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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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