับ
ปานกลางที่ระดับนัยส าคัญ .05 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะ 
ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเกิดจากความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร
เสียก่อน ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ช่วยให้สามารถรับชมรายการได้สะดวก รวมเร็ว ชมได้ทุกที่ทุกเวลา 
สอดคล้องกับที่ McQuail (2000: 167) กล่าวว่า การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อสารแต่ละครั้ง จะท าให้
เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมตามมาเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของวศิน  ประดิษฐ์ศิลป์ (2556) เรื่อง 
นวัตกรรมวิธีคิดเพ่ือการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล  วิสาโล และงานวิจัยของฉวีมณฑ์  สุขไพบูลย์ (2553) 
เรื่อง การประยุกต์แนวคิด การตลาดเพ่ือสังคมในการเผยแผ่ธรรมะกรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี   
ทีแ่สดงให้เห็นถึงการใช้สื่อใหม่และสื่อเสริมในการช่วยสื่อหลักท่ีท าการเผยแผ่หลักศาสนา  

6.  ความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก ของรายการ
ธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับ 
ไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ ในระดับปานกลางที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยเฉพาะความพึงพอใจต่อ
วิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก มีผลท าให้ผู้ชมรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์  
น าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับจากการรับชมรายการไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์พระธรรมกถึก 
ความสามารถขององค์พระธรรมกถึกในการแสดงธรรม มีทักษะในการเลือกเหตุการณ์ปัจจุบันมาใช้กับหัวข้อธรรม 
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถสอดแทรกเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฏี SMCR ของ 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)                                               215   

Berlo (1960) ในด้านของผู้ส่งสาร (sender) ซึ่งผู้ส่งสารต้องทีทักษะหลายด้านทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของสาร มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทัศนีย์  เจนวิถีสุข และคณะ (2549) เรื่อง ความสามารถด้านการสื่อสารของ
พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) กับการระดมพลังการพัฒนาชุมชน โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 
พระพิศาลธรรมพาทีมีการใช้สื่อเดิมเกี่ยวกับเผยแผ่ควบคู่ไปกับการใช้สื่อใหม่เสริม เพ่ือให้ผู้รับสื่อมีความรู้  
ความเข้าใจในสารได้มากขึ้น มีอารมณ์ร่วมและมีความสนุกสนานจากการรับสื่อนั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของชลธิชา  ชูชาติ (2552) เรื่อง กระบวนการสร้างสารของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในรายการ
ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถของ ผู้ส่งสารจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้รับสารยอมรับ ท าให้ผู้รับสาร
สามารถเข้าถึงสารที่ส่งมาให้โดยง่าย เป็นสิ่งที่โน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงลบให้กลายเป็น
พฤติกรรมเชิงบวก คือ การมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมากข้ึนน าไปสู่การท าความดี ละเว้นการท าความชั่ว 
มีความส านึกในการกระท าเพราะเห็นผลของการกระท าผ่านเนื้อหาตัวละครผู้ด าเนินรายการของรายการ
ธรรมะนั้น ๆ รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริลักษณ์  ศรีจินดา (2553) เรื่อง การใช้วาทศิลป์ทาง
ภาษาเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อมวลชน พบว่า วาทศิลป์ทางภาษาที่พบ ได้แก่ 
การใช้สัมผัส การซ้ าค าและกลุ่มค า การใช้ค าซ้อน การสร้างค าประสมขึ้นใหม่ การใช้ส านวน ค าต่างประเทศ 
ส่วนการใช้ภาพพจน์ที่พบ ได้แก่ ค าถามเชิง วรรณศิลป์ การเปรียบเทียบ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน ค าซ้ า 
และค าปฏิทรรศน์ ในด้านจุดจับใจในสารที่พบ ได้แก่ จุดจับใจด้านความอบอุ่น จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน จุดจับใจ
ด้านอารมณ์ จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง จุดจับใจด้านดนตรี  และจุดจับใจด้านดารา นอกจากนี้ผลการวิจัย
พบว่า พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี มีการสร้างสารผ่านถ้อยค าที่งดงาม ประณีต ทราบว่าควรจะพูดอย่างไร และ
เลือกใช้เนื้อหา ถ้อยค าใดเพ่ือให้ธรรมะที่ถ่ายทอดออกมาซาบซึ้งกินใจ และสอดคล้องกับช่องทาง
สื่อสารมวลชนที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับชมรายการส่วนใหญ่ ใช้เวลาประมาณ  
1 ชั่วโมง รองลงมาคือ ประมาณ 15-30 นาที ซึ่งโดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวรับชมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้ผลิต
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ควรคงรูปแบบรายการเดิมไว้ นอกจากนั้นควรพิจารณาเพ่ิมการจัดท ารูปแบบ
การน าเสนอรายการเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ กระชับ ได้ใจความ ปฏิบัติตามได้จริงโดยมีความยาวไม่เกิน 15-30 นาที 
เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้ชมสามารถรับชมได้ซ้ า ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการน าธรรมะไปใช้อย่างแท้จริง 

1.2  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อช่องทางการน าเสนอรายการธรรมปทีป 
วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ ในระดับมาก เพราะมีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง ดังนั้น ผู้ผลิตรายการ
ธรรมปทีป วัดยานนาวา หรือผู้ผลิตรายการธรรมะอ่ืน ๆ ควรเน้นการน าเสนอรายการผ่านช่องทางออนไลน์  
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โดยพัฒนารูปแบบรายการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะ ความสามารถและศักยภาพของสื่อออนไลน์ เช่น  
การใช้คุณลักษณะในด้านการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ การใช้คลิปวิดีโอ 

1.3  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการ
น าเสนอขององค์พระธรรมกถึก โดยพึงพอใจวิธีการน าเสนอขององค์พระธรรมกถึกเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ผลิต
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ควรเน้นการนิมนต์องค์พระธรรมกถึกที่มีความสามารถในการกระตุ้น เตือนใจ 
ให้ข้อคิดกับผู้ชมรายการ มีทักษะในการแสดงธรรมที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจธรรมะได้ง่าย มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายธรรม
ต่อไป นอกเหนือจากนั้น ควรเพ่ิมความน่าสนใจอ่ืน ๆ ให้มากกว่าการที่องค์พระธรรมกถึกบรรยายธรรม  
เพียงอย่างเดียว เช่น เพ่ิมช่วง การปุจฉาวิสัชนา จากผู้ชมสด ๆ ในรายการทางออนไลน์ 

1.4  ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร ความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบ
การน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึกของรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ 
มีความสัมพันธ์กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ  ดังนั้น ผู้ผลิต
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ควรพัฒนาและให้ความส าคัญกับช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพราะเป็นสื่อ 
ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการรับชม รวมทั้งยังควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือก 
องค์พระธรรมกถึกที่จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมะค าสอน ควรจะคัดเลือกบุคคลที่มีความเข้าใจเนื้อหา  
มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีศิลปะในการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านการเล่าเรื่องราวที่ถูกใจผู้ชมรายการ 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า อายุของผู้ชมรายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35-44 ปี ดังนั้น ในการศึกษา

ครั้งต่อไป อาจท าการศึกษาเกี่ยวกับเหตุผล แรงจูงใจ ทัศนคติ ที่เป็นเหตุผลให้คนช่วงวัยนี้เลือกรับชมรายการธรรมะ
หรือเหตุผลที่ใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาชีวิต โดยศึกษาผลที่ได้รับจากการรับชมรายการธรรมะและการน าไป
แก้ปัญหาชีวิตและการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2  ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อองค์พระธรรมกถึกผู้น าเสนอรายการ  
มีความสัมพันธ์กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ การศึกษาครั้งต่อไป 
ควรเน้นศึกษาในประเด็นคุณลักษณะขององค์พระธรรมกถึกโดยตรง โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบการบรรยายธรรม
ระหว่างองค์พระธรรมกถึกหลายท่าน เพ่ือเปรียบเทียบว่าคุณลักษณะใดที่ผู้ชมชื่นชอบ เพ่ือน ามาพิจารณา
ปรับปรุงรายการ เพ่ือให้ผู้ชมพึงพอใจและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง 

2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา กับรายการธรรมะของสถานีอ่ืน ๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง ข้อดี ข้อควรพัฒนาปรับปรุง เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต่อไป 

2.4  ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงอาจ
ท าการศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการน าความรู้ด้านธรรมะที่ ผู้ชมได้รับจากการชม
รายการไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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สรุป 
พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการธรรมปทีป วัดยานนาวาส่วนใหญ่รบชมสัปดาห์ละครั้ง ในช่วง

เวลา 12.01-18.00 น. เปิดรับชมเพียงอย่างเดียวอย่างตั้งใจ ชมที่บ้าน/ที่พัก ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง  ผู้ชม 
มีความพึงพอใจต่อช่องทางสื่อออนไลน์ เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก 
ในระดับมาก โดยพึงพอใจวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึก เป็นล าดับแรก ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะ 
ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองได้ในระดับมาก โดยมีการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเอง 
ในระดับมาก ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะ
ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองได้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจต่อช่องทาง 
การสื่อสาร ความพึงพอใจต่อเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และวิธีการถ่ายทอดขององค์พระธรรมกถึกของ
รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับไปใช้
พัฒนาตนเองของผู้ชมรายการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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