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การวิจยัเร่ือง “นวตักรรมการใช้ส่ือเพื่อเขา้ถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม

ช่องธรรมะทีวี” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวตักรรมการส่ือสารของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี  และศึกษาเครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวไีปยงัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารวิชาการ 
บทความ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั บทสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
เพื่อศึกษาความเป็นมาของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผธ่รรมะ และศึกษาเฉพาะในส่วน
ของช่องธรรมะทีวี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท ากรอบการวิจยัตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ ผูอ้  านวยการสถานีฯ รองผูอ้  านวยการสถานี
ฯ หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการ และผูจ้ ัดการฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ เก่ียวกับการใช้
นวตักรรมส่ือและเครือข่ายในการเผยแผพุ่ทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
ไปยงัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลสัมภาษณ์ท่ีไดม้าท าสรุปวเิคราะห์และอภิปรายผล 

จากการวิจยัพบว่า สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีมีการใช้นวตักรรมส่ือเพื่อ
การเผยแผ่ โดยจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ส่ือหลกัและส่ือเสริม ส่ือหลกัคือ ส่ือโทรทศัน์ 
ระบบผ่านดาวเทียม ในช่วงเร่ิมต้นด าเนินการใช้ระบบอนาลอก โดยท าการออกอากาศผ่าน
ช่องสัญญาณต่างๆ ต่อมาไดเ้ปล่ียนจากระบบเดิมเป็นระบบดิจิตอล พร้อมกบัเปล่ียนช่องสัญญาณพี
เอสไอ ซ่ึงมีความเสถียรในการส่งภาพและเสียงท่ีมีคุณภาพ ส่วนส่ือเสริมเป็นส่ือใหม่ท่ีมีการพฒันา
ตามเทคโนโลยีส่ือตามช่วงเวลา คือ เวบ็ไซต ์ยทููป เฟซบุ๊ค และโปรแกรมรับชมโทรทศัน์ออนไลน์ 
ส่ือเหล่าน้ีเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการรับชมรายการและเป็นส่ือกลางในการติดตามการด าเนินงาน
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ของสถานีฯ อีกทั้งยงัเป็นส่วนช่วยเสริมในการออกอากาศของสถานีฯ เป็นประโยชน์แก่ผูช้ม คือ 
สามารถท่ีจะเลือกรับชมเฉพาะรายการและสามารถเลือกรับชมซ ้ าได ้ส าหรับการใช้เครือข่ายการ
ส่ือสารเพื่อเผยแผพุ่ทธธรรมใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น สถานีฯ มีการใชส่ื้อหลกัร่วมกบัส่ือเสริมใน
การสร้างเครือข่ายเพื่อการเผยแผธ่รรมะ ส่งผลใหส้ถานีฯ สามารถจดัจ าแนกกลุ่มผูรั้บชมและพฒันา
รายการธรรมะให้เหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บชมเป้าหมายได ้ซ่ึงการบูรณาการส่ือร่วมกนักบัการสร้าง
เครือข่ายท าให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสถานีฯในฐานะผูส่้งสารและผูรั้บชมในฐานะผูรั้บสาร กล่าวคือ 
สถานีฯ มีการปรับปรุง พัฒนา ผลิตรายการ และจัดเวลาท่ี เหมาะสมกับกลุ่มผู ้ชม ท าให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับสาระประโยชน์จากรายการธรรมะมากข้ึนและส่งผลทางออ้มในการแบ่งผนั
ความรู้และรายการธรรมะท่ีช่ืนชอบแก่บุคคลอ่ืน การสร้างเครือข่ายท่ีเป็นจุดเด่นของสถานีฯ คือ 
การสร้างเครือข่ายร่วมกนัระหวา่งสถานีโทรทศัน์ดว้ยกนัโดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนั คือ การเผยแผ่
ธรรมะ ซ่ึงการร่วมมือกนัน้ีไม่ไดเ้ป็นการร่วมกนัในเชิงพาณิชย ์ 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถานีฯควรมีการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรและจดั
กิจกรรมร่วมร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย ส าหรับผูท่ี้สนใจการท าวิจยัในโอกาสต่อไปสามารถศึกษาวิจยั
ในรายละเอียดเก่ียวกบัรายการธรรมะ (สาร) และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ผูรั้บสาร) ทั้งใน
ภาพรวมและตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได ้
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This research, “Innovative Media Use for the Buddhism Propagate of Dharma TV 

Channel, Satellite Television”,  is aimed to study the innovative media use for the Buddhism 
propagate of Dharma TV Channel, satellite television, and to study its network for the Buddhism 
propagate to reach  its Buddhist target groups. 

This research is the qualitative research. Firstly, data were collected from the secondary 
sources i.e. from the documents and articles in journals, magazines, thesis, researches, interviews 
and information from internet. The data from the secondary sources was used to study about the 
background of the Dharma TV Channel. This research used the in-depth interview to reach the 
objectives. The interviewees were the President of Ruam-Jai-Peayu-Pae-Dharma Foundation, the 
Director, the deputy Director, the Head of Production Team, and the Head of Technical and 
Broadcasting Team of the Dharma TV Channel about the innovative media use for the Buddhism 
propagate and its network. Research results were analyzed and presented respectively by 
following the research objectives. 

The research results were as follow: that Dharma TV Channel used the innovative media 
for the Buddhism propagate that can be separated into 2 types i.e. the major media and the 
additional media. The major media firstly was the satellite TV system in analog system that used 
in various channels. After changing from analog to digital system with PSI channel that is more 
stable to get the high quality of picture and sound. The additional media are developed by 
technology that can support the major media. The channel chose the additional media respectively 



(6) 

were website, YouTube, Facebook and TV Online applications. All of these additional media 
have been used to broadcast programs and to help the audiences to choose the specific programs 
they need in any time or to watch their favorite programs repeatedly. The network use for the 
Buddhism propagate to reach its Buddhist target groups of the Dharma TV Channel has been 
integrated among the major media, the additional media, and the communication network to 
support the channel and to help the audiences. The Dharma channel as the sender can get their 
benefits from the integration for improving, developing and producing the suitable programs that 
match with the target groups, and adjusting the appropriate schedules in the same purpose. The 
audiences as the receivers can get the benefits from this integration as well in direct and indirect 
ways that they can share the Buddhist knowledge and share the Dharma programs to each other. 
The prominent point of the network for Buddhism propagate of the Dharma TV Channel is to 
cooperate with other channels to share their programs and broadcast in their channels. The 
cooperation among them has done in non-commercial purpose.  

The suggestions of this research are that the Dharma TV Channel should set up the 
volunteer network and form some activities for the target groups. The ones who want to study 
further about the media use for Buddhism propagate should concentrate more about the programs 
(message) and the attitudes of the target audiences (receivers) in overview and each group in 
details. 
 
Keywords: Innovative Media,  Communication Networkm,  Satellite Television 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
หลักการเก่ียวกับการเกิดทฤษฎีเพื่อการส่ือสารหลักการหน่ึงเช่ือกันว่า ทฤษฎีเพื่อการ

ส่ือสารเร่ิมตน้จากปรัชญาพุทธ ปรัชญากรีก ท่ีวา่ดว้ยการคิดและการพูด และรวมถึงวิธีหลกัการเผย
แผ่ศาสนาคริสต์ ท าให้เกิดการผสมผสานของการส่ือสารให้เขา้กบัสภาพของสังคมท่ีแตกต่างดว้ย
วฒันธรรมและภาษา แต่สามารถเข้าใจในหลักการทางศาสนาหรือ “สาร” ได้ นับได้ว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถเรียกส่ิงน้ีวา่ “นวตักรรมการใช้
ส่ือ” 

นวตักรรมการส่ือสารประกอบดว้ย นวตักรรมส่ือ และนวตักรรมสาร โดยนวตักรรมส่ือ 
ไดแ้ก่ ส่ือดั้งเดิม ส่ือสมยัใหม่ และส่ืออ่ืนๆ ส่วนนวตักรรมสาร ไดแ้ก่ การเล่าเร่ือง การผสมผสาน
เร่ืองทางโลกและทางธรรม การอา้งอิงขอ้มูลทางวิชาการ อารมณ์ขนั การดึงอารมณ์ การร้ือถอน
ความหมาย ความใกล้ชิด ภาษาท่ีสะทอ้นความถ่มตวั และการใชส้ารภาษาองักฤษ (วศิน ประดิษฐ์
ศิลป์, 2556, น. 129) จะเห็นไดว้า่ นวตักรรมส่ือท าให้เกิดส่วนของนวตักรรมการใชส้ารต่อมาดว้ย 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการน าสารไปสู่ผูรั้บสารทั้งท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป สาธารณะ หรือกลุ่มเป้าหมาย 

ในประเทศไทยศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีมีจ านวนผูน้บัถือมากท่ีสุด โดยการเผยแผศ่าสนา
พุทธนั้น เช่ือวา่เขา้มาโดยมีหลกัฐานชดัเจนในช่วง พ.ศ. 236 จากการเขา้มาของพระธรรมทูตท่ีถูกส่ง
มาโดยพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงในขณะนั้นความเช่ือในทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยยงัคงมี
ความเช่ือพื้นฐานเก่ียวกบัธรรมชาติ ภูตผีปีศาจ และส่ิงเร้นลบั ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองยากส าหรับพระ
ธรรมทูตท่ีเขา้มาเผยแผศ่าสนาพุทธในเวลานั้นอยูส่องประเด็นใหญ่ คือ ประเด็นแรก คือ ภาษาท่ีใช้
ในการส่งสาร และประเด็นถดัมา คือ การส่งสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในสารท่ีแตกต่างจาก
ความเช่ือดั้งเดิม เม่ือผนวกเขา้กบัทฤษฎีการส่ือสารแลว้สามารถท่ีจะสรุปไดเ้บ้ืองตน้วา่ พระธรรม
ทูตท่ีเข้ามาในคร้ังนั้นมีการปรับเทคนิควิธีและประยุกต์หลักการส่ือสารเพื่อให้คนในท้องถ่ิน 
สามารถรับรู้ และเขา้ใจในค าสั่งสอนของศาสนาได ้นบัไดว้า่เป็นกา้วแรกของนวตักรรมการส่ือสาร
เพื่อการเผยแผศ่าสนาในศาสนาพุทธ 
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การส่ือสารท่ีมีต่อการพฒันาสถาบนัศาสนา และบุคคลในศาสนานั้น พบวา่บทบาทหลกัคือ
การท าให้ศาสนิกชนเกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัค าสอนของศาสนา โดยเน้นเร่ืองหลกัค าสอน
และหลกัปฏิบติัของศาสนานั้นๆ รวมเรียกวา่ “การเผยแผศ่าสนา” 

การเผยแผ่ศาสนามีองค์ประกอบตามหลกัการนิเทศศาสตร์อยู่ด้วยกนั 10 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ ตวับุคคล พิธีกรรม ค าสอน สถานท่ี วตัถุมงคล มิติเศรษฐกิจศาสนา มิติอ านาจการเมืองใน
ศาสนา ความเช่ือ วิธีการเผยแผ่ศาสนา และบทบาทหน้าท่ีของศาสนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) 
ดว้ยองคป์ระกอบดงักล่าวน้ี การเผยแผ่ศาสนาท่ีมีองคป์ระกอบน้ีจะมีการเผยแผ่ไดอ้ย่างมีระบบ มี
ความชดัเจนเก่ียวกบัการด าเนินการ คือ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายในการเผยแผ ่ก าหนด
ตวับุคคลและวิธีการ รวมถึงการใช้งบประมาณ อีกทั้งมีการเช่ือมโยงระหว่างสถาบนัศาสนาและ
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การส่ือสารเพื่อการเผยแผ่และ
พฒันามีการเช่ือมโยงและขยายออกไปไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

การเผยแผศ่าสนาพุทธยงัคงด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง มีการปรับวิธีการส่ือสารเผยแผอ่อกไป
มากมาย ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารท่ีกา้วหน้า ท าให้การเผยแผ่ศาสนาพุทธได้
ขยายออกไปเป็นวงกวา้ง ไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะในวดัหรือพื้นท่ีรอบๆ วดัอีกต่อไป อีกทั้งวดัหรือองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผมี่การร่วมมือกนั ท าใหเ้กิดโครงข่ายในการส่ือสารมากยิ่งข้ึน ถือไดว้า่มีการ
ใชว้ธีิการทางแนวทฤษฎีเพื่อการส่ือสารชดัเจนยิง่ข้ึน  

ประเทศไทยมีจ านวนวดัมากกวา่ 30,000 วดัและมีองคก์ารเครือข่ายของศาสนาพุทธอีกเป็น
จ านวนมาก จึงท าใหว้ดัท่ีมีลกัษณะเด่นในเร่ืองการเผยแผค่  าสอนท่ีมีช่ือเสียงมีอยูเ่ป็นจ านวนมากข้ึน
ดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งของวดัและองคก์รท่ีมีช่ือเสียงในการเผยแผพุ่ทธธรรม เช่น วดัอมัพวนั จงัหวดั
สิงห์บุรี, วดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี, วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี,  วดัธารน ้ าไหล (สวน
โมกขพลาราม) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, เสถียรธรรมสถาน, ยวุพุทธิกสมาคม เป็นตน้  

นอกจากน้ีการใชส่ื้อเพื่อการเผยแผศ่าสนาพุทธแต่เดิมท่ีมีการเผยแผโ่ดยส่ือต่างๆ และโดย
องคก์รต่างๆ นอกเหนือจากองคก์รทางศาสนาดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ก็ยงัมีอีกดว้ย เช่น สถาบนัการศึกษา 
มูลนิธิ สมาคม เป็นตน้ ซ่ึงองคก์รท่ีใชส่ื้อในการเผยแผศ่าสนาพุทธเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รท่ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อการเผยแผห่ลกัธรรมโดยไม่แสวงหาก าไร 

การส่ือสารมีการใช้ส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลายกนัออกไป ทั้งท่ีเป็นแบบดั้งเดิมและทั้งท่ีอาศยั
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัต่างๆ ซ่ึงขอบเขตการใชส่ื้อมิใช่เพื่อการเผยแผค่  าสอนในศาสนาแต่เพียงเท่านั้น 
แต่ยงัขยายไปถึงการประชาสัมพนัธ์ถึงกิจการและกิจกรรมขององคก์รและสถาบนันั้นๆ ดว้ย 

รูปแบบการใช้ส่ือท่ีสถานบนัศาสนาพุทธใชใ้นการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่ สามารถจดัแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การส่ือสารแบบดั้งเดิมและการส่ือสารสมยัใหม่ โดยท่ีการส่ือสารแบบ
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ดั้งเดิม คือ การส่ือสารตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น ส่ือจากตวับุคคล ส่ือจากพิธีกรรม ส่ือ
จากสถานท่ี ส่ือจากวตัถุ เป็นตน้ ส่วนการส่ือสารสมยัใหม่เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการ
ส่ือสารดั้งเดิม นบัต่อจากการส่ือสารมวลชน (กาญจนา แกว้เทพ, 2554) จะเห็นไดว้า่สถาบนัศาสนา
พุทธท่ีมีก าลังและศกัยภาพทั้งด้านก าลังบุคคลและก าลังทางเศรษฐกิจจะมีการใช้การส่ือสาร
สมยัใหม่ท่ีอาศยัเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ วิทยุชุมชน วิทยุเพื่อการเผยแผ่
ศาสนาพุทธ สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เว็บไซต์ เครือข่ายทางสังคมอินเตอร์เน็ตต่างๆ เช่น 
เฟสบุ๊ค กระดานสนทนา เป็นต้น นอกเหนือจากการเทศน์ตามประเพณีนิยม การจดัอบรม การ
ปาฐกถา การเผยแผผ่า่นส่ิงพิมพต่์างๆ การร่วมท าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธในโอกาสต่างๆ ทั้งท่ีเป็น
พิธีส่วนบุคคล พิธีเฉพาะกลุ่ม และพิธีกรรมรวม 

รูปแบบการส่ือสารรวมถึงการส่งสารเพื่อการเผยแผ่ศาสนาก็มีรูปแบบเดียวกันกบัการ
ส่ือสารท่ีใช้ในวตัถุประสงค์อ่ืน คือ การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารแบบก่ึงกลาง และการ
ส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะในปัจจุบนัองค์กรต่างๆ เน้นใช้รูปแบบการส่ือสารมวลชนกนัมากข้ึน 
เน่ืองจากการส่ือสารมวลชนเป็นการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงผูรั้บสารไดเ้ป็นจ านวนมาก และมีความ
แตกต่างกนัในกลุ่มของผูรั้บสารสูง สามารถส่งสารท่ีมีลกัษณะท่ีแสดงไดอ้ยา่งเปิดเผยหลายลกัษณะ 
เขา้ถึงผูรั้บสารไดพ้ร้อมๆ กนั การส่ือสารมวลชนท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ ส่ือ
โทรทศัน์ และส่ือผสมออนไลน์ต่างๆ  

ส่ือโทรทศัน์เป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารมวลชน รูปแบบของการใช้ส่ือโทรทศัน์
แบ่งแยกย่อยออกได้หลายลกัษณะตามการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีมีความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง 
เป็นช่องทางการส่งสารท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บสารไดเ้ป็นจ านวนมาก หลากหลาย สามารถท าให้เป็นท่ี
จดจ าไดอ้ย่างง่าย เน่ืองจากความหลากหลายของการน าเสนอ ความรวมเร็ว ความต่อเน่ือง ผลของ
จากการจูงใจและการโน้มน้าวใจมีสูง ผนวกกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีส่ือโทรทศัน์กบัส่ือ
ออนไลน์สามารถท าใหผู้รั้บสารสามารถเลือกท่ีจะรับสารตามเวลาท่ีตอ้งการไดแ้ละสามารถรับสาร
ซ ้ าได ้แต่การใช้ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีตน้ทุนสูงและตอ้งใช้เวลาในการเตรียมการโดยอาศยัผูท่ี้
ความเชียวชาญเฉพาะวิชาชีพสูง ดงันั้น ส่ือโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพตอ้งมีการจดัการอย่างมีระบบ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์รนั้นๆ ไดว้างไว ้

ระบบท่ีส่ือโทรทศัน์ใช้ในการส่งสัญญาณ คือ ระบบโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมแบบดิจิตอล 
(Digital) ซ่ึงเป็นระบบท่ีพฒันามาจากระบบอะนาลอก (Analog) ระบบดิจิตอลเป็นระบบท่ีมี
ความสามารถในการส่งภาพและเสียงท่ีมีคุณภาพมากกวา่ อีกทั้งครอบคลุมพื้นท่ีไดม้ากข้ึนกวา่เดิม 
ลดขอ้จ ากัดในการส่งสัญญาณจากระบบเดิม ได้แก่ สัญญาณภายนอกรบกวนน้อยลง ไม่มีคล่ืน
แทรกและคล่ืนสะทอ้น ระบบความปลอดภยัในการเขา้สัญญาณ สนบัสนุนการท างานในระบบไร้
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สาย (Wireless System) ได้มากข้ึนกว่าเดิม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายไร้สายได้ง่ายข้ึนโดย
ลกัษณะการท างานท่ีแยกกนั สามารถรับสัญญาณในขณะท่ีมีการเคล่ือนท่ีได ้และสามารถพฒันาให้
มีประสิทธิภาพรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ เช่น โทรทศัน์จอกวา้ง (Wide Screen 
Television) โทรทศัน์ความคมชัดสูง (HD Television) โทรทศัน์อจัฉริยะ (Smart Television) 
โทรทศัน์อินเตอร์เน็ต (Internet Television-Online Television) เป็นตน้  

เม่ือการใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเป็นส่ือในการเผยแผห่ลกัธรรมะในศาสนาพุทธมี
การใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากจุดเด่นของระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในเบ้ืองตน้ คือ เป็นส่ือ
ท่ีเขา้ถึงผูรั้บสารไดเ้ป็นจ านวนมาก ครอบคลุมพื้นท่ีไดเ้ป็นบริเวณกวา้ง และเม่ือมีการพฒันาเปล่ียน
จากแบบอะนาลอกเป็นแบบดิจิตอลแลว้ ท าใหป้ระสิทฺธิภาพในการส่งสัญญาณยิง่มีสูงข้ึน  

สถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผห่ลกัธรรมในศาสนาพุทธมีอยู่
ด้วยกันหลายสถานี เช่น สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซีของว ัดพระธรรมกาย 
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ีสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อมนุษยชาติ สถานีวิทยุ
โทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนา เป็นตน้ โดยสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ียกตวัอย่างมาขา้งตน้น้ี
เป็นสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีมีการแพร่ภาพส่งสัญญาณเพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแผ่หลกั
ธรรมะในศาสนาพุทธ โดยมีการแพร่ภาพตลอดยี่สิบส่ีชัว่โมงทุกวนั สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม
เพื่อเผยแผ่ธรรมะในศาสนาพุทธเหล่าน้ีก่อตั้งข้ึนจากองค์กรในศาสนาพุทธ หรือนิติบุคคลท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการเผยแผธ่รรมะ ด าเนินการแพร่ภาพส่งสัญญาณออกอากาศมาเป็นระยะเวลาหน่ึง 
ลกัษณะรายการท่ีแพร่ภาพจะเป็นทั้งรายการท่ีผลิตเองและรายการท่ีจา้งหน่วยงานภายนอกผลิต มี
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงรูปแบบของรายการ วิธีการผลิต และการน าเสนออยู่โดยตลอด ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงในสังคมท่ีอยูต่ลอดเวลา 

สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ช่องธรรมะทีวี เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ี
ก่อตั้งข้ึนโดยผูท่ี้มีความศรัทธาในการเผยแผ่ค  าสอนในศาสนาพุทธ ท่ีเดิมทีเป็นผูร่้วมกนัเผยแผ่ค  า
สอนในศาสนาพุทธและรวมตวักนัก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเรียกกนัตามกลุ่มบุคคลใน
ศาสนาพุทธว่า “กลุ่มอุบาสก-อุบาสิกา” หรือ “กลุ่มฆราวาส” นับว่าเป็นความแตกต่างจาก
สถานีโทรทศัน์ประเภทเดียวกนัท่ีมกัก่อตั้งข้ึนจากองค์กรทางศาสนาหรือกลุ่มนกับวช (บรรพชิต) 
เช่น สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องดีเอม็ซีโดยวดัพระธรรมกายสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมโลก
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยวดัยานนาวา เป็นตน้ 

สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เป็นหน่ึงในสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการเผยแผห่ลกัธรรมะในศาสนาพุทธ โดยเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์เป็นหลกั เลือกส่ือ
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในการแพร่ภาพออกอากาศ เน่ืองจากผูก่้อตั้งในขณะนั้นเล็งเห็นวา่ในอนาคต
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ส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมจะเป็นส่ือหลกัของการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ถือไดว้า่ในขณะท่ีก่อตั้งนั้น
ผูก่้อตั้ งได้เลือกส่ือท่ีมีความทนัสมยัท่ีสุดเพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแผ่ศาสนา คร้ันเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีของส่ือท่ีใช้เป็นหลกั ผูบ้ริหารของสถานีโทรทศัน์ ช่องธรรมะทีวีและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้การปรับตวั เปล่ียนแปลง และประยุกตส่ิ์งต่างๆ ให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
นั้น กล่าวคือ เม่ือเกิดส่ือชนิดใหม่ข้ึนสถานีโทรทศัน์ช่องธรรมะทีวีไดมี้การเปล่ียนแปลงให้เท่าทนั
กบัการเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนดว้ย อีกทั้งมีการผสมผสานส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ (นวตักรรมส่ือ) กบัส่ือโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมเดิมท่ีใชเ้ป็นหลกัใหส้ามารถเขา้กนัไดก้บัส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ประการหน่ึงของการจดัตั้งสถานีฯท่ีว่า “เพื่อพฒันาส่ือธรรมะให้ทนัยุค 
สร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพน าไปสู่การเขา้ถึงและพฒันาสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื”  

นอกจากการใชส่ื้อหลกัและส่ือใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามสมยัร่วมกนั เป็นส่ิงท่ีสถานีโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียมทัว่ไปมีการท าร่วมดว้ยเช่นกนั แต่ส่ิงหน่ึงท่ีสถานีโทรทศัน์ฯช่องธรรมะทีวี ไดมี้ท าข้ึนท่ี
แตกต่างจากสถานีฯท่ีมีวตัถุประสงค์เดียวนอกเหนือจากเน้ือหาท่ีเป็นอิสระไม่เน้นเฉพาะองค์กร
หรือบุคคลเป็นหลัก คือ การสร้างเครือข่ายร่วมทั้งท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์และบุคคล ซ่ึงการเกิด
เครือข่ายดงักล่าวน้ีเป็นการช่วยให้การใชส่ื้อโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผย
แผ่ธรรมะของช่องธรรมะทีวีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ข้ึน และสามารถด าเนินการให้บรรลุไดต้าม
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานีฯ 
 

1.2 ปัญหำน ำวจิัย 
 

1.2.1 การใชน้วตักรรมการส่ือสารของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในการเผแผพุ่ทธธรรม
เป็นอยา่งไร?  

1.2.2 เครือข่ายของสถานีโทรทศัน์ช่องธรรมะทีวเีพื่อเผยแผพุ่ทธธรรมมีอะไรบา้ง? 
 

1.3 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาการใช้นวตักรรมการส่ือสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี

1.3.2 เพื่อศึกษาเครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวไีปยงัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย  
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1.4 ขอบเขตกำรวจิัย 
 

งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาเฉพาะส่วนของวิธีการส่ือสาร เทคนิควิธีในการส่ือสาร และการ
ปรับประยกุตก์ารใชส่ื้อของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เน่ืองจาก
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีไม่ไดก่้อตั้งจากองคก์รทางศาสนา 
เช่นวดั หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผศ่าสนา แต่เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีก่อตั้งข้ึนโดย
กลุ่มผูศ้รัทธาหลกัค าสอนในศาสนาพุทธท่ีมีความตอ้งการตรงกนั คือ เพื่อการเผยแผ่หลกัธรรมะ
ให้แก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไปและขยายออกไปแก่ผูส้นใจ คือ คณะบุคคลของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่
ธรรมะ ผูว้จิยัจึงใชเ้หตุน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการศึกษาและวางกรอบแนวคิดในการวิจยั  

ขอบเขตการวิจัยอีกประการหน่ึง คือ การท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมส่ือ และการสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่หลักธรรมะเพื่อเข้าถึงพุทธศาสนิกชน
กลุ่มเป้าหมาย คือเฉพาะส่วนของผูท่ี้รับชมรายการธรรมะจากสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีวี ซ่ึงสถานีฯ มีการจดัจ าแนกกลุ่มเป้าหมายไว ้ได้แก่ กลุ่มวยักลางคนและกลุ่มผูสู้งอาย ุ
กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวยัท างาน กลุ่มสตรี และกลุ่มทัว่ไป 

 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการใชเ้ป็นตน้แบบในการปรับประยุกตก์าร
ส่ือสารในการเผยแผศ่าสนา 

1.5.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจในการใช้เป็นต้นแบบเก่ียวกับการใช้ส่ือเพื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์นๆ นอกเหนือจากการเผยแผศ่าสนา 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
เครือข่ำยกำรส่ือสำร หมายถึง เครือข่ายของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเพื่อ

ช่วยสนบัสนุนในการแพร่ภาพออกอากาศรายการของสถานีฯ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นองคก์รและบุคคล 
นวัตกรรมกำรใช้ส่ือ หมายถึง การใช้ส่ือท่ีทนัสมยัท่ีอาศยัเทคโนโลยีท่ีปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ี

นิยม และมีความหลากหลาย รวมถึงการผสมผสานทั้งการใช้ส่ือชนิดเดิมและส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่
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เพื่อท่ีจะส่งสารให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงานศึกษาน้ีศึกษาการใช้ส่ือของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวแีละเครือข่าย 

นวัตกรรมกำรส่ือสำร หมายถึง การส่ือสารสมยัใหม่ท่ีแตกต่างจากการส่ือสารแบบดั้งเดิม 
โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารท่ีทนัสมยั  

พุทธศำสนิกชนกลุ่มเป้ำหมำย หมายถึง กลุ่มพุทธศาสนิกชนของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี

สถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม หมายถึง สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผธ่รรมะ 
ช่องธรรมะทีวี ซ่ึงออกอากาศตลอดยี่สิบส่ีชัว่โมงไม่มีวนัหยุด โดยเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีก่อตั้งและ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ 

สำร หมายถึง ขอ้ความท่ีผูส่้งสารส่งถึงผูรั้บสาร ในงานวิจยัน้ีหมายถึง ค าสั่งสอนในศาสนา
พุทธและข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี

ส่ือโทรทัศน์ หมายถึง ส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีใชใ้นการเผยแผห่ลกัค าสอนในศาสนา
พุทธ คือ สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ีและเครือข่ายท่ีเป็นองคก์รและบุคคล 

ส่ือรอง หมายถึง ส่ือท่ีใช้ช่วยส่ือหลักในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีว ีไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ อินสตาแกรม ยทููป และไลน์ 

ส่ือหลกั หมายถึง ส่ือท่ีใชเ้ป็นหลกัในการเผยแผพุ่ทธธรรม เป็นส่ือสารมวลชนประเภทส่ือ
โทรทศัน์ โดยแพร่ภาพส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในระบบต่างๆ คือ สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม
เพื่อเผยแผธ่รรมะ ช่องธรรมะทีว ี



 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและการทบทวนงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
แนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ือ แนวคิดเก่ียวกบัการเลือกรับ

ส่ือของผูรั้บสาร แนวคิดเก่ียวกบัการเลือกใชส่ื้อในการส่งสารของผูส่้งสาร โดยแบ่งออกเป็นทฤษฎี
นิเทศศาสตร์ท่ีน ามาใช ้แนวคิดทางนิเทศศาสตร์ และส่วนของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีนวตักรรมส่ือ 
2.2 ทฤษฎีการโนม้นา้วใจ 
2.3 ทฤษฏีเทคโนโลยส่ืีอสาร 
2.4 แนวคิดการส่ือสารกบัศาสนาพุทธ 
2.5 แนวคิดเร่ืองกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 
2.6 แนวคิดและววิฒันาการรายการเผยแผธ่รรมะทางโทรทศัน์ 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายการส่ือสาร 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎนีวตักรรมส่ือ 
 

การส่ือสารมีบทบาทท่ีส าคญัในกระบวนการทางสังคมทุกเร่ือง ไม่เวน้แมแ้ต่เร่ืองการเผย
แผศ่าสนา ซ่ึงเร่ืองน้ีปรากฏอยูใ่นศาสตร์การส่ือสารท่ีมีต่อพฒันาสถาบนัศาสนา (กาญจนา แกว้เทพ, 
2555) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การส่ือสารช่วยป้อนข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากรในสถาบัน
ศาสนา โดยเน้นบทบาทของการส่ือสารขาเขา้ (Input) ซ่ึงบุคลากรในสถาบนัศาสนาจ าเป็นตอ้ง
เปิดรับขอ้มูลความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับตวัใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงของสังคมสมยัใหม่ 

2) การส่ือสารช่วยถ่ายทอดเผยแผห่ลกัธรรมค าสอน โดยเนน้บทบาทของการส่ือสารขา
ออก (Output) ซ่ึงใชก้ารส่ือสารรูปแบบต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการเผยแผศ่าสนา 
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3) การส่ือสารศาสนาช่วยยกระดบัจิตใจของประชาชน นอกจากเป้าหมายของศาสนาท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดการกระท าดีแลว้ ศาสนายงัตอ้งการให้ประชาชนยกระดบัจิตใจและความเป็นมนุษย์
ของตนเองใหสู้งข้ึน 

4) การส่ือสารศาสนาช่วยธ ารงรักษาความศรัทธาของประชาชน 
5) การส่ือสารศาสนาช่วยขยายกลุ่มผูศ้รัทธากลุ่มใหม่ 
6) การส่ือสารภายในองค์กรศาสนา ช่วยพฒันาวิธีการส่ือสารระหว่างบุคลากรหน่วย

ต่างๆ ในสถาบนัศาสนา เพื่อใหอ้งคก์รศาสนาบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
7) การส่ือสารศาสนาช่วยเผยแผข่อ้มูลข่าวสารขององค์กรศาสนา และสามารถช่วยให้

เกิดการระดมทรัพยากรได ้
8) การส่ือสารช่วยท าความเขา้ใจ เม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงในสถาบนัศาสนา 
9) การส่ือสารช่วยพฒันาสถาบนัศาสนาใหท้ าหนา้ท่ีไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน 
10) การส่ือสาร (ของสถาบนั) ช่วยตรวจสอบสถาบนัศาสนา 

จากบทบาทของการส่ือสารท่ีมีต่อการพฒันาสถาบนัศาสนาและศาสนาขา้งตน้นั้น พบว่า
บทบาทหลกัคือการท าใหศ้าสนิกชนเกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัค าสอนของศาสนา โดยเนน้เร่ือง
หลกัค าสอนและหลกัปฏิบติัของศาสนานั้นๆ รวมเรียกวา่ “การเผยแผศ่าสนา”  

การเผยแผ่ศาสนามีองค์ประกอบตามหลกัการนิเทศศาสตร์อยู่ด้วยกนั 10 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ ตวับุคคล พิธีกรรม ค าสอน สถานท่ี วตัถุมงคล มิติเศรษฐกิจศาสนา มิติอ านาจการเมืองใน
ศาสนา ความเช่ือ วิธีการเผยแผ่ศาสนา และบทบาทหน้าท่ีของศาสนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) 
ดว้ยองคป์ระกอบดงักล่าวน้ี การเผยแผ่ศาสนาท่ีมีองคป์ระกอบน้ีจะมีการเผยแผ่ไดอ้ย่างมีระบบ มี
ความชดัเจนเก่ียวกบัการด าเนินการ คือ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายในการเผยแผ ่ก าหนด
ตวับุคคลและวิธีการ รวมถึงการใช้งบประมาณ อีกทั้งมีการเช่ือมโยงระหว่างสถาบนัศาสนาและ
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การส่ือสารเพื่อการเผยแผ่และ
พฒันามีการเช่ือมโยงและขยายออกไปไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

การใชส่ื้อในการเผยแผมี่การใชม้าตั้งแต่สมยัพุทธกาลโดยพระพุทธเจา้เอง เม่ือพระองคท์รง
ตดัสินพระทยัในการออกเผยแผ่ส่ิงท่ีพระองค์ทรงคน้พบ พระองค์ทรงใช้ส่ือจากส่ิงท่ีมีอยู่ใกลต้วั
พระองค ์ส่ิงท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินในสถานท่ีท่ีพระองคเ์สด็จ เช่น ในคราวท่ีพระองคท์รงแสดงธรรมแลว้
เปรียบเทียบกบัหนูและรูหนู วา่หนูและรูหนูมีดว้ยกนั 4 ชนิด คือ หนูท่ีขุดรูอยู่เอง หนูท่ีอาศยัรูของ
สัตวอ่ื์น หนูท่ีขุดรูแลว้ไม่อยู ่และหนูท่ีไม่ขุดรูและไม่อาศยัอยูใ่นรู เป็นตน้ ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่มีการ
ใชส่ื้อเพื่อแสดงถึงค าสอนเพื่อใหผู้ฟั้งสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายทอดไดดี้ข้ึน ส่ือท่ีใชใ้นวิชา
นิเทศศาสตร์อาจจะจ าแนกเป็น “ส่ือดั้งเดิม” ไดแ้ก่ การเทศนา การพูดคุยอภิปราย การโตต้อบกนั
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โดยการใช้ตรรกะ การหยิบยกส่ิงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติและท้องถ่ินประกอบการอธิบายและ
เปรียบเทียบ การผลิตเอกสารประกอบเผยแผโ่ดยใชว้สัดุต่างๆ และส่ือดงักล่าวนั้นมีการพฒันาสืบ
ต่อมาเป็นล าดบัตามเวลาและสถานท่ีจนถึงปัจจุบนั และ “ส่ือรูปแบบใหม่” ท่ีอาศยัเทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกส์ 

การจ าแนกประเภทของส่ือ สามารถแบ่งส่ือต่างๆ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ส่ือดั้งเดิมหรือส่ือ
เก่า (Traditional Media) และส่ือรูปแบบใหม่ (New Media) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ส่ือดั้งเดิม เป็นส่ือท่ีมีการใชก้นัมาเป็นระยะเวลานานและยงัคงใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั
อย่างแพร่หลาย มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Media) และส่ือกระจายเสียง 
(Broadcast Media) โดยส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร แผน่พบั และเอกสารงาน
พิมพ์บนวสัดุต่างๆ ซ่ึงส่ือส่ิงพิมพ์สามารถน าเสนอด้วยการใช้ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูป และ
ภาพประกอบต่างๆ ท่ีปราศจากเสียง ส่วนส่ือกระจายเสียงประกอบด้วยส่ือหลักๆ คือ วิทยุและ
โทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีอาศยัการแสดงและการส่ือดว้ยเสียง ไม่วา่จะเป็นเสียงค าพูด เสียงเพลง และเสียง
ประกอบ เม่ือมีส่ือโทรทศัน์เพิ่มข้ึนก็มีการแสดงดว้ยภาพท่ีเป็นทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว และ
พฒันาเป็นภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงต่างๆ  

2) ส่ือรูปแบบใหม่ เป็นส่ือท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของวฒันธรรมร่วมสมยัและบริบท
แวดลอ้มของการน าส่ือมาใช ้โดยส่ือรูปแบบใหม่นั้นอาจจะเกิดข้ึนจากการปรับเปล่ียนส่ือท่ีมีอยูเ่ดิม 
หรืออาจจะเป็นการเปล่ียนรูปแบบใหม่โดยส้ินเชิง เป็นส่ิงท่ีปรากฏข้ึนใหม่มาแทนท่ีหรือมาใช้
ร่วมกบัส่ือแบบดั้งเดิม เช่น โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม วิทยุ-โทรทศัน์ออนไลน์ ส่วนใหญ่แลว้ส่ือรูป
ใหม่จะเป็นส่ือท่ีอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่ เรียกวา่ ส่ือดิจิทลั (Digital Media) หรือส่ือแบบเครือข่าย 
(Networking Media) (Dewdney and Ride, 2006)  

แนวคิดขา้งตน้เก่ียวกบัการใช้ส่ือเพื่อการเผยแผ่นั้น กล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดเดียวกบัการ
เลือกใช้ส่ือให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย ในขณะเดียวกนัผูท่ี้ใช้ส่ือเอง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับส่ือท่ีใชใ้นการนั้นให้เหมาะสมกบังาน ดงันั้นการปรับส่ือ การประยุกต์การใช้
ส่ือ และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ส่ือจึงเป็นเร่ืองท่ีมีการพฒันากนัมาอยา่งต่อเน่ืองในทุกภาค
ส่วนไม่เวน้ในส่วนของการเผยแผศ่าสนาพุทธ 

การพฒันาส่ือท่ีใชส้ าหรับการเผยแผด่ าเนินต่อมาจนเกิดการจดัช่วงเวลาและส่วนประกอบ
ของส่ือจนเกิดเป็นส่ือสมยัใหม่ และเกิดการเรียนรู้ส่ือท่ีเกิดใหม่นั้น เรียกว่า “นวตักรรมส่ือ” ดงันั้น
จึงตอ้งท าความเขา้ใจความหมายของค าว่า “นวตักรรมส่ือ” คือตอ้งศึกษาเก่ียวกบัความหมายและ
ขอบเขตของนวตักรรมส่ือ 
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ค าว่า "นวตักรรม" หรือ นวกรรม มาจากค าภาษาอังกฤษว่า "Innovation" โดยค า
วา่ “นวัตกรรม” มีรูปศพัท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว+อตฺต+กมฺ กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อตัต 
แปลวา่ ตวัเอง และกรรม แปลวา่ การกระท า เม่ือรวมค า นว มาสนธิกบั อตัต จึงเป็น นวตัต และ เม่ือ
รวมค า นวตัต มาสมาส กบั กรรม จึงเป็นค าวา่ นวตักรรม แปลตามรากศพัทเ์ดิมวา่ การกระท าท่ีใหม่
ของตนเอง หรือ การกระท าของตนเองท่ีใหม่ (เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต, 2528) 

ส่วนค าว่า "นวกรรม" ท่ีมีใช้กนัมาแต่เดิม มีรากศพัท์เดิมมาจากค าว่า นว แปลว่า ใหม่ 
กรรม แปลว่า การกระท า จึงแปลตามรูปศพัท์เดิมว่าเป็นการปฏิบติัหรือการกระท าใหม่ๆ ใน
ความหมายโดยทัว่ไปแลว้ส่ิงใหม่ๆ อาจหมายถึงความคิด วธีิปฏิบติั วตัถุหรือส่ิงของท่ีใหม่ ซ่ึงยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกัมาก่อน ค าวา่นวตักรรมน้ีอาจมีผูใ้ชค้  าอ่ืนๆ อีก เช่น นวตักรรม ความจริงแลว้ก็เป็นค า ๆ 
เดียวกนั 

Hughes (1971) อธิบายวา่ นวตักรรม เป็นการน าวธีิการใหม่ๆ มาปฏิบติัหลงัจากไดผ้า่นการ
ทดลองหรือไดรั้บการพฒันามาเป็นขั้นๆ แลว้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1) การคิดคน้ (Invention)  2) การ
พฒันา (Development) และ 3) น าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 

Everette (1983) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า นวตักรรม (Innovation) วา่ นวตักรรมคือ 
ความคิด การกระท า หรือวตัถุใหม่ๆ ซ่ึงถูกรับรู้วา่เป็นส่ิงใหม่ๆ ดว้ยตวับุคคลแต่ละคนหรือหน่วย
อ่ืนๆ ของการยอมรับในสังคม การพิจารณาวา่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นนวตักรรมนั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการรับรู้
ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นส่ิงใหม่ส าหรับบุคคลนั้นๆ หรือไม่ ดงันั้นนวตักรรมของ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอาจไม่ใช่นวตักรรมของบุคคลกลุ่ม อ่ืนๆ ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของบุคคล
นั้นวา่เป็นส่ิงใหม่ส าหรับเขาหรือไม่ อีกประการหน่ึงความใหม่ (Newness) อาจข้ึนอยูก่บัระยะเวลา
ดว้ย ส่ิงใหม่ๆ ตามความหมายของนวตักรรมไม่จ  าเป็นจะตอ้งใหม่จริงๆ แต่อาจจะหมายถึงส่ิงใดส่ิง
หน่ึงท่ีเป็นความคิดหรือการปฏิบติัท่ีเคยท ากนัมา แลว้แต่ไดห้ยุดกนัไประยะเวลาหน่ึง ต่อมาไดมี้
การร้ือฟ้ืนข้ึนมาท าใหม่เน่ืองจากเห็นวา่สามารถช่วยแกปั้ญหาในสภาพการณ์ใหม่นั้นได ้ก็นบัวา่ส่ิง
นั้นเป็นส่ิงใหม่ได ้ดงันั้น นวตักรรมอาจหมายถึงส่ิงใหม่ๆ ดงัต่อไปน้ี  1) ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีผูใ้ดเคย
ท ามาก่อนเลย 2) ส่ิงใหม่ท่ีเคยท ามาแลว้ในอดีตแต่ไดมี้การร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ และ 3) ส่ิงใหม่ท่ีมีการ
พฒันามาจากของเก่าท่ีมีอยูเ่ดิม 

ดงันั้น “นวตักรรมส่ือ” จึงหมายถึง ส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยท่ีไม่มีผูใ้ดได้ใช้มาก่อน หรือ
อาจจะเป็นส่ือเดิมท่ีเคยมีแลว้น าปรับใชใ้หม่หรือน ามาพฒันาใหดี้ข้ึนแตกต่างจากเดิม  
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2.2 ทฤษฎกีารโน้มน้าวใจ 
 

การท่ีจะท าให้กระบวนการการส่งสารไปถึงผูรั้บสารแลว้บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องผู ้
ส่งสารนั้น ผูส่้งสารจะตอ้งเรียนรู้ถึงกระบวนการๆ หน่ึง ท่ีเรียกว่า “การโน้มนา้วใจ” หรือ “การจูง
ใจ” ซ่ึงกระบวนการน้ีถือไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีจะท าให้ผูรั้บสาร
เช่ือในส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่ือ โดยการโน้มน้าวใจ คือ การพยายามท่ีท าให้บุคคลอ่ืนเปล่ียนการ
กระท าหรือทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมต่างๆ ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม ปัจจยัท่ีใชเ้ป็นแรงผลกัดนัผูรั้บสารท่ี
เรียกว่า “ส่ิงเร้า” หรือ “ส่ิงกระตุน้” ได้แก่ การท าให้ต่ืนตวั (Arousal) การคาดหวงั (Expectancy) 
การใชเ้คร่ืองล่อ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) ปัจจยัดงักล่าวน้ีเป็นสภาวะท่ีก่อให้เกิด
แรงกระตุน้ต่อผูรั้บสารให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ปัจจยัน้ีเรียกวา่ “แรงจูงใจ” (Motive) เพื่อ
น าไปสู่การยอมรับและเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัระหว่าง สาร ส่ิงเร้า 
และการตอบสนองของผูรั้บสาร ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 กระบวนการส่งสารพร้อมส่ิงเร้า 
 

ความสัมพนัธ์กนัของสารและส่ิงเร้าเกิดมาจากการท่ีผูส่้งสารก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
ส่ือสารนั้น พร้อมทั้งท าการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอ้ม แลว้
ท าการเลือกเคร่ืองมือ คือ ส่ือท่ีเหมาะสม สอดแทรกส่ิงเร้า และ จัดการสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายนั้น ผลท่ีผูส่้งสารจะได้รับ คือ การบรรลุวตัถุประสงค์ในการส่งสาร คือ การ
เปล่ียนแปลงการรับรู้ (Perception) การเปล่ียนแปลงความคิดเห็น (Opinion) และการเปล่ียนแปลง
การกระท า (Action) ของผูรั้บสาร 

กระบวนการในการโนม้นา้วใจเป็นกระบวนการท่ีท าอย่างเป็นขั้นตอนของผูส่้งสารไปยงั
ผูรั้บสารพร้อมๆ กนักบัสาร โดยมีล าดบัขั้น ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการสร้างความสนใจ (Attention Step) เป็นขั้นตอนการกระตุน้และสร้าง
ความน่าเช่ือถือในตวัผูส่้งสารใหเ้กิดข้ึนกบัผูรั้บสาร 

ผู้ส่งสาร 

สาร 

ผู้รับสาร 

ส่ิงเร้า 
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2) ขั้นตอนการสร้างความตอ้งการ (Needs Step) เป็นขั้นตอนการสร้างให้ความรู้สึก
ต้องการให้เกิดข้ึนกับส่ิงท่ีผูส่้งสารกล่าวถึง โดยแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น ประโยชน์ และ
สามารถตอบสนองผูรั้บสารได ้

3) ขั้นตอนการตอบสนองความตอ้งการ (Satisfaction Step) เป็นขั้นตอนท่ีผูส่้งสารให้
รายละเอียดแก่ผูรั้บสาร ดว้ยการช้ีแนะ เสนอแนวทาง และบอกวธีิการแกปั้ญหาท่ีจะช่วยให้ผูรั้บสาร
เขา้ใจแลว้น าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการ 

4) ขั้นตอนการท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพ (Visualization Step) เป็นขั้นตอนท่ีผูส่้งสารจะ
ท าใหผู้รั้บสารไดท้ราบและเห็นผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือผูรั้บสารไดป้ฏิบติัตามสาร 

5) ขั้นตอนการลงมือปฏิบติั (Action Step) เป็นขั้นตอนท่ีผูส่้งสารกระตุน้หรือเรียกร้อง
ใหผู้รั้บสารลงมือปฏิบติัตาม หรือตามสนองทางดา้นพฤติกรรมตามสารนั้น 
จะเห็นไดว้่ากระบวนการในการโน้มโน้มใจของผูส่้งสารนั้นจะตอ้งกระท าทีละขั้น เพื่อให้เกิดผล
ชดัเจน อีกทั้งกระบวนการโนม้นา้วใจนั้นเป็นกระบวนการท่ีส่งไปเพื่อให้ผูรั้บสารเกิดการตดัสินใจ 
และเม่ือผูรั้บสารลงมือปฏิบติัตามถือไดว้า่ผูส่้งสารประสบความส าเร็จในการโน้มนา้วใจผูรั้บสาร 
เป็นการส้ินสุดกระบวนการโนม้นา้วใจ  
 

2.3 ทฤษฏเีทคโนโลยส่ืีอสาร 
 

การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆ เป็นส่วนส าคัญของสังคม โดยท่ี
ส่วนประกอบของการส่ือสารนั้นประกอบด้วยผูส่้งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางการ
ส่ือสาร (Channel) และผูรั้บสาร (Receiver) ซ่ึงองค์ประกอบทั้งหมดนั้นมีความสัมพนัธ์กนัและ
เช่ือมโยงถึงกนั อีกทั้งมีการพฒันาและการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา กล่าวไดว้า่ทุกส่วนมีลกัษณะ
เป็นพลวตั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่องทางการส่ือสาร ถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีเช่ือมถึงกนัระหวา่ง
ผูส่้งสารและผูรั้บสาร เพื่อให้เกิดความรู้และความเขา้ใจในตวัสารอนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องทั้งสองฝ่าย 

ช่องทางการส่ือสารอาศยัส่ิงท่ีเรียกว่า “เทคโนโลยี” ถือว่าเป็นเคร่ืองมือหลกัในการใช้ใน
การส่งและแสดงสาร เทคโนโลยีท่ีกล่าวถึงน้ีอาจจะหมายรวมถึงเร่ืองพื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่ในอดีต 
เช่น กระดาษ ผา้ ใบปลิว แผ่นพบั เป็นต้น จนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีอาศยัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีไร้สาย เทคโนโลยีผา่นดาวเทียม ท าให้เกิดเทคโนโลยีการส่ือสารอนัเป็นหวัใจหลกัของ
การสารสนเทศ ดงัมีนักคิดทฤษฎีนิเทศศาสตร์ท่ีได้ให้ความหมายเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารไว ้
ไดแ้ก่ 
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Berlo (1960) แบ่งช่องทางการส่ือสารออกเป็น 3 ประเภท 
1) ช่องทางท่ีเป็นตวักลางน าสารจากผูส่้งสารไปให้ผูรั้บสาร ซ่ึงไดแ้ก่ คล่ืนแสง คล่ืน

เสียงวิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ช่องทางเหล่าน้ีเน้นหนักในเร่ืองส่ือทาง
เทคโนโลย ี

2) ช่องทางท่ีเป็นพาหนะของส่ิงท่ีน าสาร เช่น อากาศ ซ่ึงเป็นตัวน าคล่ืนเสียงไปสู่
ประสาทรับความรู้สึกต่างๆ หรือประสาททั้งห้า (ไดแ้ก่ การเห็น การไดย้ิน การไดก้ล่ิน การสัมผสั 
และการล้ินรส) ช่องทางประเภทน้ีพบในกระบวนการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

3) วธีิในการเขา้รหสัและถอดรหสัสาร (Mode of Encoding and Decoding) เช่น การใช้
วธีิพดู การใชว้ธีิเขียน เป็นตน้ 

ส่วน Rao (1997) เนน้วา่ช่องทางการส่ือสารมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1) ช่องทางเป็นหน่วยพลงังานมวลสาร (Matter-Energy Unit) ประเภทหน่ึงท่ีเรียกวา่ส่ือ

Medium) 
2) ช่องทางเป็นตวัน าส่งหน่วยพลงังานมวลสาร ซ่ึงมีการจดัเป็นระเบียบแบบแผนท่ี

เรียกวา่ สารสนเทศ (Information) 
3) ช่องทางเป็นตวัเช่ือมระหวา่งบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

จะเห็นไดว้า่ นกัทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ต่างใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร เพื่อ
ใชน้ าสารใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ จนเกิดเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ข้ึน 
เทคโนโลยีท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศ ท าให้
สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน ซ่ึงประโยชน์ท่ีหลากหลายนั้น
สามารถจ าแนกออกไดห้ลายประเภท ส่วนหน่ึงส าหรับงานวิจยัน้ี คือ เพื่อการเผยแผห่ลกัค าสอนใน
ศาสนา โดยท่ีวตัถุประสงค์ในการส่ือสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาไดข้ยายออกไปจากเดิมนอกเหนือจาก
การส่งสารดา้นหลกัค าสอนในศาสนา เพิ่มข้ึนในส่วนของการเป็นส่งสารเก่ียวกบักิจกรรมของกลุ่ม
หรือสถาบนัทางศาสนา และการสร้างเครือข่ายในการเผยแผแ่ละส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนั  

การแบ่งลกัษณะของช่องทางการส่ือสาร สามารถจ าแนกลกัษณะอย่างกวา้งออกไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะ คือ ช่องทางการส่ือสารแบบดั้งเดิมและช่องทางการส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ช่องทางการส่ือสารแบบดั้งเดิม เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเน้นการเช่ือมโยงระหว่างบุคคล
กบับุคคลโดยตรง ดงันั้นเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้จึงเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีเขา้ถึงง่าย ไม่เน้นการใช้
เคร่ืองมือท่ีความสลบัซบัซ้อนและเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเขา้ถึงเฉพาะบุคคล เช่น การพูดจากนัตวั
ต่อตวั การใช้จดหมาย การใช้ป้ายประกาศ เป็นตน้ เม่ือมีการพฒันาด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะการพฒันาในส่วนของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสารก็มีการขยายออกไปในส่วน
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ต่างๆ กวา้งมากข้ึนลกัษณะการส่ือสารโดยอาศยัเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์จึงมีลกัษณะเป็นการส่ือสาร
ท่ีมีการกระจายออกและกระจายสู่วงกวา้งมากข้ึน จนเกิดเป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีเรียกว่า “การ
ส่ือสารมวลชน”  

การส่ือสารท่ีอาศยัอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่ในวงการการส่ือสาร อาจจะนบัเร่ิมตั้งแต่การใชเ้คร่ืองขยายเสียง โทรเลข วิทยุ โทรทศัน์ และ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงระบบปฏิบติัการของเคร่ืองมือส่ือสารเหล่าน้ีมีการพฒันามากข้ึน ท าให้การส่ือสาร
ขยายวงกวา้งครอบคลุมทั้งแบบเจาะจงและแบบส่ือสารมวลชน อีกทั้งยงัก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการส่ือสารมากข้ึนกวา่เดิมดว้ย 

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ โดยท่ีส่ือเหล่าน้ีมีการ
พฒันาระบบปฏิบติัการท่ีดีข้ึน อีกทั้งมีการเช่ือมโยงระบบปฏิบติัการร่วมกนัทั้งแบบสายสัญญาณ
และแบบไร้สาย เช่น การสามารถรับฟังสัญญาณเสียงของโทรทศัน์ไดจ้ากวิทยุ การท่ีสามารถรับ
สัญญาณภาพและเสียงจากโทรทศัน์ได้จากคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ
จดัเก็บรายการวิทยุหรือรายการโทรทศัน์ไวใ้ห้เลือกชมยอ้นหลงัได ้เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่
เป็นวิวฒันาการท่ีส าคญัของช่องทางการส่ือสารท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัทั้งผูส่้งสารและ
ผูรั้บสาร 

นอกจากน้ีข้อจ ากัดของช่องทางการส่ือสารบางประเภทก็ถูกท าให้ลดลง เน่ืองจากการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีความกา้วหนา้มากข้ึน กล่าวไดว้า่เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ไร้พรมแดน (Globalism) ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถท่ีจะใช้และเขา้ถึงไดง่้ายมากข้ึน ตน้ทุน
ในการใชก้็ลดลง สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึนและไดม้ากข้ึน  
 

2.4 แนวคดิการส่ือสารกบัศาสนาพทุธ 
 

ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารและศาสนาเกิดข้ึนมาตั้งแต่เร่ิมตน้การเป็นศาสนา เน่ืองจาก
ศาสนาทุกศาสนาในโลกตอ้งการสืบทอด การส่งต่อความคิด ความเช่ือ ดงันั้นการส่ือสารในระดบั
ต่างๆ จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเผยแผศ่าสนา เช่นเดียวกนัศาสนาพุทธเป็นหน่ึงในศาสนาของ
โลกปัจจุบนั มีการเผยแผห่ลกัธรรมค าสั่งสอนนบัตั้งแต่สมยัท่ีพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นพระศาสดายงัทรง
พระชนมชี์พอยู ่และในสมยันั้นก็มีการอาศยัพระภิกษุผูเ้ป็นสาวกช่วยในการเผยแผด่ว้ย ซ่ึงรูปแบบ
การเผยแผ่ในระยะเร่ิมต้นมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นผูส่้งสาร มีหลักธรรมเป็นสาร มี
ประชาชนทัว่ไปในระยะท่ีพระพุทธเจา้และพระสาวกเดินทางไปถึงเป็นผูรั้บสาร และช่องทางใน
การส่ือสารเป็นแบบพื้นฐาน คือ การพบปะพูดคุย สนทนาธรรม โต้ตอบประเด็นธรรมท่ีมีข้อ
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แตกต่างกนัและท่ีเป็นขอ้สงสัย และเม่ือไดผ้ลก็มีการส่งสารต่อจึงการกระจายขยายวงกวา้งออกไป
ผา่นผูส่้งสาร คือ สาวกกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีเป็นพระภิกษุ ซ่ึงไดแ้ก่ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก 
และอุบาสิกา ส่วนช่องทางการส่ือสารเผยแผก่็เร่ิมมีมากข้ึน ผา่นการบนัทึกลงในวสัดุต่างๆ ท่ีใชก้นั
ในสมยันั้นๆ  

การเผยแผไ่ดรั้บการสนบัสนุนจากผูรั้บสารท่ีมีความเช่ือในสารคือ ธรรมะ จนกระทัง่ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากผูท่ี้มีอ านาจ คือเม่ือไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายผูป้กครอง คือ กษตัริย ์โดยเฉพาะ
ในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช ไดมี้การส่งพระธรรมทูตจ านวนหน่ึงแบ่งออกเป็น 9 สาย เพื่อ
เดินทางเผยแผ่หลักค าสอนในศาสนาพุทธ รูปแบบและช่องทางในการเผยแผ่จึงมีมากมาย
หลากหลายข้ึนตามลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี ลกัษณะของผูรั้บสาร ความสามารถของผูส่้งสาร และมี
การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีเรียกวา่การส่ือสารมวลชนในการเผยแผม่ากยิง่ข้ึน 

ส าหรับประเทศไทยแลว้การเขา้มาของศาสนาพุทธก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างยิ่ง 
จากพื้นฐานแต่เดิมเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนายงัคงเป็นแบบโบราณ คือ การเช่ือในส่ิงเร้นลบั ภูตผ ี
วิญญาณบรรพบุรุษ และธรรมชาติ การเผยแผ่ค  าสอนตามหลักศาสนาพุทธท าให้ผูค้นเร่ิมเขา้ใจ
เก่ียวกบัความจริงท่ีเป็นหลกัการในธรรมชาติมากข้ึน ท าให้หลกัการเฉพาะในศาสนาพุทธ คือ เร่ือง
หลกักรรม เป็นหลกัความเช่ือท่ีปลูกฝังข้ึน เห็นไดว้่า ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารและการเผยแผ่
ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้น มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งยิ่ง บทบาทและหนา้ท่ีของผูส่้งสาร ช่อง
ทางการส่ือสาร วธีิการน าเสนอสาร และผูรั้บสารก็มีมากข้ึน ซบัซอ้นและหลากหลายข้ึน 

คุณสมบัติของผู ้ส่งสารตามหลักค าสอนในศาสนาพุทธท่ีส าคัญเร่ืองหน่ึงท่ีเรียกว่า  
“หลกัสัปปุริสธรรม” แสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติั 7 ประการของผูส่้งสารหรือผูเ้ผยแผ ่คือ การเป็นผูรู้้
หลักการ การเป็นผูรู้้เน้ือหาสาระ การเป็นผูรู้้จกัตนเอง การเป็นรู้จกัก าลังความสามารถในการ
กระท า การเป็นผูรู้้จกัเวลาและการบริหารเวลา การเป็นผูรู้้จกัสังคมชุมชน และการเป็นผูรู้้จกัถึง
ความแตกต่างท่ีมีในบุคคลและสังคม หลกัค าสอนน้ีเป็นหลกัค าสอนท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้
กบัผูส่้งสารทุกระดบั ทั้งท่ีเป็นระดบับุคคล คือ พระภิกษุ สามเณร ประชาชนผูช่้วยในการเผยแผ ่
จนกระทัง่ถึงสถาบนัและองคก์รต่างๆ ในศาสนาพุทธและระดบัส่ือมวลชน  

การส่ือสารกับศาสนาพุทธเช่ือมโยงกนัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เพราะศาสนาพุทธยงัเป็น
ศาสนาท่ีสามารถจดัเป็นศาสนาในโลกปัจจุบนั ซ่ึงกระบวนการ การด าเนินไปเก่ียวกบัศาสนาใน
ดา้นต่างๆ ยงัคงด าเนินไป โดยกระบวนการเหล่านั้นลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยัการส่ือสารทั้งส้ิน ส่วน
ใหญ่แล้วงานศึกษาทัว่ไปท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของการเผยแผ่หลกัธรรมค าสอน ในขณะท่ี
กระบวนการและการด าเนินไปของศาสนาทุกศาสนายงัมีดา้นอ่ืนๆอีก ดงันั้นการส่ือสารเก่ียวกบัการ
ศาสนาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ช่องทางการส่ือสารท่ีใชเ้พื่อ
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การศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกบัการส่ือสารในส่วนอ่ืนๆ คือ การใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีมีอยู่ในทั้ง
อดีตและปัจจุบนัน ามาใชแ้บบเดิมและน ามาใชแ้บบประยุกตเ์พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีบุคคล
หรือองค์กรนั้นๆ ไดว้างไว ้ช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ในกิจการของศาสนาพุทธแบบดั้งเดิม ไดแ้ก่ 
การเทศน์แบบดั้งเดิม การแสดงธรรมในรูปแบบปาฐกถา การพบปะพูดคุยกันในวนัส าคญัทาง
ศาสนาหรือโอกาสพิเศษของชุมชน โดยวิธีการเหล่าน้ีส่วนใหญ่อาศยัช่องทางการส่ือสารธรรมดา
พื้นฐานระหว่างบุคคลกบับุคล หรือระหว่างบุคคลกบักลุ่มบุคคลหรือชุมชน ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะ
กลุ่ม ส่วนช่องทางการส่ือสารของศาสนาพุทธแบบสมยัใหม่อาศยัเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นการส่ือสารท่ีอยู่ในระดบัส่ือสารมวลชน ช่องทางการส่ือสารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ส่ือวทิย ุส่ือโทรทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  

จากช่องทางการส่ือสารขา้งตน้ มีการจดัรูปแบบการน าเสนอทั้งท่ีเป็นแบบดั้งเดิมและแบบ
ประยุกต์ รูปแบบการน าเสนอของศาสนาพุทธแบบดั้ งเดิม เช่น การแสดงธรรมโดยการนั่งบน
ธรรมาสน์ การยืนหรือนัง่พูดคุย การบอกบุญโดยการเขียนขอ้ความเร่ืองราวใส่ซองจดหมายหรือ
การข้ึนป้าย เป็นตน้ ส่วนรูปแบบการน าเสนอแบบประยกุตจ์ะน าเสนอผา่นเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัโดยมี
การปรับประยกุต ์เช่น การน าเสนอในรูปแบบละคร รูปแบบสารคดี รูปแบบการ์ตูน เป็นตน้  

ส าหรับแนวคิดการส่ือสารกบัศาสนาพุทธสามารถน ามาใชใ้นงานวจิยัน้ี คือในส่วนของการ
เลือกใชส่ื้อ การเลือกผูส่้งสาร และวิธีการส่งสาร โดยท าการศึกษาในส่วนของรายละเอียดถึงการท่ี
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม การจดัรายการ และ
วธีิการน าเสนอธรรมะ 
 

2.5 แนวคดิเร่ืองกระบวนการผลติรายการโทรทศัน์ 
 

โทรทัศน์นับว่าเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจากส่ือโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีผูรั้บสาร
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสามารถเขา้ใจสารผา่นทั้งภาพและเสียง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ผูรั้บสาร
สามารถเรียนรู้และจดจ าไดง่้ายและเร็วข้ึน หลกัการท างานของโทรทศัน์เป็นกระบวนการของการ
เปล่ียนแปลงดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดภาพ ต่อมามีการพฒันาให้สามารถส่งไดท้ั้งภาพและ
เสียงไปได้พร้อมๆ กัน และจากภาพขาวด าเป็นภาพสีเสมือนจริง ดงันั้นโทรทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก ความเช่ือของผูรั้บสารมากท่ีสุด 

วิวฒันาการเก่ียวกบัโทรทศัน์เร่ิมข้ึนในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เม่ือนกัประดิษฐ์สามารถ
ประดิษฐห์ลอดภาพออกมาส าเร็จใน พ.ศ. 2466 เร่ิมคิดระบบการส่งภาพไดส้ าเร็จโดยสถานีวิทยุบีบี
ซีและทดลองออกอากาศเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2472 
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ประเทศไทยเร่ิมมีการเตรียมการส่งทดลองออกอากาศโทรทศัน์คร้ังแรกใน พ.ศ. 2475 โดย
พระด าริในพระเจา้บรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้บุรฉตัรไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน แต่ไม่
สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ จนกระทัง่ในช่วงปี 
พ.ศ. 2491-2499 ไดมี้การเร่ิมการทดลองดา้นการโทรทศัน์ใหม่โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามและใน
ท่ีสุดไดมี้การจดทะเบียนจดัเป็นบริษทัโทรทศัน์ข้ึนเป็นคร้ังแรก ท าการจดทะเบียนในนาม “บริษทั 
ไทยโทรทศัน์ จ  ากดั” ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 เปิดเป็นสถานีโทรทศัน์แห่งแรกในวนัท่ี 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซ่ึงปัจจุบนัคือ สถานีโทรทศัน์สีช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ด าเนินการและ
บริหารงานโดยบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับการน าเสนอภาพและเสียงผ่านรายการรูปแบบต่างๆ ทางโทรทศัน์สามารถจัด
ประเภท  และรูปแบบของรายการโทรทศัน์   โดยมีเกณฑ์การแยกประเภทรายการ โดยกาญจนา 
แกว้เทพ (2554) ไดแ้ยกประเภทรายการไว ้ดงัน้ี 

1) รายการประเภทท่ีเป็นเร่ืองจริงและมีเน้ือหาสาระ (Non-Fiction/Journalistic) ไดแ้ก่
รายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี ประเภทข่าว 

2) รายการประเภทท่ีเป็นเร่ืองแต่งข้ึนแบบละคร (Fiction/Dramatic) ได้แก่ รายการ
ละครโทรทศัน์ 

3) รายการประเภทให้ความบนัเทิงแบบเบาๆ (Light Entertainment) เช่น รายการเกม
โชว ์ 

จากประเภทรายการข้างต้นยงัสามารถจัดแยกย่อยตามลักษณะเฉพาะได้อีก เน่ืองจาก
ประเภทของรายการท่ีจดัข้ึนนั้นมีการผสมผสานกนั ท าให้เกิดเป็นลกัษณะรายการโทรทศัน์เฉพาะ
ข้ึนไดอี้ก กล่าวคือ รายการข่าวจดัเป็นรายการการน าเสนอเร่ืองจริงสามารถแยกยอ่ยเป็นรายการข่าว
สังคม ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง และน าไปสู่รายการประเภทอ่ืนไดด้ว้ย 
เช่น รายการข่าวน าไปสู่รายการวิเคราะห์สถานการณ์ รายการเล่าข่าว เป็นตน้ รายการละครจดัแยก
ย่อยเป็นรายการละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ (Series) รายการละครชวนหัวจบในตอน (Situation 
Comedies) รายการชุดเร่ืองสั้น (Mini-Series) ทั้งยงัสามารถแยกตามสาระไดอี้กมากมาย เช่น ละคร
แนวตลก ละครแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวน ละครแนวจินตนาการ ละครแนวพื้นบา้นและ
วรรณคดี เป็นตน้ 

นอกจากประเภทรายการขา้งตน้น้ีแล้วยงัมีรายการเพิ่มเติมอีกประเภทหน่ึง คือ รายการ
โฆษณา (Advertisement) รายการประเภทน้ีนบัไดว้า่เป็นรายการท่ีมีการจดัท าแทรกคัน่รายการหลกั
มากข้ึน และมีการจดัรายการโฆษณาในสถานีโทรทศัน์เฉพาะ คือ สถานีโทรทศัน์ท่ีน าเสนอสินคา้
และบริการต่างๆ ซ่ึงรายการโฆษณาสามารถจดัแยกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
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1) แบบสปอต (Spot Announcement) เป็นรายการโฆษณาในช่วงพกัของรายการท่ี
น าเสนอหลกัรายการใดรายการหน่ึง โดยรายการโฆษณาท่ีน าเสนอนั้นมีการจดัท าเตรียมไวต้ามเวลา
ท่ีไดท้  าการจดัสรรให ้ซ่ึงอาจจะมีความยาว 10, 15, 20, 30 หรือ 60 วนิาที 

2) แบบซ้ือทั้งรายการ (Sponsorship) เป็นรายการโฆษณาท่ีผูจ้ดัท าโฆษณาเป็นผูท่ี้ออก
ค่าใชจ่้ายในการน าเสนอรายการใดรายการหน่ึง โดยรายการน้ีอาจจะเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีโฆษณาหรือไม่ก็ได ้

3) แบบแทรกในรายการ เป็นรายการโฆษณาท่ีอยู่ในลักษณะท่ีผูด้  าเนินรายการพูด
แทรกหรือสนทนาแทรกเก่ียวกบัสินคา้และบริการ หรือการพดูถึงในฐานะท่ีเป็นผูส้นบัสนุนรายการ
หรือสนบัสนุนเป็นช่วงเวลา เช่น แทรกอยูใ่นรายการเกมโชว ์รายการเล่าข่าว รายการสนทนาบนัเทิง 
เป็นตน้ 

จากประเภทและรูปแบบรายการขา้งตน้นั้นลว้นแลว้แต่มีกระบวนการในการผลิตรายการ
ออกมาดว้ยกนัทั้งส้ิน  ดงันั้นแนวคิดและกระบวนการในการจดัท ารายการโทรทศัน์ประเภทต่างๆ 
นั้นจะตอ้งมีการด าเนินการท่ีชดัเจนเป็นขั้นตอน โดย Hart (1999) สรุปขั้นตอนในการผลิตรายการ
โทรทศัน์ไวท้ั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1) การพฒันา (Development) 2) การเตรียมการผลิต (Pre-
production) 3) การผลิต (Production) 4) หลงัการผลิต (Post-production) และ 5) การจดัเก็บ 
(Clearing Up) 

โดยท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์จะตอ้งด าเนินการทั้ง 5 ขั้นตอนขา้งตน้ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1) ขั้นตอนการพฒันา ผูผ้ลิตรายการจะต้องหาแนวคิดรูปแบบรายการ เป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาของรายการ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ก าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนดผูรั้บผดิชอบงาน การเขียนบท และการเตรียมงบประมาณ 

2) ขั้นตอนการเตรียมการผลิต ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งท าต่อเน่ืองจากขั้นตอนการ
พัฒนา โดยผู ้ท่ี รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท างานตามความ
รับผดิชอบในการน าเสนอแนวคิด แนะน า แกไ้ขหวัขอ้ วตัถุประสงค ์เป้าหมายของรายการโทรทศัน์
ท่ีจะจดัท า ซ่ึงผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งสามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายขอ้มูล ฝ่ายจดัหา
สถานท่ี และฝ่ายประสานงาน 

3) ขั้นตอนการผลิตรายการ เป็นการน าเอาส่ิงท่ีไดจ้ดัท าตกลงไวใ้นขั้นการเตรียมการ
ผลิตมาด าเนินการหรือน ามาถ่ายท า ผูท่ี้หน้าท่ีรับผิดชอบและมีบทบาทท่ีส าคญัในขั้นตอนน้ี คือ ผู ้
ก  ากบัรายการ จะเป็นผูท่ี้ตอ้งก าหนดการท างานและรูปแบบตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวใ้น
ขั้นตอนก่อนหนา้ใหม้ากท่ีสุด 



20 

4) ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ เม่ือผ่านขั้นตอนการผลติรายการออกมาแล้ว รายท่ี
โทรทศัน์ท่ีผลิตไดน้ั้นจะถูกจดัเก็บอยูใ่นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เทปบนัทึก ไฟล์ภาพเสียงในระบบต่างๆ 
เป็นตน้ ขั้นตอนหลงัการผลิตน้ีจะเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากก่อนการน าเสนอรายการ
โทรทศัน์ เพราะขั้นตอนน้ีจะประกอบดว้ยการตดัต่อ ภาพ เสียง อกัษร เทคนิคพิเศษ และการจดัการ
ดา้นเวลาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดให้มากท่ีสุด นอกจากนั้นขั้นตอนน้ีจะตอ้งท าการทดลองแสดง
รายการโทรทศัน์ท่ีสมบูรณ์แลว้น้ีให้กบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ เพื่อหาขอ้ผิดพลาด
และด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุดก่อนท่ีจะน าไปออกอากาศจริง โดยผูผ้ลิตรายการและ
ผูต้รวจสอบต้องท าการประเมินรายการว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์และมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้หม้ากท่ีสุดดว้ย 

5) ขั้นตอนการจดัเก็บ เป็นขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตรายการตอ้งจดัการวางแผนเพื่อจดัเก็บไวใ้น
รูปของชุดแม่แบบ (Master) ก าหนดรูปแบบในการจดัเก็บ วสัดุท่ีใช้ในการจดัเก็บ จ านวน และ
สถานท่ีท่ีใชจ้ดัเก็บ โดยขั้นตอนน้ีผูผ้ลิตรายการจะตอ้งท าเอกสารในการจดัเก็บ พร้อมสรุปรายการ
ขั้นตอนการจดัท าตั้งแต่เร่ิมตน้ประกอบงบประมาณท่ีใช้ในการ างานไวเ้ป็นขอ้มูลในการน าเสนอ
ฝ่ายงบประมาณ และใชเ้ป็นเอกสารในการอา้งอิงวางแผนในการจดัท ารายการโทรทศัน์คร้ังต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทศัน์ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้นั้น เป็นขั้นตอนการผลิต
อยา่งกวา้ง ซ่ึงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนั้นในทางปฏิบติัไม่สามารถก าหนดระยะเวลาในการท างาน
ไดช้ดัเจนตายตวั เน่ืองจากบางขั้นตอนมีความยุง่ยากทั้งดา้นความคิดและวธีิปฏิบติั รายการโทรทศัน์
บางรายการท่ีออกอากาศใชเ้วลารวมไม่ก่ีนาทีอาจจะมีระยะเวลาการผลิตตามขั้นตอนทั้งหมดหลาย
ปีก็เป็นได ้ทั้งน้ียงัไม่นบัถึงปัจจยัภายนอกท่ีท าให้รายการโทรทศัน์บางรายการตอ้งท าการแกไ้ข ตดั
ต่อ ปรับภาพ เสียง ขอ้ความใหม่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 
และหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจจะเขา้มามีบทบาทร่วมในการ
ก าหนดเน้ือหาสาระ ภาพ เสียง ขอ้ความ กลุ่มเป้าหมายของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศของ
รายการโทรทศัน์ 

แนวคิดเร่ืองกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์น้ี ผูว้ิจยัใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึง
วิธีการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ และการก าหนดและสร้างผงัรายการโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี  รวมถึงการศึกษาเก่ียวกบัการตรวจสอบ การปรับปรุง
แกไ้ข และการพฒันาการท ารายการใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทศัน์ฯ ดว้ย 
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2.6 แนวคดิและววิฒันาการรายการเผยแผ่ธรรมะทางโทรทศัน์ 
 

การเผยแผ่หลกัธรรมค าสอนในศาสนาพุทธผ่านช่องทางโทรทศัน์น้ี มีการด าเนินการมา
เป็นระยะเวลานานแลว้ในประเทศไทย บางรายการมีการน าเสนออกอากาศติดต่อกนัมาแลว้มากกวา่ 
20 ปี เช่น รายการบรรยายธรรมะท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ออกอากาศมาแลว้ 
36 ปี รายการแผน่ดินธรรม เป็นรายการสนทนาธรรมะท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 
5 ออกอากาศมาแลว้ 27 ปี เป็นตน้ นบัไดว้า่การผลิตรายการโทรทศัน์ธรรมะไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่ใน
สังคมไทย  

รายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอเก่ียวกบัการเผยแผค่  าสอนในศาสนาพุทธ เร่ิมแรกเป็นลกัษณะ
รายการท่ีตรงไปตรงมาเหมือนกบัการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆบ์นธรรมาสน์ในวดั หรือ
ในสถานท่ีเฉพาะ โดยรายการจะจดัท าโดยนิมนตพ์ระสงฆม์าแสดงธรรมโดยการจดัการถ่ายท าใน
ห้องส่ง หรือในวดั หรือในสถานท่ีท่ีก าหนด พระสงฆ์จะนั่งแสดงธรรมบนธรรมาสน์โดยมีการ
ก าหนดกรอบเวลาในการแสดงธรรมและเพิ่มการตดัต่อส าหรับรายการท่ีเป็นแบบบนัทึก การเผยแผ่
ธรรมะเลือกใช้โดยผ่านส่ือโทรทศัน์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการส่ือสารมวลชนเพื่อเขา้ถึงกลุ่มคน
จ านวนมาก เป็นการด าเนินการหลงัจากท่ีมีการจดัรายการประเภทเดียวกนัน้ีผา่นส่ือวิทยุซ่ึงเป็นการ
ถ่ายทอดเสียง  

ในสมยัรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ เป็นนายกรัฐมนตรี รายการโทรทศัน์เพื่อการ
เผยแผ่ค  าสอนในศาสนาพุทธมีการจัดท าแพร่หลายมากข้ึน มีการออกแนวคิดในการส่งเสริม
สถานีโทรทศัน์ทุกสถานีให้มีการออกอากาศรายการธรรมะในวนัอาทิตยต์อนเชา้ เป็นการส่งเสริม
ให้มีการจดัรายการโดยเป็นการส่งเสริมภาคสมคัรใจ (ทรัพยก์ุลธร อุทยัไพศาลวงศ์, 2552) การ
ส่งเสริมโดยภาครัฐข้างต้นน้ีถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีมีความส าคญัต่อการเผยแผ่หลักธรรมใน
ศาสนาพุทธ 

จากนโยบายรัฐดงักล่าวท าให้เกิดรายการธรรมะท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์เพิ่มมากข้ึนจาก
เดิม ซ่ึงรายการธรรมะท่ีถือไดว้า่เป็นรายการธรรมะบุกเบิกคร้ังแรก คือ “รายการพุทธประทีป” เป็น
รายการธรรมะท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ซ่ึงขณะนั้นแพร่ภาพเป็นภาพขาว
ด า ผูด้  าเนินรายการคนแรกของรายการน้ี คือ ร.ต. สุพจน์ โพธ์ิสว่าง (ยศในขณะนั้น) มีลกัษณะ
รายการสดจดัในห้องส่ง รูปแบบในการจดัเป็นแบบผสมระหว่างการแสดงธรรมและการสนทนา
ธรรม โดยท่ีผูด้  าเนินรายการท าหนา้ท่ีเปิดรายการและเปิดประเด็นค าถาม และมีการับค าถามเพิ่มเติม
จากผูท่ี้เขา้มาชมในห้องส่ง รายการน้ีออกอากาศเร่ือยมา จนกระทัง่ พ.ศ. 2511 ถือวา่เป็นจุดเปล่ียน
ของรายการน้ี คือ มีการเร่ิมผลิตรายการโดยการบันทึกเทปโทรทัศน์แทนการจัดรายการสด 
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เน่ืองจากการจดัรายการสดมีปัญหาในการจดัหลายดา้น มีขอ้ขดัขอ้งไม่สะดวก รายการพุทธประทีป
ยา้ยไปออกอากาศอยู่ในสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 5 ช่วงเวลาหน่ึง  และปัจจุบนัมีการจดั
รายการโดยถ่ายทอดสดผา่นสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม คือ สถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร นบัไดว้า่รายการพุทธ
ประทีปเป็นรายการธรรมะเผยแผศ่าสนาพุทธผา่นสถานีโทรทศัน์ท่ีมีความยาวนานท่ีสุดในประเทศ
ไทย คือ มีการจดัรายการมากวา่ 50 ปี 

รายการธรรมะในโทรทศัน์เฉพาะโทรทัศน์ในส่วนของโทรทัศน์ช่องสาธารณะ (Free 
Television, Free TV) ในช่วง พ.ศ. 2556-2557 พบวา่ รายการธรรมะท่ีออกอากาศดงัแสดงในตาราง
ท่ี 2.1 รายการโทรทศัน์ในช่องโทรทศัน์สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2


23 

ตารางที ่2.1 รายการโทรทศัน์ในช่องโทรทศัน์สาธารณะ 
 
สถานีโทรทศัน์ รายการ วนัทีอ่อกอากาศ เวลา 

สถานีโทรทศัน์สีช่อง 3 

ชีวติไม่ส้ินหวงั เสาร์-อาทิตย ์ 04.30-04.45 
ธรรมในใจ เสาร์ 04.45-05.10 
ระเบียงบุญ อาทิตย ์ 04.45-05.10 
หลวงตามหาชน เสาร์ 09.00-09.30 
บนัทึกกรรม เสาร์ 14.45-15.30 
ชุมชนนิมนตย์ิม้ อาทิตย ์ 19.15-19.45 
ละครธรรมน าชีวติ พธุ-ศุกร์ 11.00-11.05 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 5 

คิดไม่ออกบอกหลวงพ่ีน ้ าฝน องัคาร 02.40-03.05 
วถีิธรรม วถีิไทย ศุกร์ 05.00-05.25 
ส่องธรรม เสาร์ 05.25-05.50 
ละครธรรมะหลายตอนจบ เสาร์ 20.20-21.15 
ธรรมดีมีเฮ เสาร์ 21.15-21.30 
แผน่ดินธรรม อาทิตย ์ 05.25-05.50 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

เณรจ๋า เสาร์ 09.10-09.55 
ฟ้ามีตา เสาร์ 15.15-15.55 
ธรรมะ อาทิตย ์ 06.15-06.30 
พระคู่บา้นคู่เมือง เสาร์-อาทิตย ์ 09.08-09.10 

สถานีโทรทศัน์สีช่อง 9 
โมเดิร์นไนน์ทีว ี

ธรรมสวสัดี จนัทร์-ศุกร์ 05.00-05.02 
ดูดีมีธรรม จนัทร์ 04.00-04.30 
รู้ธรรมน าชีวติ จนัทร์-องัคาร 04.30-05.00 
เวทีธรรม พธุ 04.30-05.00 
ชีวติธรรม พฤหสับดี 04.30-05.00 
อยูเ่ยน็เป็นสุข เสาร์ 04.00-04.30 

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง 11 
กรมประชาสมัพนัธ์ 

เจริญธรรม จนัทร์ 01.00-01.05 
พทุธธรรมน าปัญญา จนัทร์ 01.05-02.00 
ธรรมรส ธรรมรัฐ องัคาร, ศุกร์ 01.00-02.00 
บา้นธมัมะ พธุ 01.00-02.00 
มหศัจรรยแ์ห่งปัญญา อาทิตย ์ 08.30-09.00 

สถานีไทยพีบีเอส พ้ืนท่ีชีวติ พธุ 22.30-23.30 
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เม่ือเทคโนโลยดีา้นโทรทศัน์มีการพฒันามากข้ึน  โดยเร่ิมจากโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก
ผา่นเครือข่ายใยแกว้น าแสง และขยายเป็นโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกผา่นระบบดาวเทียม ผูผ้ลิต
รายการทุกประเภทรายการก็มีช่องทางในการน าเสนอมากข้ึน รวมถึงผูท่ี้มีความสนใจจดัท ารายการ
โทรทศัน์ประเภทเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะในส่วนของการเผยแผ่ศาสนาพุทธ ซ่ึงมีรายการท่ีเช่า
สถานีเป็นช่วงเวลาในการออกอากาศจนกระทัง่ถึงการซ้ือช่องโทรทศัน์เพื่อจดัเป็นช่องรายการเพื่อ
เผยแผศ่าสนาพุทธเพียงอยา่งเดียว  
 สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเ ทียมเพื่ อ เผยแผ่ศาสนาพุทธช่องแรกของประเทศ คือ 
สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ธรรมะของวดัพระธรรมกาย (DMC TV) 
จดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2545 และในเวลาต่อมาก็มีสถานีโทรทศัน์เพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึน
อีกหลายสถานี โดยสถานีท่ีจดัว่ามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางและไดรั้บการสนบัสนุนจาก
สังคมทั้ งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย (The World Buddhist Television of Thailand – WBTV) ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
มูลนิธิสถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วดัยานนาวา สถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมเพื่อมนุษยชาติโดยพุทธสถานสันติอโศกไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิบุญนิยม ซ่ึงเป็น
มูลนิธิภายในพุทธสถานสันติอโศก สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวไีดรั้บการสนบัสนุน
โดยมูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะและพระครูภาวนาสุทธาจาร (หลวงปู่ สาคร ธมฺมาวุโธ) เจา้อาวาสวดั
เวฬุวนั อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี  และสถานีโทรทศัน์เสียงธรรมบา้นตาดหลวงตามหาบวั 
ญาณสัมปันโนไดรั้บการสนบัสนุนโดยมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะตามท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี เป็นสถานีโทรทศัน์
ผ่านดาวเทียมท่ีจดัเฉพาะรายการธรรมะเพื่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธเท่านั้น ไม่มีการแทรกด้วย
โฆษณาท่ีจดัเป็นรายไดเ้ขา้สถานี แต่สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเหล่าน้ีสามารถท่ีจะจดัด าเนินการ
อยู่ได้ด้วยงบประมาณท่ีสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้ งท่ีเป็นตวับุคคลและเป็นองค์กรนิติบุคคล 
วตัถุประสงค์หลักคือ การเป็นสถานีโทรทศัน์เพื่อการเผยแผ่ค  าสอนในศาสนาพุทธ ด าเนินการ
บริหารโดยไม่แสวงหาก าไร ดงันั้นสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมลกัษณะน้ีจึงเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ี
ไม่มีโฆษณาซ่ึงเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของสถานีโทรทศัน์ท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไป  
 การจดัรายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผธ่รรมะในศาสนาพุทธ มีรูปแบบการจดั
เช่นเดียวกนักบัการจดัรายการของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมทัว่ไป คือ มีการน าเสนอรายการ
ต่างๆ ตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมงไม่มีวนัหยุด เพียงแต่มีการจ ากัดในด้านเน้ือหาและการน าเสนอ คือ 
น าเสนอเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมะในศาสนาพุทธ อยา่งไรก็ดีขอ้จ ากดัดงักล่าวไม่ถือว่า
เป็นอุปสรรคในการผลิตรายการ การจดัรายการและการด าเนินรายการ แต่กลบัเป็นเร่ืองทา้ทายต่อผู ้
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ท่ีเก่ียวข้องในสถานีโทรทัศน์นั้ นๆ เพื่อคิดค้น สร้างสรรค์วิธีการน าเสนอรายการธรรมะให้
เหมาะสมกบัหลกัธรรมะแลว้ถ่ายทอดสู่พุทธศาสนิกชน 
 ส าหรับรายการโทรทศัน์ท่ีปรากฏในช่องของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่
ธรรมะในศาสนาพุทธนั้นมีรูปแบบรายการท่ีหลากหลาย เช่น รายการเทศนาสั่งสอนโดยตรง 
รายการถ่ายทอดค าสอนผา่นเน้ือเร่ืองในรูปแบบของละครสอน รายการแสดงการฝึกปฏิบติั รายการ
สนทนาธรรมะ รายการตอบค าถามข้อสงสัยจากผูช้มในห้องส่งและจากผูช้มทางบ้าน รายการ
ธรรมะส าหรับเยาวชนผา่นเพลง การ์ตูน เป็นตน้  
 ดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผธ่รรมะ มี
การเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนักบัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ท าให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งแบบออนไลน์เรียลไทม์ (Real Time Online) คือระบบรับชมตรงตามเวลา
เช่นเดียวกบัท่ีถ่ายทอดทางสถานีและระบบบนัทึกจดัเรียงรายการเพื่อให้เลือกรับชมได ้การรับชม
รายการแบบน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บชมในการเลือกเวลาและเลือกรายการท่ี
ตนเองสนใจได้เอง นับว่าเป็นทางเลือกท่ีดีทางเลือกหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัรายการธรรมะจาก
สถานีโทรทศัน์สาธารณะท่ีมีการจัดรายการธรรมะอยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมกับกลุ่มผูช้ม
โดยรวม คือ มีรายการธรรมะในเวลาเชา้เกินไปหรือดึกเกินไป เช่น เร่ิมรายการเวลา 04.00 หรือเร่ิม
รายการเวลา 01.00 เป็นตน้ 
 ส าหรับแนวคิดและวิวฒันาการรายการเผยแผ่ธรรมะทางโทรทศัน์ เป็นแนวคิดท่ีใช้ใน
การศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี รวมถึงรายละเอียด
ในการด าเนินการและการออกอากาศ อีกทั้งเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์การใช้
นวตักรรมส่ือในการเผยแผพุ่ทธธรรม  
 

2.7 แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายการส่ือสาร 
 

ความกา้วหนา้ดา้นสารสนเทศส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากการกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่วนหน่ึงเกิดจากการสร้างเครือข่ายการส่ือสาร เพื่อใหส้ามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารออกไปให้
ไดก้วา้งไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดงันั้นเครือข่ายการส่ือสารและการสร้างเครือข่ายจึงเป็นเร่ือง
ส าคญั เครือข่ายเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เช่ือมโยงกนัไดท้ั้งระยะใกลแ้ละระยะไกล ทั้งท่ีเป็นแบบ
ดั้งเดิมและแบบท่ีอาศยัเทคโนโลยี เครือข่ายการส่ือสารท่ีเป็นท่ีรู้จกั คือ เครือข่ายสังคมทางสังคม 
และเครือข่ายดา้นโทรคมนาคม ซ่ึงเครือข่ายทางสังคม คือ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ของ
บุคคลในสังคม ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากสายโลหิตและความสัมพนัธ์จากกิจกรรมท่ีท า
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ร่วมกนั เช่น ครอบครัวท่ีสืบสายตระกูลและมีความเช่ือมโยงกนัจากตระกูลหน่ึงไปยงัอีกตระกูล
หน่ึง ท าให้เกิดโครงข่ายของบุคคลและสร้างสังคมท่ีใหญ่และขยาย ส่วนเครือข่ายท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์จากกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั ได้แก่ การท างานร่วมกนัทั้งในล าดบัชั้นเดียวกนัอละใน
ล าดบัชั้นท่ีต่างกนั ท าให้เกิดโครงข่ายท่ีขยายออกไปไดท้ั้งในแนวตั้งและแนวนอน และเครือข่าย
ดา้นโทรคมนาคมก็เป็นส่วนหน่ึงของโครงข่ายท่ีเป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อเพื่อการส่งขอ้มูลข่าวสาร 
อาศยัเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาในช่วงเวลานั้นๆ เครือข่ายดา้นโทรคมนาคมท่ีเป็นท่ีรู้จกัตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร โทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง การใชค้ล่ืนไมโครเวฟ 
และดาวเทียม (พรชยั พนัธ์ุวเิศษ, 2556) ส่วนเครือข่ายโทรคมนาคมท่ีมีความส าคญัสืบเน่ืองจากการ
พฒันาด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร คือ ระบบโทรทศัน์เครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet 
Protocol Television-IPTV) ซ่ึงเป็นระบบท่ีท าให้เกิดเครือข่ายท่ีแทบจะไม่มีขอ้จ ากดัไปยงัผูรั้บสาร 
เพราะสามารถเช่ือต่อเขา้กบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือการส่ือสารทุกประเภท ท าให้ระบบโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและก่อให้เกิดเครือข่ายการส่งสัญญาณแพร่ภาพไดก้วา้งไกลไป
ทัว่โลก (ชาญณรงค ์พดูดี, 2551) 

เครือข่ายการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการส่ือสารเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงประโยชน์เบ้ืองตน้
ของเครือข่ายการส่ือสาร คือ การใชท้รัพยากรร่วมกนั ช่วยลดตน้ทุน เพิ่มความสะดวกในดา้นการ
ส่ือสาร และท าใหเ้กดความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัในการใชร้ะบบการส่ือสาร  

จากความเป็นมาขา้งตน้สรุปเป็นความหมายของเครือข่ายไดว้า่  
เครือข่าย (Network) คือ การเช่ือมโยงของกลุ่มคนหรือองค์กรท่ีสมคัรใจท่ีจะแลกเปล่ียน

ข่าวสารร่วมกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนัโดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างอยา่งเป็นอิสระและเท่าเทียม
กนั ภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั (ธนา ประมุขกุล, 2544)  

เครือข่าย (Network) คือ ความร่วมมืออยา่งเป็นระบบอนัเกิดจากการรวมตวักนัของบุคคล 
กลุ่ม องค์กร หรือสถาบนัทางสังคมต่างๆ เพื่อประสนเช่ือมโยงน าไปสู่พลงั สรรพปัจจยั และการ
บรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายสูงสุดร่วมกนั โดยตอ้งมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรม
ร่วมกนั โดยอาจเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งปัจเจกหรือองคก์รประเภทเดียวกนั หรืออาจจะเป็นการ
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มหรือองคก์รต่างประเภทกนัก็ได ้(อรสา ปานขาว, 2553) 

โดยเครือข่ายท่ีดีจะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดว้ยกนัดงัน้ี 
1) มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกนั (Common Perception) 
2) มีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Common Vision) 
3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Interests/Benefits) 
4) มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participations) 
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5) มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (Complementary Relationship) 
6) มีการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั (Interdependent) 
7) มีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียน (Interaction) 
องค์ประกอบของเครือข่ายดงักล่าวขา้งตน้ท าให้เกิดลกัษณะของเครือข่ายท่ีแตกต่างกนั 3 

ลกัษณะ คือ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือข่ายจดัตั้ง และเครือข่ายวิวฒันาการ กล่าวคือ 
เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มีล าดบัชั้นในครอบครัวและ
และการเช่ือมโยงระหว่างครอบครัวท าให้เกดเครือข่ายทางสังคมมนุษยโ์ดยธรรมชาติข้ึน อาจจะ
เรียกวา่ “สถาบนัครอบครัว” หรือ “เครือข่ายครอบครัว” เครือข่ายจดัตั้ง คือ เครือข่ายท่ีเกิดจากการ
จดัตั้งข้ึนโดยสืบเน่ืองมากจากการรวมตวักนัท ากิจกรรมและมีวตัถุประสงคใ์นการท ากิจกรรมนั้นๆ 
ร่วมกัน ท าให้เกิดเครือข่ายท่ีแตกต่างจากเครือข่ายโดยธรรมชาติ เพราะเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมสายโลหิต แต่เครือข่ายจดัตั้งเป็นเครือข่ายท่ีเกิดจาก
ความตอ้งหรือการมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั และเครือข่ายวิวฒันาการ คือ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงจากเครือข่ายเดิมหรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มคนหรือองคก์รอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เกิดข้ึนจากการประชุมจดัตั้งหรือรวมตวักนัเพราะมีวตัถุประสงค์เดียวกนั
ตั้งแต่เร่ิมแรก 

เม่ือไดท้ราบถึงความหมาย ประโยชน์ องคป์ระกอบ และลกัษณะของเครือข่ายแลว้ ส่วนท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัเครือข่ายล าดบัต่อมา คือ การสร้างเครือข่าย (Networking) โดยการสร้างเครือข่าย คือ
การท าให้มีการติดต่อหรือสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและมีการร่วมมือกนัดว้ย
ความสมคัรใจ ทั้งน้ีการสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่าย
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแบบเพื่อน โดยท่ีสมาชิกมีความเป็นอิสระต่อกนั และมีลกัษณะเป็นการสร้างท่ี
ไม่ใช่อยูใ่นลกัษณะการพึ่งพิง นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อดว้ยการ
เผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายช่ือ เป็นตน้ แต่การ
สร้างเครือข่ายจะตอ้งเน้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั (กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คง, 2554) 

ส าหรับแนวคิดเครือข่ายการส่ือสาร เป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัเครือข่ายท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดตั้ งของกลุ่มบุคคลร่วมกันและเครือข่ายท่ี เกิดข้ึนจากระบบโทรคมนาคมของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี อีกทั้งเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคก์าร
เครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผพุ่ทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี
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2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมการใช้ส่ือเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั โดยงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีผลการศึกษา คือ 

ทศันีย ์เจนวถีิสุข และคณะ (2549) เร่ือง ความสามารถดา้นการส่ือสารของพระพิศาลธรรม
พาที (พระพยอม กลัยาโณ) กบัการระดมพลงัการพฒันาชุมชน พบวา่ พระพิศาลธรรมพาทีมีการใช ้
“นวตักรรมส่ือ” โดยการปรับเปล่ียนส่ือดั้งเดิมท่ีมีการใชอ้ยูใ่หเ้ป็นส่ือรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล–
พระพิศาลธรรมพาทีมีการปรับเปล่ียนวิธีการเทศน์แบบดั้งเดิมท่ีมีการนัง่เทศน์บนธรรมาสน์ เป็น
การยนืเทศน์หรือนัง่เทศน์แบบอภิปราย มีการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เขา้ช่วยในการน าเสนอ เช่น ภาพวาด
ท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ผูฟั้ง นอกจากน้ียงัพบวา่พระพิศาลธรรมพา
ทีมีการใช้ส่ือรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากพระสงฆ์ทั่วไปในการเทศนา คือ ส่ือบนัทึกเสียง ส่ือ
โทรทศัน์ ผสมผสานให้เขา้กบัเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการส่งไปยงักลุ่มเป้าหมาย ท าให้ผูฟั้งเกิดความ
สนใจ ศรัทธา และความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีแสดง 

ชลธิชา ชูชาติ (2552) เร่ือง กระบวนการสร้างสารของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใน
รายการธรรมะเดลิเวอร่ี พบว่า พระมหาสมปองมี “นวตักรรมส่ือ” ผ่านส่ือตวับุคคลโดยอาศยั
ส่ือสารมวลชน คือการจดัรายการโทรทศัน์ โดยมีกลยุทธ์หลกั คือตวับุคคลและสาร ท่ีแตกต่างจาก
รายการธรรมะทัว่ไป ท าให้ผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเยาวชน มีความสนใจการเผยแผธ่รรมะ
มากข้ึน เน่ืองมาจากความสามารถการใชภ้าษาของผูส่้งสารท่ีมีการปรับให้ง่ายและเป็นภาษาระดบั
เดียวกบัผูรั้บสาร ซ่ึงเป็น “แรงกระตุน้” ให้ผูรั้บสารยอมรับวา่ผูส่้งสารเป็นผูท่ี้เขา้ใจในตวัผูรั้บสาร 
ช่วยปิดช่องวา่งระหวา่งสถานะของบุคคล คือ พระสงฆแ์ละเยาวชน 

สิริลกัษณ์ ศรีจินดา (2553) เร่ือง การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระ
มหาวฒิุชยั วชิรเมธี ผา่นส่ือมวลชน พบวา่ พระมหาวฒิุชยัใช ้“นวตักรรมส่ือ” ในการเผยแผโ่ดยการ
ใชส่ื้อมวลชน ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทยุ โดยการใชส่ื้อเหล่านั้นอธิบายธรรมะให้
เขา้กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไม่วา่จะเป็นสังคมไทยหรือสังคมโลก ท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจเน้ือหา
ของธรรมะท่ีอธิบายผ่านตวัอยา่งท่ีเป็นปัจจุบนั โดยเลือกผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงง่ายอย่างส่ือมวลชน 
และสร้างใหเ้กิดผูรั้บสารในวงกวา้งมากข้ึน 

ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย ์(2553) เร่ือง การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่
ธรรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี พบว่าพระมหาวุฒิชยัมีการใช ้“นวตักรรมส่ือ” คือ ส่ือ
สมยัใหม่ ไดแ้ก่ ส่ือเครือข่ายทางสังคม และส่ือดิจิทลั ผนวกกบั “นวตักรรมสาร” ท่ีท าให้ผูฟั้งเขา้ใจ
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ไดง่้ายเน่ืองจากภาษาท่ีใช้เป็นภาษาท่ีเป็นปัจจุบนัและอยูใ่นระดบัเดียวกบัผูฟั้ง จึงเป็นส่วนกระตุน้
ให้ผูฟั้งสามารถเขา้ใจธรรมะในระดบัโลกียะได ้อีกทั้งนวตักรรมส่ือท่ีเป็นการใชส่ื้อดิจิทลันั้นช่วย
ท าใหผู้รั้บสารสามารถเลือกรับสารไดต้ามเวลาท่ีตนเองตอ้งการไดแ้ละสามารถท าการทบทวนสาร
ไดง่้ายข้ึน 

วศิน ประดิษฐ์ศิลป์ (2556) เร่ือง นวตักรรมวิธีคิดเพื่อการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิ
สาโล พบวา่ พระไพศาล วิสาโลมีการใชส่ื้อเพื่อการส่ือสารทางดา้นศาสนาพุทธทั้งท่ีเป็นส่ือดั้งเดิม
และส่ือสมยัใหม่ ส่ือใหม่ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ท่ีมีความแตกต่างจากพระผูเ้ผยแผรู่ปอ่ืน ๆ คือ การท่ี
พระไพศาล วิสาโลเป็นผูริ้เร่ิมให้มีการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเป็นผูจ้ดัการทั้ง 
“ส่ือ” และ “สาร” ดว้ยตนเองผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุคและทวิตเตอร์ นวตักรรมส่ือท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีพระไพศาล วิสาโลท าการปรับเปล่ียนและประยุกตส่ื์อ มีการสร้างเครือข่ายจากส่ือ
ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม คือ การสร้างเครือข่ายจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละจากผลงานดา้นวิชาการ ซ่ึงเป็นการสร้างส่ือท่ี
แปลกใหม่นอกเหนือจากการอาศยัส่ือแบบใหม่ท่ีพึ่งพาเทคโนโลยเีป็นหลกั  

รวีภรณ์ วุฒิกรภณัฑ์ (2552) เร่ือง การเปิดรับสาร การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจท่ีมี
ต่อรายการโทรทศัน์ “กรรมลิขิต” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการเปิดรับชมรายการ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีเพียงตัวแปรด้านอายุและอาชีพเท่านั้ นท่ีมีผลต่อการเปิดรับชมรายการและการใช้
ประโยชน์จากรายการ ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 25 เปิด
รับชมรายการบ่อย คือ 2 คร้ังต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างมากกวา่ร้อยละ 25 จะตั้งใจชมรายการ แต่จะมี
การเปล่ียนช่องเม่ือรายการเขา้ช่วงโฆษณา ร้อยละ 50 ของกลุ่มตวัอย่างเร่ิมตน้การชมรายการโดย
บงัเอิญ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรายการใน
ระดบัมาก มีความพึงพอใจระดบัมาก คือ คุณลกัษณะของพิธีกร มีความพึงพอใจในระยะเวลาการ
ออกรายการในระดบัปานกลาง และการใชป้ระโยชน์จากรายการ พบวา่ ผูช้มมีการใชป้ระโยชน์จาก
รายการในระดบัมาก คือ ท าให้ทราบถึงผลกรรม เม่ือประพฤติกรรมชัว่ และเกรงกลวัต่อบาปกรรม 
ผลรองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ มีความยบัย ั้งชัง่ใจและฉุกคิดมากข้ึนหากจะกระท าความผิด และ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บนอ้ยท่ีสุด คือ ช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงาได ้โดยมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผกาพร ขนัธรูจี (2550) เร่ือง การตดัสินใจเลือกชมรายการพุทธศาสนาของวยัรุ่นชาวพุทธ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับส่ือโทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุดตามล าดบัในแต่
ละวนั ความสนใจในการรับชมผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รายการ โทรทศัน์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ 
ละคร เพลง ภาพยนตร์เร่ืองยาว ส่วนรายการธรรมะไดรั้บความนิยมน้อยท่ีสุด ส าหรับพฤติกรรม
การรับชมรายการพุทธศาสนามีต ่ากว่า 1 ปี-1 ปี และส่วนใหญ่พฤติกรรมในการรับชมน้อย คือ 
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ประมาณ 1-2 คร้ังต่อเดือน โดยท่ีปัจจยัของรายการธรรมะท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ปัจจยั
ดา้นรูปแบบวธีิการน าเสนอ รูปแบบท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ละครธรรมะ ส่วนรายการพุทธศาสนาท่ี
กลุ่มตวัอย่างช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ รายการธรรมะดิลิเวอร่ี ท่ีออกอากาศในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ จดั
รายการโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  

สโรชา เตชะกฤตภูริพงศ์ (2552) เร่ือง กระบวนการส่ือสารเพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของ
พระบณัฑิตอาสาพฒันาชาวเขา ท่ีมีต่อเยาวชนชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) ในปี พ.ศ. 2551-
2552 พบว่า ช่องทางการส่ือสาร พระบณัฑิตอาสาฯ จะใช้รูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ร่วมคิดและแก้ปัญหากบัชุมชน ท างานร่วมกบัชุมชนเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ ศรัทธาและ
ไวว้างใจในพระบณัฑิตอาสาฯ สร้างจุดจูงใจต่างๆในสาร, ประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างแก่เยาวชน, 
การใชกิ้จกรรม, มีการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่, การฝึกอบรม/ปฏิบติั, การใชส่ื้อชุมชน,หอกระจาย
ข่าว, เสียงตามสาย เป็นการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดแก่ผูรั้บสาร รวมถึงการใชส่ื้อและช่องทางส่ือสารท่ี
มีอยู่จ  ากดัไดอ้ย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งสาร นัน่คือ การท่ีผูรั้บสารเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าสารไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ณปัณฑ์ชนิต ธรรมกวินทิพย์ (2548) เ ร่ือง นโยบายและแผนการน าเสนอรายการ
พระพุทธศาสนาทางส่ือโทรทศัน์กบัการเปิดรับชมรายการ พบว่า ผูท่ี้ชมรายการพระพุทธศาสนา
ทางโทรทศัน์เป็นเพศหญิง อาย ุ55 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมในการรับชม 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยรับชม
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 3 ปี เลือกรับชมรายการตามเน้ือหาท่ีตนเองสนใจ เพื่อเป็นหลกัยึด
เหน่ียวจิตใจและน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวิต ในส่วนของสถานีโทรทศัน์ซ่ึงถือวา่เป็นผูท้  า
หน้าท่ีส่งสารนั้น ไดแ้ก่สถานีโทรทศัน์สาธารณะช่อง 3, 5, 7, 9 และ ช่องไอทีวี ลว้นแลว้แต่มี
รายการธรรมอย่างน้อยช่องละหน่ึงรายการ มีวิธีการผลิตรายการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็น
ขั้นตอน คือ การวางแนวคิดหลกัหรือวางวตัถุประสงค์หลกัของการน าเสนอรายการ การก าหนด
รูปแบบและเน้ือหาของรายการ การจดัต าแหน่งบุคลากรผูรั้บผดิชอบท่ีมีความรู้และมีคุณภาพในการ
ท างาน และการจดัเตรียมงบประมาณในการผลิตรายการรวมถึงการหาผูส้นับสนุนรายการ ซ่ึง
สถานีโทรทศัน์สาธารณะท่ีจดัรายการเผยแผ่ธรรมะทุกช่องมีปัญหาเหมือนกนัเก่ียวกบัรายการ
ประเภทน้ี คือ การจดัอนัดบัจ านวนของผูช้มอยูใ่นล าดบัท่ีต ่า ท าให้ส่งผลถึงผูส้นบัสนุนรายการ อีก
ทั้งเวลาท่ีบรรจุรายการประเภทน้ีในผงัรายการจะถูกจดัในช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผูช้มน้อยท่ีสุด คือ 
ช่วงเช้าและช่วงดึก และผลท่ีได้เก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการในอนาคตปรากฏว่า ทุกช่อง
สถานีมีนโยบายไม่เปล่ียนแปลงเร่ืองของสัดส่วนการเพิ่มและการลดปริมาณการบรรจุรายการ
ประเภทน้ีสู่ผงัรายการ  

 



31 

ภทัรพร ศิลปาจารย ์(2551) เร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทศัน์ “โรงเรียน
อนุบาลฝัน ในฝันวทิยา” พบวา่  รายการโรงเรียนอนุบาลฝัน ในฝันวิทยาเป็นรายการธรรมะบรรยาย
โดยพระราชภาวนาวิสุทธ์ิ เจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย เป็นผูด้  าเนินรายการ มีเน้ือหาสาระหลกัคือ 
เร่ืองกฎแห่งกรรมและเร่ืองการสร้างบุญ ส่วนของรายการท่ีเด่นชัดเก่ียวกบัหลกักฎแห่งกรรมคือ 
การอธิบายขยายความหลกัการประกอบตวัอย่างทั้งท่ีเป็นตวัอย่างตามพระไตรปิฎกท่ีปรากฏตวั
บุคคลในพุทธประวติัและคมัภีร์ประกอบชั้นหลงัพระไตรปิฎก เสริมดว้ยตวัอยา่งท่ีเป็นปัจจุบนัทั้ง
จากการเตรียมการไวเ้ป็นกรณีศึกษาและจากการตอบค าถามจากจดหมายของผูรั้บชมรายการทาง
บา้น ส่วนการบรรยายธรรมเร่ืองการสร้างบุญนั้นจะเนน้หลกัการสร้างบุญดว้ยวิธีการให้ทาน รักษา
ศีล และปฏิบติัเจริญภาวนา มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เน้นอธิบายถึงผลท่ีจะไดจ้ากการสร้าง
บุญ ซ่ึงในขณะท่ีบรรยายอยูน่ั้นจะมีการสอดแทรกเพลงหรือภาพการ์ตูนแอนนิเมชัน่ประกอบการ
บรรยายดว้ย โดยเน้ือหาของเพลงและการ์ตูนท่ีแสดงเคล่ือนไหวนั้นจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ี
ไดบ้รรยายก่อนหนา้นั้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยท าให้ผูช้มหรือผูรั้บสารสามารถเขา้ใจธรรมะท่ีบรรยาย
อยู่ในขณะนั้นได้ เม่ือวิเคราะห์ในส่วนของผูส่้งสาร คือ ผูด้  าเนินรายการ เห็นได้ว่าเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการเล่าเร่ือง อธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้ผูฟั้งเขา้ใจเด่นชดัเป็นรูปธรรมในเชิง
ประจกัษ์ผ่านเพลงและภาพทั้งท่ีเป็นภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถใน
การใชเ้สียง จงัหวะของเสียงในการบรรยาย ผนวกกบัการใชเ้หตุผลอธิบายประกอบโนม้นา้วใจผูฟั้ง
ผูช้มใหค้ลอ้ยตามได ้ส่ือท่ีใชท้ั้งเพลงและภาพลว้นมีการจดัการเป็นอยา่งดีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 
ภาพท่ีใชเ้ป็นภาพท่ีจดัท าอยา่งสวยงามประณีต สมจริง ช่องทางในการส่ือสารผ่านสถานีโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมเพื่อธรรมะของวดัพระธรรมกายเองท่ีมีการบริหารจดัการโดยองคก์รภายในวดัซ่ึงเป็น
องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร แต่มีความสามารถในการจดัการดา้นการเผยแผไ่ดเ้ช่นเดียวกบัมืออาชีพ 
เลือกเวลาในการออกอากาศท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็นเป้าหมายได้เป็น
จ านวนมาก ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานทั้งระบบและเกิดประสิทธิผลต่อผูรั้บสาร ในดา้น
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงลบให้กลายเป็นพฤติกรรมเชิงบวก คือ มีความเช่ือในเร่ืองของกฎ
แห่งกรรมมากข้ึน เช่ือว่าท าดีย่อมได้ผลท่ีดี และถา้ท าความชัว่ก็จะไดรั้บผลของความชั่ว ท าให้มี
ความส านึก เกรงกลวัต่อการกระท าชัว่และผลของการท าบาป โดยรายการธรรมบรรยายโรงเรียน
อนุบาลฝัน ในฝันวทิยามีการออกอากาศสดและมีการน ากลบัมาออกอากาศซ ้ าในอีกช่วงเวลา  

ทรัพย์กุลธร อุทยัไพศาลวงศ์ (2552) เร่ือง โครงการผลิตรายการธรรมะทางโทรทศัน์
ส าหรับวยัรุ่นเพื่อสถานีโทรทศัน์ทีวีไทย พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นวยัรุ่นตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายถึงระดบัอุดมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นไม่แตกต่างกนัเก่ียวกบัรายการ
ธรรมะทางโทรทศัน์ คือ เวลาท่ีออกอากาศไม่เหมาะสม ระยะเวลาในการเสนอสั้ นเกินไป และ
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รูปแบบของการน าเสนอไม่ชวนใหติ้ดตามและยากต่อความเขา้ใจ เพราะเน้ือหาสาระส่วนใหญ่มกัท่ี
จะเป็นนามธรรมมากเกินไป ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการเก่ียวกบัรายการธรรมะ คือ ควรเป็น
รายการประเภทละครธรรมะแนววาไรต้ีท่ีมีการผสมผสานกนัหลากหลายท่ีสอดแทรกค าสอนผา่น
ตวัละคร โดยใหเ้ป็นละครท่ีมีเน้ือหาเชิงสั่งสอน อิงเร่ืองจริงท่ีสามารถเตือนสติได ้แต่ตอ้งแทรกปน
เน้ือหาท่ีมีความสนุกสนาน ตลกข าขนั เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยท าให้อยากท่ีจะติดตามและช่วยผอ่น
คลายง่ายต่อความเขา้ใจ ควรมีความยาวไม่เกินหน่ึงชัว่โมงหรือไม่สั้ นจนเกินไป รายการประเภท
บรรยายธรรมหรือสนทนาธรรมก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินรายการโดยพระสงฆ์ ผูด้  าเนินรายการ
ควรเป็นบุคคลตน้แบบของกลุ่มตวัย่างท่ีเป็นวยัรุ่น ได้แก่ ดารา นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา หรือ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีกลุ่มวยัรุ่นรู้จกัมาสนทนาหรือบอกเล่าเก่ียวกบัหลกัการในศาสนาพุทธท่ีเขา้ใจ
ง่ายและมีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น นัน่คือสามารถท่ีจะตอบโจทยแ์กปั้ญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เช่น ปัญหาเร่ืองการเรียน เร่ืองเพื่อน เร่ืองความรัก เร่ืองความขดัแยง้กบับุคคลใน
ครอบครัว เป็นตน้ รายการธรรมะท่ีเป็นรู้จกัดีในกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ี คือ “รายการธรรมะดิลิ
เวอร่ี” ด าเนินรายการโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

มนฤดี พึ่งจกัคล่ี (2557) เร่ือง รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาของรายการธรรมะในโทรทศัน์
ไทย พบว่า รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาของรายการธรรมะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ รูปแบบการ
บรรยาย รูปแบบการสัมภาษณ์ รูปแบบการ์ตูน รูปแบบละคร และรูปแบบสารคดี โดยรูปแบบ
ทั้งหมดน้ี มีทั้ งส่วนท่ีเหมือนกันและต่างกัน ซ่ึงส่วนท่ีเหมือนกัน คือ ส่วนของแก่นเร่ืองท่ีต้อง
เป็นไปตามหลกัค าสอนในศาสนาพุทธ อนัเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข และส่วนท่ี
ต่างกนัของรูปแบบทั้งหมด คือ การน าเสนอเน้ือหา ตวัละคร ภาพและเสียง ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตาม
รูปแบบของรายการ เช่น รายการธรรมะท่ีมีรูปแบบการบรรยายและรูปแบบการสัมภาษณ์จะมี
ลกัษณะเป็นการสนทนาพดูคุย การถามตอบปัญหาขอ้สงสัย อาจจะมีการถามเก่ียวกบัประสบการณ์
ในการใชธ้รรมะ มีตวัละครหรือผูด้  าเนินเร่ืองด าเนินรายการเป็นทั้งพระสงฆแ์ละบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ในแวดวงต่างๆ  ภาพและเสียงท่ีปรากฏจึงมีลกัษณะเป็นโต๊ะสนทนาหรือการนัง่ ยืน เดินสนทนาใน
สถานท่ีต่างๆ แลว้แต่ความเหมาะสมของการจดัรายการ หากเป็นรายการธรรมะรูปแบบการ์ตูน 
รูปแบบละคร และรูปแบบสารคดีจะมีความเป็นอิสระในการน าเสนอมากข้ึน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผูผ้ลิตรายการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงรูปแบบรูปแบบในกลุ่มน้ีสามารถท่ีจะ
น าเสนอเน้ือหาผ่านตวัละครได้โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งบอกกล่าวถึงเน้ือหาเป็นค าพูด ตวัละครท่ี
น ามาใชน้ั้นสามารถจดัไดอ้อกเป็นสองประเภท คือ ตวัละครท่ีมีชีวิตอยูจ่ริงและตวัละครสมมติ ใน
การน าเสนอผา่นตวัละครน้ีมีส่วนท่ีจะจูงใจผูรั้บสาร (ผูช้ม) คือ การใชด้าราหรือการใชก้าร์ตูนหรือผู ้
ด าเนินรายการท่ีเป็นท่ีรู้จกัช่ืนชอบ จะท าให้ผูช้มติดตามการน าเสนอเน้ือหาไดแ้ละสามารถจดจ า
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เน้ือหาไดผ้่านการพูด การแสดงของตวัละครนั้นๆ  กล่าวไดว้า่รูปแบบการน าเสนอรายการธรรมะ
ผา่นโทรทศัน์ท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารมากท่ีสุด คือ  รายการท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาผ่านตวัละครท่ีมี
ความสามารถในการแสดงสาระส าคญัของเน้ือหา ทั้งยงัตอ้งมีภาพประกอบท่ีสวยงามสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา มีเสียงประกอบทั้งท่ีเป็นเพลงหรือเสียงตามธรรมชาติท่ีจูงใจสร้างบรรยากาศในการรับชม
รับฟัง ทั้ งหมดน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการอย่างมีขั้นตอนและการวางแผนท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

ทตัธนนัท ์พุม่นุช (2555) เร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมเพื่อพฒันาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบว่า ผล
ความกา้วหนา้ของระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสารก่อให้เกิดนวตักรรม
ใหม่ทางสังคม คือ เครือข่ายทางสังคม เครือข่ายทางสังคมน้ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “สังคมออนไลน์” 
(Online Community) หรือ “สังคมเสมือน” (Virtual Community) หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” 
(Social Network) เครือข่ายทางสังคมน้ีเป็นพื้นท่ีทางสาธารณะในโลกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีสมาชิกท่ี
ไม่จ  ากดัคุณสมบติั คือ  ไม่มีการจ ากดัเพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ หรือกลุ่มทาง
สังคม  เป็นพื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับการแสดงออก แบ่งปันเร่ืองราวต่างๆ ทั้งท่ีเป็นภาพและเสียง อีกทั้งเป็น
พื้นท่ีท่ีสามารถเช่ือต่อกบัส่ือชนิดอ่ืนๆ ไดด้ว้ย นอกจากน้ีเครือข่ายทางสังคมน้ีก่อให้เกิดลกัษณะ
พิเศษบางประการเก่ียวกบัการใช้ คือ ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี หากมีอุปกรณ์เช่ือมต่อท่ี
สามารถใช้ได้ โดยสถานท่ีท่ีมีการใช้มาก คือ ท่ีท างาน ท่ีพกั และสถานท่ีท่ีมีสัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้บริการ ซ่ึงสามารถใช้ส่ือผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 
โทรทศัน์อจัฉริยะ เป็นตน้ เครือข่ายทางสังคมท่ีมีการใชม้าก  คือ  เฟซบุค  อีเมล์  บล็อก  ทวิตเตอร์ 
ยูทูป เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ิงท่ีช่วยในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
การส่ือสาร การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นเร่ืองสาธารณะและเร่ืองเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
หรือเร่ืองส่วนบุคคล การให้ความรู้ และเช่ือมโยงเขา้ด้วยกนัส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ สามารถ
เช่ือมต่อกบัสมาชิกไดท้ัว่โลกโดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะทาง สามารถส่ง แบ่งปันขอ้มูลทั้งท่ีเป็น
ตวัอกัษร ภาพ และเสียง ระบบน้ีเป็นระบบท่ีมีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
มากข้ึน 

วิยะณี อาจหาญ (2556) เร่ือง  การบริหารส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมข่าวระวงัภยั พบว่า 
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมข่าวระวงัภยั เป็นสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีจดัตั้งข้ึนโดยบริษทัใน
เครือเนชัน่ดว้ยวตัถุประสงค์เฉพาะ คือ จดัตั้งเป็นสถานีข่าวเพื่อการระวงัภยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดใ้น
สังคม เป็นการรายงานเก่ียวกบัภยัสังคม ภยัพิบติั รายงานสภาพอากาศ และการช่วยเหลือสังคม ซ่ึง
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และด้วยวตัถุประสงค์เฉพาะน้ี ท าให้สถานีโทรทศัน์ฯ ช่องระวงัภยั
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ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆ โดยปัญหาและอุปสรรค
ท่ีสถานีฯข่าวระวงัภยัประสบอยูเ่สมอ คือ การท่ีจะตอ้งปรับตวัรับกบัสภาพใหม่ๆ และเทคโนโลยีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการแกปั้ญหาเร่ืองน้ีในล าดบัแรก คือ การคดัเลือกบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถด้านใช้เทคโนโลยีของส่ือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถบุคลากรเหล่าน้ีดว้ยการจดัใหมี้การเรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ปฏิบติัการท่ีมีทกัษะ เพราะเป็นบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการผลิตรายการและการออกกอากาศ ใน
ขณะเดียวกันผู ้บริหารจะท าการกระตุ้นให้บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการน้ีมีความต่ืนตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร ส่วนบุคลากรฝ่ายข่าวได้รับการคดัเลือกจากบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการท างานข่าวมาแล้วจากในเครือเนชั่น ดังนั้ น
บุคลากรทั้งสองสองส่วนจึงเป็นบุคลาการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะดา้น
เป็นอย่างดี นับได้ว่าสถานีฯข่าวระวงัภยัสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากส่วนของ
บุคลากรได ้นอกจากน้ีสถานีฯ ข่าวระวงัภยัมีการน าเอาส่ืออ่ืนๆ ท่ีเรียกวา่ ส่ือเก่า รวมถึงส่ือใหม่และ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยั มาผนวกรวมเขา้กบัส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท าให้สถานีฯข่าว
ระวงัภยัสามารถใชส่ื้อสารมวลชนเพื่อประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งครบวงจร กลายเป็นการผสมผสานกนั
ของสามส่ือ คือ ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือวิทยุ และส่ือโทรทศัน์ เช่ือมต่อด้วยเทคโนโลยีสนบัสนุนท่ี
ทนัสมยั เป็นตน้ว่า สามารถเช่ือมต่อกบัระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี HD Web TV เครือข่ายโทรศพัท์
สามจี บรอดแบรนด์ เพื่อการระวงัภยัรวมถึงวิบัติภยัต่างท่ีเกิดข้ึนในโลก ท าให้เกิดเครือข่ายท่ี
สามารถรับชมได้ไกลถึงยุโรป จีนตอนบน ญ่ีปุ่น และประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ  
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจัดการเป็นฝ่ายท่ีต้องจัดระเบียบวางแผนการท างานของส่วนต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกนั เป็นการบริหารผา่นแผนการท่ีจดัออกมาในรูปของผงัรายการและตารางออกอากาศ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมหรือเวลาของผูช้มเป้าหมาย โดยท าการศึกษาและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเพื่อน ามาก าหนดช่วงเวลา รายการ ระยะเวลาของรายการให้สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมายนั้น 

จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในภาพรวม พบวา่ การส่งสารหรือการเผยแผธ่รรมะนั้น 
ไม่วา่ผูส่้งสารจะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระสงฆล์ว้นแลว้แต่มีการใชส่ื้อในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นส่ือ
แบบดั้งเดิมและส่ือใหม่ มีการปรับประยุกต์ส่ือท่ีใช้ให้มีความแตกต่างจากเดิม หรือถึงขั้นมีใช้ส่ือ
รูปแบบใหม่ส าหรับการเผยแผเ่พื่อให้มีการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน รวดเร็วข้ึน อีกทั้งช่วยท า
ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจในสารท่ีส่งไดง่้ายและชดัเจนยิ่งข้ึน นอกจากนั้นแลว้ผูส่้งสารยงัใช้
การกระตุน้ผ่านแรงจูงใจต่างๆ ให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงสารท่ีส่งและปรากฏผลในรูปแบบการ
ปรับเปล่ียนความคิด ทศันคติ ซ่ึงในท่ีสุดน าไปสู่การเปล่ียนการกระท า  
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การใช้ส่ือโทรทัศน์จัดรายการธรรมะจากงานวิจัยท่ีท าการศึกษา พบว่า  มีการใช้ส่ือ
โทรทศัน์ท่ีหลากหลายข้ึนทั้งท่ีเป็นส่ือโทรทศัน์ช่องสาธารณะ ส่ือโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก อีก
ทั้งส่ือโทรทศัน์ก็มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ส่ือโทรทศัน์เช่ือม
สัญญาณผา่นระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งมีการผสมผสานส่ือโทรทศัน์ท าให้รูปแบบการเลือกรับชมก็มี
ความแตกต่างกนัด้วย เช่น การดูรายการสด การดูรายการท่ีมีการจดัเก็บไวท้ั้งท่ีเป็นแบบทบทวน
และแบบเลือกดูซ ้ าเฉพาะรายการท่ีสนใจ ดงันั้นผูผ้ลิตรายการธรรมะผ่านโทรทศัน์ทั้งระบบปกติ
และระบบดาวเทียมจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเลือกรูปแบบในการผลิตรายการธรรมะให้เหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย เวลา ระยะเวลา โดยตอ้งค านึงถึงทั้งรูปแบบ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวตัถุประสงค์ในการผลิตรายการและวตัถุประสงค์ของ
สถานีโทรทศัน์ช่องนั้นๆ ใหม้ากท่ีสุด  

การใชเ้ครือข่ายดา้นเทคโนโลยเีป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการใชส่ื้อ เน่ืองจากบางคร้ัง
การใช้ส่ือหลักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูช้มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่ม เพราะ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มมีความสามารถในการใช้ส่ือไดห้ลากหลายชนิดในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัมากส าหรับใชส่ื้อเพื่อส่งสารท่ีจะตอ้งปรับ เปล่ียน และ
ประยุกต์ใช้ส่ือหลักกับส่ือทางเลือกท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยส่ืีอ 



 

บทที ่3 
 

วธีิการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมการใชส่ื้อและการใชส่ื้อโทรทศัน์เพื่อเขา้ถึงพุทธธรรมของ
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเท่ียวช่องธรรมะทีวี” เป็นการวิจัย ท่ีอาศัยระเบียบวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 ระเบียบวธิีวจิัย 
 

งานวจิยัน้ีจดัท าเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดในการจดัการตามระเบียบวธีิวจิยั คือ 
 

3.2 แหล่งข้อมูล 
 

ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัแยกประเภทของขอ้มูลตาม
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลและชนิดของมูลไวด้งัน้ี  

3.2.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร การวิจัย เชิงคุณภาพน้ีท าการศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary 
Research) โดยเป็นการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร 
นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั บทสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต อนัเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใช้ส่ือของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเท่ียวช่องธรรมะทีวีในการเผยแผ่ศาสนาพุทธตั้งแต่เร่ิม
ออกอากาศคร้ังแรก พ.ศ. 2548 การใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีและเครือข่าย การจดั
รายการธรรมะตามผงัรายการ 

3.2.2 แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นส่วนบนัทึกภาพและเสียง  ขอ้มูลน้ีจะเป็นส่วนของรายการธรรมะ
ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่องธรรมะทีว ี แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล ขอ้มูลประเภทบุคคลจะ
ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งประเภทขอ้มูลแระเภทบุคคลออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 
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1) บุคลากรผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบงานดา้นการเผยแผ่ จ านวน 1 คน คือ นายธนาชยั 
ธีรพฒันวงศ์ ประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะและผูก่้อตั้ งสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีว ี

2) บุคลากรในสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี จ านวน 2 คน คือ 
นางสาวนาฐยา เนตรรัตน์ ผูอ้  านวยการสถานีฯ และนายณธนา หลงบางพลี รองผูอ้  านวยการสถานีฯ 

3) บุคลากรฝ่ายการผลิตรายการธรรมะ จ านวน 2 คน คือ นางสาวอนันา สุขสุกรี 
หวัหนา้โปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการ และนายเทวะฤทธ์ิ นนัทะวงศ ์ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ 
 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ซ่ึงการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีผูว้ิจยัก าหนดใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นมาตรฐาน (Unstandardized 
Interview) เป็นวิธีการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่นและเปิดกวา้ง แต่ก าหนดกรอบการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั จะท าการสัมภาษณ์ด้วยการใช้
ค  าถามปลายเปิดสัมภาษณ์แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม โดยเป็นการจดักลุ่มด้วยการเลือก
เฉพาะเจาะจง (Focus Group) เพื่อใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลเพื่อตอบประเด็นค าถามตามวตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูมี้หน้าท่ีดูแลเก่ียวกบัการเผยแผ่ของสถานีในระดบันโยบาย คือ มูลนิธิรวม
ใจเผยแผธ่รรมะ โดยกลุ่มแรกจะท าการสัมภาษณ์และบนัทึกเสียง ตามกรอบของการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ซ่ึงมีประเด็นค าถามดงัน้ี 

1) ความเป็นมาของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเท่ียวช่องธรรมะทีว ี
2) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเก่ียวกบัการเผยแผพุ่ทธธรรม 
3) การใชส่ื้อและประเภทของส่ือท่ีใชใ้นการเผยแผแ่ละกลุ่มเป้าหมาย 
4) บุคลากรท่ีเก่ียวข้องและการจัดการ รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น ชนิดของส่ือ 

งบประมาณ การจดัการ เป็นตน้ 
5) การพฒันาการใชส่ื้อเพื่อการเผยแผต่ั้งแต่ออกอากาศคร้ังแรกจนถึงปัจจุบนั 
6) ผลการด าเนินงานดา้นการใช้ส่ือทุกประเภทของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเท่ียวช่อง

ธรรมะทีวท่ีีใชใ้นการเผยแผ ่
กลุ่มท่ี 2 ส่วนของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีและเครือข่าย จะท าการ

สัมภาษณ์และบนัทึกเสียงผูอ้  านวยการสถานี ผูผ้ลิตรายการ ผูผ้ลิตเน้ือหา ผูจ้ดัรายการ และผูด้  าเนิน
รายการ ผูว้จิยัก าหนดกรอบค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไวด้งัน้ี 
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1) ความเป็นมาของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเท่ียวช่อง 
ธรรมะทีว ี

2) วสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
3) นโยบายหลกัของสถานีโทรทศัน์ฯ 
4) ระบบการท างาน โครงสร้างและผงัการบริหารสถานีโทรทศัน์ฯ 
5) ปัจจัยและองค์ประกอบในการผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่ บุคลากร อุปกรณ์

งบประมาณ เวลา และการจดัการ 
6) การผลิตรายการและรูปแบบของรายการ 
7) ผงัการจดัรายการและประเภทของรายการ ไดแ้ก่ รายการจดัสด รายการบนัทึก และ

รายการทบทวน รวมถึงระยะเวลาในการปรับเปล่ียนผงัรายการ 
8) การเช่ือมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับส่ือโทรทัศน์ เช่น ส่ือโทรทัศน์

ออนไลน์ เฟสบุค๊ ฯลฯ 
9) วธีิการประเมินผลของรายการ 
10) ผลการด าเนินงานของรายการและผลงานในภาพรวมของสถานี รวมถึงตวัช้ีวดัท่ี

ส าคญั 
11) ภาพรวมเก่ียวกบัเทคนิควิธีในการเลือกประเภท เน้ือหา และการน าเสนอรายการ

โทรทศัน์ 
12) การวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของรายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอในสถานีโทรทศัน์

ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวกีบัรายการธรรมะท่ีน าเสนอในสถานีโทรทศัน์เผยแผธ่รรมะอ่ืนๆ 
13) แผนการในอนาคตเก่ียวกับสถานีโทรทศัน์ตามระยะเวลา ได้แก่ แผนระยะสั้ น 

ระยะกลาง และระยะยาว 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู ้ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเท่ียวช่องธรรมะทีวี ซ่ึง

ประกอบดว้ยหวัหนา้ฝ่ายผลิตรายการ บุคลากรฝ่ายงานออกแบบภาพ แอนิเมชัน่ และเพลง บุคลากร
ฝ่ายขอ้มูลและข่าวสาร บุคลากรฝ่ายข่าว  และบุคลากรฝ่ายควบงานดา้นเทคนิค ผูว้ิจยัก าหนดกรอบ
ค าถามส าหรับกลุ่มผูผ้ลิตรายการไวด้งัน้ี 

1) หนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละฝ่าย 
2) แผนและนโยบายของแต่ละฝ่าย 
3) ขั้นตอนการท างานของแต่ละฝ่ายและรายละเอียดของงานส่วนท่ีรับผดิชอบ 
4) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบระยะเวลาการท างาน 
5) เทคนิควธีิในการเลือกเน้ือหาและการน าเสนอของรายการ 
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6) ความยากง่ายของงานท่ีรับผดิชอบ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
7) การท างานร่วมกนักบัฝ่ายอ่ืนๆ ในรายการเดียวกนั 
8) การประสานงานร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ฯ 
9) การประเมินผลงาน การวดัประสิทธิภาพในการท างาน 
10) การก าหนดทิศทางการท างานในอนาคต 
11) จุดเด่นและความแตกต่างของรายการเม่ือเปรียบเทียบกบัรายการโทรทศัน์ธรรมะ

รายการอ่ืนๆ กบัรายการของสถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืนๆ  
 

3.4 การรวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลตามท่ีจ าแนกประเภทไวข้า้งตน้ ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นระยะเวลาสามเดือน ส่งจดหมายนดัหมายเพื่อสัมภาษณ์บุคลากรท่ี
ไดจ้ดัแยกประเภทไวด้ว้ยการจดบนัทึกและการบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ เพื่อน าเสียงสัมภาษณ์ท่ีไดน้ั้น
มาถอดเป็นค าพูดจากการให้สัมภาษณ์ใช้ประกอบขอ้มูลทางเอกสารเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคต่์อไป 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัเชิงคุณภาพน้ี ผูว้ิจยัจะน าส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกน ามาสรุปขอ้มูลประกอบเอกสารและใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์ตวับท  (Textual 
Analysis) และวิธีการตีความ (Interpretation) แล้วน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา
วเิคราะห์ (Analytical Description) โดยการใชแ้นวตามทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการวเิคราะห์ใหไ้ดค้  าตอบตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้



 

บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 

 
จากการศึกษาเร่ือง นวตักรรมการใช้ส่ือและการใช้ส่ือโทรทศัน์เพื่อเขา้ถึงพุทธธรรมของ

สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิจยัโดยท าการวิจยัเชิงคุณภาพ อาศยัวิธี
วจิยัการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสถานีโทรทศัน์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตรายการโทรทศัน์และการด าเนินการของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ซ่ึง
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้คือ 

1. เพื่อศึกษาการใชน้วตักรรมส่ือในการเผยแผพุ่ทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม
ช่องธรรมะทีว ี

2. เพื่อศึกษาเครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวไีปยงัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย  

โดยผลการวจิยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ 
1. การใช้นวตักรรมส่ือในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่อง

ธรรมะทีว ี
2. การใช้เครือข่ายการส่ือสารของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมไปยงัพุทธศาสนิกชน

กลุ่มเป้าหมาย 
มีรายละเอียดของผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 การใช้นวตักรรมส่ือของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมช่องธรรมะทวี ี
 

4.1.1 ความเป็นมาและการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมช่องธรรมะทวีี 
จากการสัมภาษณ์คุณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะ
ทีวี พบว่า สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เป็นสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีมีการ
ด าเนินงานตั้งแต่  พ.ศ.  2548  ด าเนินการก่อตั้งและจดัการโดยมูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ   มีนาย
ธนาชยั ธีรพฒันวงศ์ เป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องน้ีข้ึน สถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ ท่ีด าเนินการออกอากาศ 24 ชั่วโมง เป็นช่อง
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สถานีโทรทศัน์ท่ีออกอากาศภายใตว้ตัถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมะเป็นหลกั และด าเนินการ
จดัการโดยองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร งบประมาณในการด าเนินงานโดยรวมได้รับมาจากพระครู
ภาวนาสุทธาจาร (หลวงปู่ สาคร ธมฺมาวโุธ) เจา้อาวาสวดัเวฬุวนั อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 
และเงินบริจาค 

สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวมีีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
1) เพื่อธ ารงรักษาสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2) เพื่อเป็นศูนยก์ลางทางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทุกนิกายทัว่โลก 
3) เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ เผยแผ่ศาสนกิจ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของวดั 

องคก์ร หรือหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ 
4) เพื่อสร้างส่ือสาระธรรมะ จรรโลงพระพุทธศาสนา วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม

ใหค้งอยูสื่บไป 
5) เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา (ทางสายกลาง) เพื่อ

การเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีสมบูรณ์ 
6) เพื่อพฒันาส่ือธรรมะใหท้นัยุค สร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพน าไปสู่การเขา้ถึง

และพฒันาสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ดว้ยวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานีโทรทศัน์ขา้งตน้ ถือได้ว่าเป็นแผนแม่แบบในการ

ด าเนินงาน ซ่ึงมีพนัธกิจหลกั คือ การค ้าจุนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามทางสายกลาง โดยไม่
เป็นพุทธพาณิชย ์ 

ในส่วนน้ีคุณธนาชัย ธีรพฒันวงศ์ ประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ได้ให้สัมภาษณ์
เก่ียวกบัความเป็นมาของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผธ่รรมะช่องธรรมะทีวไีวว้า่ 

 
“ตอนแรกเกิดจากการรวมตวัของคนท่ีมีความสนใจท่ีจะเผยแผธ่รรมะในศาสนา
พุทธเป็นการช่วยคนและเป็นการรักษาศาสนา ช่วยกนัเผยแผอ่อกไป จนจดัตั้งกนั
เ ป็นมู ล นิ ธิ  ก็ท  า ง านกันตาม ช่ือ ท่ี เ ห็น  แล้วขย ับขยายตาม ส่ือ  ท่ี เ ลื อก
สถานีโทรทศัน์เพราะเป็นส่ือท่ีเข้าถึงคนได้กวา้งโดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัมากข้ึน จึงไดป้รึกษาหารือกนัท ารายการโทรทศัน์
เพื่อการเผยแผธ่รรมะข้ึน” ธนาชยั ธีรพฒันวงศ ์(สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558) 
 
ดว้ยประสบการณ์ท่ีอยูใ่นแวดวงการส่ือสารประเภทวทิยโุทรทศัน์ของคุณธนาชยั ท าให้การ

จดัท ารายการโทรทศัน์ดา้นการเผยแผ่ธรรมะจึงเกิดข้ึนไดไ้ม่ยากนกั เน่ืองจากคุณธนาชยัเป็นอดีต
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ประธานกรรมการและประธานบริหารกลุ่มเดอะเนชัน่ (The Nation Group) และไดล้าออกจาก
ต าแหน่งในกลุ่มเดอะเนชัน่เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 เน่ืองดว้ยปัญหาสุขภาพ คุณธนาชยัไดเ้ล่า
ถึงท่ีมาของช่ือ ธรรมะทีว ีวา่  

 
“ช่องธรรมะทีวี’ หรือช่ือ ‘ธรรมะทีวี’ เพิ่งจะเกิดข้ึนทีหลงั เม่ือเปล่ียนระบบ
เครือข่ายจากจานสีส้มมาเป็นจานสีด าของ PSI จึงเปล่ียนจาก ดีทีวี (DTV) มาเป็น 
‘ธรรมะทีวี’เพราะค าน้ีเป็นค าท่ีมีความหมายดี มีความหมายตรงชดัเจนอยูแ่ลว้วา่
คืออะไรและเพื่ออะไร สถานีฯ มีความสมบูรณ์แบบมากข้ึนจากการท่ีเราไดเ้ร่ิม
จัดผงัรายการเองออกอากาศเองตลอดทั้ ง 24 ชั่วโมง” ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ์
(สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558) 

 
การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี สามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น

สามช่วงเวลา คือ 1) ช่วงแรก 2) ช่วงกลาง และ 3) ช่วงปัจจุบนั 
ช่วงแรกของการด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เร่ิมเม่ือก่อตั้ง

และท าการออกอากาศจากการพฒันาการออกอากาศท่ีช่อง DLTV1 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมวงัไกลกงัวล การออกอากาศในช่วงน้ีเป็นช่วงพฒันาการออกอากาศ 
โดยเป็นการออกอากาศท่ีไม่มีก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในผงัรายการ  แต่ลักษณะรายการคัน่เวลา
รายการหลกัของสถานีฯ วงัไกลกงัวล ซ่ึงสามารถออกอากาศไดใ้นช่วงเวลาว่างเท่านั้น มีรายการ
ออกอากาศเพียงวนัละ 5-8 รายการ รวมรายการท่ีออกอากาศซ ้ าดว้ย และมีขอ้จ ากดัในการแพร่ภาพ
ไดเ้ฉพาะกลุ่ม เน่ืองจากการส่งสัญญาณผา่นจานรับสัญญาณดาวเทียมของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับรายการท่ีออกอากาศเป็นรายการท่ีเพิ่งริเร่ิมจดัท า จึงเป็นรายการท่ีมีรูปแบบ
ในการน าเสนอท่ีเรียบง่าย ไม่สลบัซบัซ้อน ทั้งน้ีเกิดจากขอ้จ ากดัของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม
ช่องธรรมะทีวเีอง คือ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการผลิตและจ านวนบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ นอกจากนั้น 
การด าเนินการและการออกอากาศยงัอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบจากวดัพระรามเกา้กาญจนาภิเษกและ
ส านักพระราชวงั อย่างไรก็ดีภาพรวมในการผลิตรายการ เพื่อท าการออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ
โทรทศัน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวงัไกลกงัวลสามารถด าเนินการไปด้วยดีในระดบัหน่ึง
จนถึง พ.ศ. 2552 

ช่วงกลางของการบริหารจดัการและออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีว ีเร่ิมตน้เม่ือนายณธนา หลงบางพลีไดเ้ขา้มาร่วมท างานในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานี
ฯ เบ้ืองตน้ในการท างานของช่วงกลาง ไดแ้ก่ การเน้นการปรับปรุงรูปแบบรายการให้แตกต่างไป
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จากช่วงแรก จดัระบบแนวคิดในการน าเสนอใหม่ โดยเฉพาะรายการท่ีถือว่าเป็นรายการท่ีมีความ
โดดเด่นของสถานีฯ คือ รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีการจัดการถ่ายท าใน
ต่างประเทศ ผนวกกบัการเปล่ียนเครือข่ายการรับสัญญาณจากจานรับสัญญาณเดิมมาเป็นจานรับ
สัญญาณของ IPM (จานรับสัญญาณสีส้ม) ของบริษทั ไอพีเอ็มทีวี จ  ากัด และมีการออกอากาศ
รายการต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นคร้ังแรกพร้อมทั้งเพิ่มจ านวนบุคลากรของสถานีฯ  แต่การ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงดงักล่าวก็มีปัญหาและไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปัญหาต่างๆ ท่ีสถานีฯ ประสบในช่วงเวลาน้ีท าใหส้ถานีฯ หยดุการออกอากาศไปช่วงเวลาหน่ึง จาก
เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้ผูบ้ริหารตอ้งจดัให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับโครงสร้างการ
ท างานคร้ังใหญ่ข้ึน ซ่ึงในการปรับปรุงโครงสร้างคร้ังน้ีน าไปสู่การปรับผงัรายการ การผลิต 
โดยเฉพาะส่วนของวธีิการน าเสนอ และการสรรหาพนัธมิตร การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รใหม่ใน
คร้ังน้ีนั้นท าให้สถานีฯ เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน มีผูอุ้ปถมัภ์สถานีฯประจ าซ่ึงช่วยท าให้ปัญหาความไม่
เพียงพอของงบประมาณในการด าเนินไดรั้บการแกไ้ขในระดบัหน่ึง ส่วนการสรรหาพนัธมิตรของ
สถานีฯ เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมการเผยแผพุ่ทธธรรมให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนเป็นประโยชน์ทั้ง
สถานีฯ สถานีโทรทศัน์พนัธมิตร และผูรั้บชม คือ การน ารายการธรรมะของสถานีฯไปออกอากาศ
ในสถานีโทรทศัน์พนัธมิตร และน ารายการธรรมะของสถานีพนัธมิตรมาออกอากาศในสถานีฯ อีก
ทั้งยงัมีการท างานร่วมกันในการจัดท ารายการบางประเภท เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ตาม
วตัถุประสงค์ จนกระทัง่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  มีการ
รัฐประหารรัฐบาล นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ช่องสัญญาณท่ีออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณของ 
IPM ถูกระงบัสัญญาณการออกอากาศ ซ่ึงเหตุการณ์น้ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่อีกคร้ังหน่ึง
ของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี

ช่วงปัจจุบนัเร่ิมตน้จากการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลกระทบมาจากการรัฐประหารในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการระงับสัญญาณการออกอากาศ ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงตัดสินใจเลือก
ช่องสัญญาณการออกอากาศใหม่ โดยสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีย ้ายการ
ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณ PSI ของบริษทั พีเอสไอ โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ท าให้สามารถ
ออกอากาศรายการต่างๆ ของสถานีฯ ไดอี้กคร้ัง การเปล่ียนแปลงในช่วงน้ีท าให้เกิดผลดีข้ึนกบั
สถานีฯ คือ การออกอากาศผา่นจานรับสัญญาณใหม่ท าไดดี้ กวา้งขวาง เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้าก
ข้ึน ขอ้จ ากดัของการรับสัญญาณน้อยลง อีกทั้งประสบการณ์ในการด าเนินงานรวมถึงการผลิต
รายการของสถานีฯ มีมากข้ึน ท าใหเ้น้ือหาของรายการต่างๆ มีความชดัเจนมากข้ึน ความสามารถใน
การท ารายการท่ีหลากหลายข้ึน และเป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีปัญหาด้านงบประมาณเน่ืองจากมี
งบประมาณเหลือจากการไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่าสถานี ซ่ึงส่วนน้ีผูบ้ริหารน างบประมาณท่ีเหลือดงักล่าว
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มาใช้ในการพฒันาบุคลากร ท าให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจเพิ่มข้ึน น าความรู้ความสามารถมา
พฒันาการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เช่น การใช้เทคนิคด้าน VISUAL ท่ี
ทนัสมยัมาเสริมในการผลิตรายการ มีการเพิ่มเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแบบส่ือกลางทางสังคม (Social 
Media) เขา้มามากข้ึน ช่วงปัจจุบนัน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีสถานีฯ สามารถขายโครงการต่างๆ เก่ียวกบัการ
ผลิตรายการไดม้ากข้ึน  

คุณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ให้
สัมภาษณ์สรุปเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ของสถานีฯและการด าเนินงานดา้นการใชส่ื้อไวว้า่ 

 
“จากการท่ีช่องธรรมะทีวเีร่ิมตน้ผลิตรายการเป็นของตนเองอยา่งง่ายๆ ทั้งเน้ือหา 
วธีิการผลิตท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อน เทคนิคการผลิตก็ใชต้ามสถานะท่ีเหมาะสมกบัการ
ออกอากาศทางโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ยงัไม่ไดก้  าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนนกั 
การลงทุนผลิตใชง้บประมาณไม่สูงนกั เนน้การถ่ายทอดธรรมะดว้ยตวับุคคลใน
รูปแบบการสนทนาเป็นส่วนใหญ่ รายการช่วงนั้น ไดแ้ก่ รายการธรรมะกบันกั
บริหาร รายการ The Exit ทางออกหัวใจ หนีไฟกิเลส  จนกระทัง่ได้มีการ
จดัระบบเป็นของตนเองอยา่งเต็มตวั จึงไดจ้ดัผงัรายการเอง ก าหนดรูปแบบของ
รายการเอง และเร่ิมจดัท ารายการอยา่งมีทิศทางโดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พูด
ง่ายๆ วา่ จดัเวลา จดั(ประเภทของ)รายการ และจดักลุ่มเป้าหมายพร้อมๆ กนั ถือ
วา่ทิศทาง เป้าหมาย การจดัท าเร่ิมเขา้รูปเขา้รอยและชดัเจน การเลือกใชส่ื้อเป็น
เร่ืองส าคัญ รายการท่ีผลิตก็ส าคัญ แต่ถ้าไม่ รู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือก าหนด
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้  ต่อให้เลือกใช้ส่ือท่ีดีท่ีสุด รายการท่ีผลิตมีเน้ือหาสาระดี
ท่ีสุด ก็ไม่ท าให้เกิดผลท่ีดีท่ีสุดได ้เราจึงเนน้การผสมผสานหรือศพัท์ปัจจุบนัคือ
บูรณาการส่ิงต่างๆ เขา้ด้วยกนั เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเราวางไวเ้ก่ียวกบัการ
จดัตั้งสถานีฯ” ณธนา หลงบางพลี (สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558) 
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โครงสร้างของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีมีโครงสร้างสถานีในปัจจุบนั 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 โครงสร้างการบริหารงานสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1 โครงสร้างการบริหารงานสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557ก. 
 
 
 

ประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ 

ผู้อ านวยการสถานีฯ 

รองผู้อ านวยการสถานีฯ 

ผู้จดัการการสถานีฯ 

ฝ่ายผลติรายการ 

ผู้จดัการฝ่ายรายการ 

หัวหน้าโปรดวิเซอร์รายการขาย 

หัวหน้าโปรดวิเซอร์รายการภายใน 

หัวหน้ารายการสด 

หัวหน้ารายการข่าว 

หัวหน้าช่างภาพและ OB 

ฝ่ายเทคนิคและการออกอากาศ 

ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคและการตดัต่อ 

หัวหน้า MCR 

หัวหน้ากราฟิคและตดัต่อ 

ฝ่ายธุรการ 

ผู้จดัการฝ่าย

ธุรการ 
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4.1.2 นวตักรรมการใช้ส่ือของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทวีี 
ปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์ต่างๆ มีเทคโนโลยีทั้งในการผลิตรายการและการออกอากาศท่ี

ทนัสมยั ท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มของผูช้มไดม้ากข้ึนและสามารถสร้างทางเลือกให้เกิดข้ึนในการ
รับชม เช่น การเลือกชมในเวลาท่ีตอ้งการ การเลือกชมเฉพาะรายการ การเลือกชมซ ้ า การรับชม
อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

คุณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ให้
สัมภาษณ์เก่ียวกบันวตักรรมท่ีสถานีฯ เลือกใชเ้ป็นส่ือของสถานีฯ ในการเผยแผร่ายการ ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเทคโนโลยีดา้นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น
เทคโนโลยดีา้นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  

ส่วนท่ีหน่ึง ส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยีด้านโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เร่ิมตน้จากการผลิตรายการ
ประเภทต่างๆ แลว้ออกอากาศผ่านสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ในช่วงแรกอาศยัการออกอากาศ
ผา่นช่อง DLTV1 ของสถานีวิทยุโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมวงัไกลกงัวล ผูรั้บชมใน
ช่วงแรกตอ้งรับชมโดยใช้จานรับสัญญาณของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) เป็นการ
ออกอากาศเฉพาะเวลา รายการท่ีออกอาการและรูปแบบของรายการยงัไม่หลากหลาย มีรายการท่ี
ผลิตออกอากาศ 3 ประเภท คือ รายการสด รายการข่าว และรายการสารคดี ในเวลาต่อมาเปล่ียน
สถานีออกอากาศจากสถานีวทิยโุทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมวงัไกลกงัวล เป็นเช่าสถานี
และช่องสัญญาณจากบริษทั ไอพีเอม็ทีว ีจ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการออกอากาศตลอด 
24 ชัว่โมง มีการผลิตรายการดว้ยระบบ Analog และต่อมาใชร้ะบบ Digital ท าให้คุณภาพของการ
ผลิตส่ือมีมากข้ึน มีการสร้างสรรครู์ปแบบใหม่ๆ ผา่นรายการมากข้ึน ส่งผลให้ผูช้มรายการมีความ
สนใจในการน าเสนอมากข้ึน ขอ้ดีของระบบปัจจุบนั คือ ผูช้มสามารถรับชมได้โดยไม่ตอ้งเป็น
สมาชิกท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน คุณภาพของภาพและเสียงมีสูงข้ึนกวา่ระบบเดิม การเช่ือมต่อ
กบัเครือข่ายท่ีไม่ไดเ้ป็นระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมมีมากข้ึน ส าหรับสถานีฯ เองไดรั้บประโยชน์
จากการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมมากข้ึนเช่นกนั คือ การผลิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
ได้มากข้ึน ช่วยในการท่ีท าให้มีกระบวนการคิดและการผลิตรายการท่ีมีชั้นเชิงและมีคุณภาพได้
มาตรฐานดีข้ึน โอกาสในการขยายฐานของผูรั้บชมมีมากข้ึน สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย และช่วยในการรักษากลุ่มเป้าหมายเดิมไวด้ว้ย ส่ือเทคโนโลยีดา้น
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีสถานีฯ ใชใ้นปัจจุบนัไดแ้ก่ 1) ระบบซีแบน (C Band) จากดาวเทียมไทคม 
2) ระบบรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI238, GMMz HD228, True Digital HD685   
3) ระบบรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม LeoTech, ThaiSAT, InfoSat, IdeaSAT186 
และ 4) CTH เคเบิ้ลทีวไีทย 
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ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นเทคโนโลยีดา้นโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เป็นระบบท่ีเกิดจากการพฒันามา
จากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีผ่านการใชโ้ปรแกรมท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายโดยระบบอินเตอร์เน็ต 
ส่งผลให้เกิดการส่ือสารแบบเครือข่ายส่ือทางสังคม ทั้งยงัสามารถเช่ือมต่อกบัระบบโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม ท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีเพิ่มมากข้ึน และส าหรับสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีวไีดมี้การใชเ้ครือข่ายส่ือทางสังคมเขา้มาช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมหลกัของสถานีฯดว้ย
เช่นกนั โดยเครือข่ายส่ือทางสังคมท่ีสถานีฯใช้ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ค  (Facebook) 
อินสตาแกรม  (Instagram-Ig) ยทููป (YouTube) และไลน์ (Line) ผูช้มสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีส่วน
น้ีจากการใช้อุปกรณ์การส่ือสารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ชนิด Smart Phone  

การใช้ส่ืออ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เป็นส่ือโทรทัศน์ในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีฯ ดังกล่าว
ขา้งตน้ปรากฏผลจ าแนกตามชนิดของส่ือไดด้งัน้ี 

1) การใชเ้วบ็ไซต ์ เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือเทคโนโลยอีอนไลน์ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็น
ส่ือท่ีช่วยในการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อประโยชน์ดา้นการส่ือสาร สถานีฯช่องธรรมะทีวีมีการ
จดัสร้างเวบ็ไซต์ของสถานีฯ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสถานีฯและกิจกรรม
ของสถานีฯ เม่ือเทคโนโลยีเก่ียวกับเว็บไซต์มีการพฒันาสูงข้ึนจนกระทัง่เว็บไซต์ของสถานีฯ 
กลายเป็นสถานีโทรทศัน์ออนไลน์ท่ีมีความสามารถมากกวา่สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม คือ การท่ี
ผูช้มสามารถเลือกชมรายการโทรทศัน์ไดท้ั้งแบบตามเวลาออกอากาศจริง (Real Time) และแบบ
เลือกรับชมเฉพาะรายการ ท าให้ส่ือเว็บไซต์เป็นส่ือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูช้มมากข้ึน 
นอกจากประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูช้มดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เวบ็ไซตย์งัเป็นส่ือท่ีช่วยสถานีฯ ในการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อใช้ในการวดัความนิยมและประเมินคุณภาพการท างานของสถานีฯ เช่น จ านวนผูช้มท่ีมี
การเก็บขอ้มูลผา่นตวัวดัการใชช้มเวบ็ไซตแ์ละการเลือกเขา้ชมรายการ การติชมสถานีฯ แลการติชม
รายการโทรทศัน์ผา่นกระดานติชมและการตั้งกระทู ้ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 4.2 เวบ็ไซตธ์รรมะทีว ี
สถานีความดี 24 ชัว่โมง 
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ภาพที ่4.2 เวบ็ไซตธ์รรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557ข. 
 

2) การใชเ้ฟสบุค๊  เฟสบุค๊เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากทัว่โลก เป็นส่ือ
ท่ีใช้เพื่อติดต่อส่ือสารในกลุ่มบุคคลท่ีใกล้ชิดในระดบัเพื่อน มีการแบ่งปันส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
เจา้ของเฟสบุ๊คและผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ระดบัต่างๆ ผ่านขอ้ความอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
สถานีฯ ช่องธรรมะทีวมีีการจดัท าเฟสบุ๊คของสถานีฯ ไวเ้ป็นส่ือเพื่อท ากิจกรรมในลกัษณะเดียวกนั 
คือ มีการแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสถานีฯ กิจกรรมของสถานีฯ และการแบ่งปันรายการ
โทรทศัน์ ส่ือเฟสบุ๊คเป็นส่ือท่ีช่วยสถานีฯในการเผยแผ่พุทธธรรมไดอ้ย่างมาก มีกลุ่มผูช้มจดัท า
เฟสบุค๊ในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มรักธรรมะ กลุ่มเผยแผธ่รรมะ น ารายการโทรทศัน์ของสถานีฯ มา
แบ่งปันกนัในเฟสบุ๊คของทั้งท่ีเป็นส่วนตวัและท่ีเป็นกลุ่ม อีกทั้งเฟสบุ๊คเป็นส่ือท่ีมีการพูดคุยกนัใน
กลุ่มเพื่อนสามารถพดูคุย แสดงความคิดเห็น แบ่งปันเร่ืองราวต่างๆ ท่ีไดพ้บเห็น รวมถึงการแนะน า
รายการโทรทศัน์ ท าใหเ้กิดการติดตามไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงต่อมาเฟสบุ๊คมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีท  า
ให้เจ้าของเฟสบุ๊คสามารถแบ่งปันรายการท่ีตนเองช่ืนชอบให้กับกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มผูติ้ดตาม 
เฟสบุ๊คยงัมีเคร่ืองมือในการช้ีวดัความนิยมท่ีเป็นรู้จกัดี คือ การกดถูกใจ (Like) ให้กบัส่ิงท่ีช่ืนชอบ
ในเฟสลุ๊คนั้นๆ ท าให้สถานีฯ ได้รับทราบถึงความช่ืนชอบเก่ีวกบัสถานฯ และเก่ียวกับรายการ
โทรทศัน์ท่ีน ามาแบ่งปันกนันั้งเฟสบุ๊คของสถานีฯและเฟสบุ๊คของผูช้มรายการท่ีเป็นเครือข่ายช่วย
ทางออ้ม การใชเ้ฟสบุค๊เพื่อเขา้รับชมรายการแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากภาพท่ี 4.3 เฟสบุ๊คธรรมะทีวี สถานี
ความดี 24 ชัว่โมง 
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ภาพที ่4.3 เฟสบุค๊ธรรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557ค. 
 

3) การใช้อินสตาแกรมเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมอาจจะมีไม่มากเท่ากับส่ือสังคม
ออนไลน์ชนิดอ่ืน เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการใชอิ้นสตาแกรมนั้นแตกต่างจากการมใช้เวบ็ไซต์
และการใชเ้ฟสบุ๊ค หรือแมก้ระทัง่การมใชย้ทููป เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีใชเ้พื่อแสดงและแบ่งปันภาพน่ิง 
มีการแสดงและแบ่งปันภาพเคล่ือนไหวอยู่บา้งแต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาในการแสดงซ่ึงน้อยมาก 
ดงันั้นเครือข่ายส่ือท่ีใชอิ้นสตาแกรมของสถานีฯ จึงเป็นเพียงการแบ่งปันภาพน่ิงประกอบค าคมหรือ
ธรรมะท่ีช่ืนชอบหรือใชเ้พื่อประชาสัมพนัธ์รายการและกิจกรรมของสถานีฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก ภาพ
ท่ี 4.4 อินสตาแกรมธรรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง 
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ภาพที ่4.4 อินสตาแกรมธรรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557ง. 
 

4) การใช้ยูทูปเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีฯ สืบเน่ืองจาก
ช่วงเวลาหน่ึงในขณะท่ีเวบ็ไซตข์องสถานีฯ ยงัไม่สามารถบนัทึกรายการเพื่อใหผู้ช้มเลือกชมรายการ
ไดท้ั้งหมดเน่ืองจากขอ้งจ ากดัของจ านวนหน่วยความจ า ยทููปเป็นส่ือทางเลือกหน่ึงในขณะนั้นท่ีใช้
ควบคู่กบัเวบ็ไซต ์กล่าวคือ มีการบนัทึกรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศแลว้ลงในยูทูป โดยตดัเป็น
ตอนๆ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นปริมาณความจ าท่ีจ  ากดัไม่เกิน 15 นาที ท าให้รายการบางรายการตอ้ง
แบ่งเป็นตอนๆ ละ 10-15 นาที จ  านวน 4-6 ตอน เช่น รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ เป็นตน้ ต่อมาเม่ือ
ยูทูปมีการพฒันาด้านระยะเวลาการบันทึกรายการท าให้สถานีฯและผูช้มสามารถน ารายการ
โทรทศัน์ท่ีมีขนาดความยาวรายการ 1.30-2 ชั่วโมงบนัทึกลงในยูทูปไดท้ั้งหมด ท าให้ผูช้มและ
ผูส้นใจสามารถเลือกรับชมรายการนั้นๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การน ารายการบนัทึกลงยทููปปรากฏตาม
ภาพท่ี 4.5 ยทููปธรรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง 
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ภาพที ่4.5 ยทููปธรรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557จ. 
 

5) การใชไ้ลน์ของสถานีฯ ช่องธรรมะทีวีเป็นส่ือเพื่อการพูดคุย ติชม เสนอแนะ รวมถึง
เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์สถานีฯ รายการโทรทัศน์และกิจกรรมของสถานีฯ และ
เครือข่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อกาสนทนาและแบ่งปันขอ้มูลผา่นขอ้ความอกัษรและขอ้ความภาพ
ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ดงัภาพท่ี 4.6 ไลน์ธรรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง  
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ภาพที ่4.6 ไลน์ธรรมะทีว ีสถานีความดี 24 ชัว่โมง 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557ฉ. 
 

นอกจากน้ีการเช่ือมโยงกนัของทั้งสองส่วน ท าให้ผูช้มมีช่องทางในการเลือกรับชมรายการ
และติดต่อข่าวสารของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไดจ้ากการเช่ือมโยงต่างๆ ไดแ้ก่ 
การรับชมรายการต่างๆ ผา่น แอพพลิเคชัน่ (Application) “ธรรมะทีว”ี จากการดาวน์โหลดจากเพลย์
สโตร์ (Play Store) แอพ๊สโตร์ (App Store) ทรู วชิัน่ เอเวอร่ีแวย ์(True Visions Everywhere)  

การใชส่ื้อต่างๆ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของส่ือและสังคมท าให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งผู ้
ส่งสารและผูรั้บสาร ส าหรับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีก็ได้รับประโยชน์
เช่นเดียวกนั ดงัปรากฏในตารางสรุปการใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและเครือข่ายตามตารางท่ี  4.1 
การใชส่ื้อของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวกีบักลุ่มเป้าหมาย  
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ตารางที ่4.1 การใชส่ื้อของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวกีบักลุ่มเป้าหมาย 
 
ประเภท/ชนิด 

ของส่ือ 
อุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ข้อดี ข้อเสีย 

โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทยีม 

1. โทรทศัน์ 
2. จานดาวเทียม 
3. กล่องสัญญาณ 

1. กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ
2. กลุ่มเยาวชน 
3. กลุ่มผูห้ญิง 
4. กลุ่มทัว่ไป 

1. เขา้ถึงไดง่้าย 
2.รายการต่างๆ ท่ี
ท าการ
ออกอากาศ
แน่นอน 
3. ค่าใชจ่้ายนอ้ย 

1. ขอ้จ ากดัดา้น
สถานท่ีท่ีใชใ้น
การรับชม 
2. ตอ้งจดจ าผงั
รายการในการ
เลือกรับชม 

ส่ือทีไ่ม่ใช่
โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทยีม 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ชนิด Smart Phone  
3. กล่องรับสัญญาณ
แบบ 12 หลกั และ 16 
หลกั 

1. กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ
2. กลุ่มเยาวชน 
3. กลุ่มผูห้ญิง 
4. กลุ่มทัว่ไป 

1. เขา้ถึงไดง่้าย
ส าหรับผูส้นใจ
การใชอุ้ปกรณ์
เทคโนโลยี
ส่ือสาร 
2. สามารถเลือก
ชมเฉพาะรายการ
ได ้
3. สามารถเลือก
เวลาในการ
รับชมได ้
4. สามารถชม
รายการซ ้ าได ้
5. สามารถใชใ้น
การรับขอ้มูล
ข่าวสารจาก
สถานีฯ และกลุ่ม
สมาชิก 

1. เขา้ถึงไดย้าก
ส าหรับกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ
2. มีค่าใชจ่้ายใน
การเช่ือมต่อ
สัญญาณ 
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คุณณธนา หลงบางพลี รองผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี กล่าว
สรุปในส่วนของการเลือกใชส่ื้อ เทคโนโลยกีารใชส่ื้อ รวมถึงช่องทางในการเผยแผไ่วว้า่  

 
“นอกจากส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมซ่ึงเป็นส่ือหลกัท่ีเราใช ้เราไดมี้การเพิ่มช่อง
ทางการออกอากาศรายการของสถานีฯร่วมไปดว้ย จากการเลือกน าเสนอส่ือใน
ประเภท Social Media ให้มีส่วนร่วมในการเผยแผ ่เช่น จดัท าเวบ็ไซต ์น าเน้ือหา
บางส่วนไปเผยแพร่ทาง YouTube มีการสร้างบล็อกบนเฟสบุค๊ แต่ก็เป็นส่วนเพิ่ม
ทางเลือกส าหรับกลุ่มเป้าหมายรองๆ เพราะทางเราเองก็ยอมรับเร่ืองเทคโนโลยี
ส่ือว่า  ส่ือทางสังคมออนไลน์ท่ีท า เพิ่มย ังไม่ได้รับผลตอบรับท่ีดีนักกับ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ซ่ึงคือกลุ่มผูสู้งอายุและวยัท างาน กลุ่มน้ียงัไม่เข้าถึงส่ือ
ประเภทน้ี และกลุ่มน้ียงัไม่ค่อยเนน้ใชก้ารเขา้ถึง แต่ก็อย่างท่ีบอกส่ือโซเชียลฯก็
เป็นส่ือทางเลือกของเราส าหรับผูส้นใจรองๆ ลงไป เราก็ติดตาม สังเกตไดจ้าก
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของยอดผูเ้ขา้ดู จ  านวนคนเขา้ไปกดไลค ์กดแชร์ ก็เพิ่มข้ึน ก็ถือ
วา่ค่อยเป็นค่อยไป” ณธนา หลงบางพลี (สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558) 
 
ดงัจะเห็นได้จากการประชาสัมพนัธ์ของสถานีฯ เก่ียวกับช่องทางต่างๆ ท่ีผูช้มสามารถ

เลือกใชใ้นการรับชมได ้จากภาพท่ี 4.7 ช่องทางการรับชมรายการธรรมะของสถานีฯ ช่องธรรมะทีว ี
 

 
 
ภาพที ่4.7 ช่องทางการรับชมรายการธรรมะของสถานีฯ ช่องธรรมะทีว ี
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557ก. 
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จากภาพท่ี 4.7 แสดงให้เห็นถึงช่องทางท่ีผูช้มและผูส้นใจในการชมรายการธรรมะของ
สถานีฯ ช่องธรรมะทีวีเลือกใช้ในการรับชมและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ จะเห็นได้ว่า
ช่องทางท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.7 มีทั้งช่องทางท่ีเป็นส่อหลกั คือ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือรองท่ีเป็นส่ือ
ทางเลือก  

การใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะเป็นการใช้ส่ือวงกวา้ง เขา้ถึงผูช้ม
เป็นจ านวนมาก เคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมีคุณภาพของสถานีโทรทศัน์ 
คือ ผงัเวลาออกอากาศ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงรายละเอียดเบ้ืองตน้ของรายการ การจดัเวลา และ
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผธ่รรมะท่ีมี
การส่งสัญญาณออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ
ตั้ งจัดวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานีฯ  
 

4.2 การใช้เครือข่ายการส่ือสารของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังพุทธศาสนิกชน
กลุ่มเป้าหมาย 

 
การใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ศาสนาทุกศาสนามากข้ึน เน่ืองด้วยส่ือ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถเข้าถึงกลุ่มผู ้ชมได้มากและกว้างขวางทุกกลุ่ม ทั้ ง ท่ี เป็น
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มท่ีไม่ใช่เป้าหมาย รวมถึงระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมยงั
สามรถเช่ือมต่อกบัระบบการส่ือสารอ่ืนๆ ได้ ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายทางการส่ือสาร ส่งผลให้
สถานีโทรทศัน์ฯ สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูช้มเป้าหมายไดโ้ดยตรงมากข้ึน ผลการวิจยัส่วนน้ีผูว้ิจยัแบ่ง
ผลการวจิยัออกเป็น 2 ดา้น คือ 

4.2.1   ดา้นการใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 
4.2.2   ดา้นเครือข่ายการส่ือสารกบัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี 

 
4.2.1 ด้านการใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม 
ผลการวจิยั พบวา่ การใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผศ่าสนาโดยเฉพาะศาสนา

พุทธนั้น เร่ิมเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่เม่ือเปรียบเทียบจ านวนแล้วจะเห็นว่า 
สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธท่ีเป็นสถานีเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่
อยา่งเดียวนั้นยงัมีอยูไ่ม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีจดัรายการทัว่ไปแลว้มี
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รายการเผยแผ่ธรรมะแทรก ซ่ึงเป็นลกัษณะการจดัรายการเช่นเดียวกบัสถานีโทรทศัน์สาธารณะ 
สัดส่วนท่ีเป็นรายการธรรมะจริงๆ นั้น ก็มีไม่เกินร้อยละ 10-15 ถือไดว้า่เป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายการปกติ ซ่ึงถา้หากผูบ้ริหารสถานีมีนโยบายและหลกัการเพื่อการเผยแผธ่รรมะ
อยา่งจริงจงัแลว้ รายไดท่ี้จะเขา้สู่สถานีในส่วนของการรับโฆษณายอ่มนอ้ยลงดว้ย เน่ืองจากหลกัค า
สอนในศาสนาเกือบทุกศาสนาสอนใหศ้าสนิกปฏิเสธการบริโภคสินคา้เป็นจ านวนมากท่ีขดักบัหลกั
ศาสนา และเจา้ของบริษทัสินคา้ส่วนใหญ่เช่นกนัท่ีพิจารณาว่า สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีเผย
แผธ่รรมะไม่ใช่สถานีท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายของตนเองได ้ดงันั้นรายไดท่ี้จะเกิดข้ึนกบั
สถานีจนถึงขนาดเรียกวา่ “ก าไร” จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้าก ส าหรับบุคลากรของสถานีก็เป็นปัญหา
เช่นกนั เพราะการผลิตรายการต่างๆ ของสถานีไม่แตกต่างจากสถานีโทรทศัน์ทัว่ไป ตอ้งพึ่งพา
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัหลกัค าสอนใน
ศาสนาดว้ย 

สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผพุ่ทธธรรม ช่องธรรมะทีวี เป็นสถานีโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียมท่ีก่อตั้งโดยนายธนาชัย ธีรพฒันวงศ์ อดีตผูบ้ริหารระดบัสูงในเครือเนชั่น เป็นผูก่้อตั้ ง
สถานีโทรทศัน์ช่องน้ีข้ึน โดยบริหารงานผา่นมูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการเผย
แผธ่รรมะในพระพุทธศาสนา มีความตอ้งการท่ีจะจดัให้เป็นสถานทีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเฉพาะ
การเผยแผ่พุทธธรรมและปฏิเสธพุทธพาณิชย ์และกระแสสังคมวตัถุนิยม-บริโภคนิยม ดงันั้นจึงมี
รายการส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธเป็นรายการท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย ์การ
ดลบนัดาลใหเ้กิดโชคลาภ ความร ่ ารวย ซ่ึงสถานีฯ มีนโยบายอยา่งชดัเจนท่ีจะไม่ท าการผลิตรายการ
ในลกัษณะดงักล่าว และจะไม่มีการจดัรายการเชิงวิพากษว์ิจารณ์การเผยแผ่ของรายการของสถานี
อ่ืนๆ  

การออกอากาศในช่วงแรกท่ีนับได้ว่าเป็นช่วงพฒันาการออกอากาศนั้น ยงัไม่มีสถานี
ออกอากาศเป็นของตนเอง ออกอากาศรายการต่างๆ ผา่นสถานีวิทยุโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมวงัไกลกงัวล และต่อมามีช่องโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเป็นของตนเอง ผลิตรายการและ
ออกอากาศผา่นดาวเทียมทั้งในระบบ Analog และระบบ Digital ตามล าดบั  

สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผธ่รรมะช่องธรรมะทีวี มีการท างานร่วมกนัทุก
ฝ่ายในการจดัผงัรายการออกอากาศ แต่ฝ่ายท่ีส าคญัในการก าหนดผงัรายการออกอากาศ คือ ฝ่าย
อ านวยการสถานี ฝ่ายรายการ และฝ่ายเทคนิคและการออกอากาศ ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งสามฝ่ายร่วมกนัตั้ง
กรอบแนวความคิดเก่ียวกบัรายการ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การผลิตรายการ และน าไปสู่การท า
ผงัรายการออกอากาศ  

ผงัรายการของสถานีฯ จดัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  
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1) ผงัรายการช่วงแรก ผงัรายการช่วงน้ีเป็นผงัเฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวน้หยุด
การออกอากาศวนัเสาร์และอาทิตย ์ผงัช่วงน้ีถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้หลงัจากท่ีออกอากาศอย่างไม่
แน่นอน ก าหนดผงัตายตวัไม่ไดใ้นขณะท่ีออกอากาศผา่นสถานีวทิยโุทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมวงัไกลกงัวล เป็นการออกการรองจากรายการหลกัเพื่อการศึกษาของสถานี ถึงแมว้า่จะมีผงั
รายการแต่การออกอากาศก็ไม่แน่นอน อยา่งไรก็ดีถือวา่เป็นการเร่ิมตน้ท างานอย่างมีระบบในการ
ออกอากาศ ผงัรายการในช่วงแรกแสดงตามตารางในภาคผนวก ก. ตารางท่ี 1 ผงัรายการของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผธ่รรมะช่องธรรมะช่วงแรก 

2) ผงัรายการช่วงกลาง  ผงัรายการช่วงน้ีเป็นผงัรายการท่ีมีการจดัใหม่จากช่วงแรกท่ี
มีเฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวน้หยุดการออกอากาศวนัเสาร์และอาทิตย ์การปรับผงัการคร้ังน้ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั เพราะเป็นผงัท่ีใชอ้อกอากาศจริงทั้งหมดของสถานีฯ เป็นจุดเร่ิมตน้ในการบริหาร
จดัการและการใช้ส่ือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะตลอด 24 ชั่วโมง โดยท่ีจดัการ
ออกอากาศเป็นรายการหลกั ซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีเป็นรายการส ารองแทรกรายการเพื่อการศึกษา ผงั
รายการในช่วงน้ีเป็นผงัรายการท่ีเพิ่มเติมรายการธรรมะท่ีแตกต่างจากผงัรายการในช่วงแรก คือ 

(1) รายการธรรมะส าหรับเด็กและเยาวชนทั้งท่ีเป็นสาระธรรมและท่ีอาศยัส่ือ
การ์ตูน เช่น รายการการ์ตูนคุณธรรม รายการเด็กดีธรรมะ รายการพลเมืองเด็ก เป็นตน้ 

(2) รายการธรรมะเชิงสารคดีเป็นชุด เช่น รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ลา้นนา
ธรรม ลา้นนาไทย เป็นตน้ 

(3) รายการธรรมะจากบุคคลส าคญัในแวดวงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
เช่น รายการธรรมะพระสังฆราช รายการธรรมะวดับวรณ์ รายการธรรมะจากพระผูรู้้ เป็นตน้ 

(4) รายการธรรมะประเภทภาพยนตร์ขนาดสั้น เช่น รายการหนงัสั้นคุณธรรม 
เป็นตน้ 

นอกจากผงัรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการท่ีมีการก าหนดการออกอากาศท่ี
แน่นอนชดัเจน 24 ชัว่โมงตลอดสัปดาห์แลว้  ยงัมีการน ารายการบางรายการไปเผยแผเ่พิ่มในส่วน
ของส่ือท่ีไม่ใช่โทรทศัน์ คือ การน ารายการไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานีฯ และใน YouTube 
เช่น รายการพุทธภูมิสู่พุทธธรรม  เป็นตน้ ผงัรายการในช่วงกลางแสดงในภาคผนวก ก. ตามตาราง
ท่ี 2 ผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผธ่รรมะช่องธรรมะช่วงกลาง 

3) ผงัรายการช่วงปัจจุบนั  ผงัรายการช่วงน้ีเป็นผงัรายการท่ีมีการจดัใหม่เพิ่มเติม
จากผงัรายการออกอากาศของช่วงกลาง โดยเพิ่มเติมรายการท่ีส่งเสริมการธ ารงสถาบนัสามสถาบนั 
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยม์ากข้ึน ไดแ้ก่ รายการพระเมตตาดัง่สายธาร รายการแผน่ดิน
ธรรม และเพิ่มเติมรายการถามตอบปัญหาธรรมะเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มใหม่ท่ีไม่มีความรู้
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เก่ียวกบัศาสนาพุทธมากนกั เช่น รายการปุจฉาวิสัชชนา รายการ รายการธรรมะร่วมสมยั เป็นตน้ 
รายการเพิ่มเติมท่ีถือไดว้า่เป็นรายท่ีแปลกใหม่ในช่วงปัจจุบนั คือ รายการธรรมะเชิงท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
รายการพุทธธรรมน าทาง รายการน้ีเป็นรายการท่ีน าเสนอหลกัธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสถานท่ีต่างๆ ท่ี
จดัใหมี้การเดินทาง 

รายการในผงัรายการช่วงปัจจุบนัมีการใชส่ื้ออ่ืนๆ เสริมในการเผยแพร่เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูช้ม
ในวงกวา้งมากข้ึนกว่าเดิม ทั้งยงัมีกลุ่มผูช้มท่ีช่วยเหลือในการเผยแพร่ลงในส่ือส่วนบุคคลท่ีเป็น
เครือข่ายทางสังคมร่วมดว้ย เช่น ในเฟสบุ๊คกลุ่ม เฟสบุ๊คส่วนบุคคล การเผยแพร่ผา่น YouTube โดย
เลือกรายการท่ีตนเองช่ืนชอบแบ่งปันให้ผูอ่ื้นไดช้มร่วม เป็นตน้ ดงัแสดงให้เห็นในภาพท่ี 4.8 การ
เผยแพร่รายการธรรมะของสถานีฯ ผา่นยทููป 

 

 
 
ภาพที ่4.8 การเผยแพร่รายการธรรมะของสถานีฯ ผา่นยทููป 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะ, 2557จ. 
 

ผังรายการในช่วงปัจจุบันแสดงในภาคผนวก ก.  ตามตารางท่ี  3 ผ ังรายการของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผธ่รรมะช่องธรรมะช่วงปัจจุบนั 

ปัจจุบนัสถานีฯ เน้นนโยบายนอกเหนือจากนโยบายการผลิตรายการท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพ คือ นโยบายความรับผิดชอบของสถานีฯ (Corporate Social Responsibility-CSR) เพื่อเนน้
ย  ้าจุดยนืท่ีชดัเจนในการก่อตั้งสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผพุ่ทธธรรม เพิ่มพูนคนใน
สังคมให้มีจิตวิญญาณท่ีสูงข้ึน โดยเป็นสถานีฯ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ เพื่อเป็น
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ตน้แบบขององคก์รท่ีมีคุณค่าของสังคม สามารถสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากรายการต่างๆ ท่ีสถานีฯ เป็น
ผูผ้ลิตว่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้ส่ือเพื่อให้คนในสังคมมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในหลกัพุทธ
ธรรมและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  

ดงันั้นนโยบายหลกัของสถานีฯ คือ การผลิตรายการธรรมะเพื่อการเผยแผโ่ดยไม่แสวงหา
ก าไร ด าเนินการจัดการบริหารและผลิตรายการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องสถานีฯ ท่ีไดก้  าหนดไว ้ 

 
4.2.2 ด้านเครือข่ายการส่ือสารกบัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย 
ส าหรับด้านการบริหารสถานีฯ ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานด้านต่างๆ ของ

สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี มีการเปล่ียนแปลงแบ่งออกไดเ้ป็นสามช่วงระยะเวลา 
คือ ช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้ ช่วงระยะกลาง และช่วงปัจจุบนั โดยท่ีทั้งสามช่วงระยะเวลานั้นมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในการบริหารจดัการดา้นต่างๆ มาโดยตลอด เร่ิมจากการเขา้สู่วงการโทรทศัน์
ผ่านดาวเทียมเพื่อเผยแผ่ธรรมะ โดยอาศยัเวลาออกอากาศในสถานีวิทยุโทรทศัน์เพื่อการศึกษา
ทางไกลวงัไกลกงัวล เป็นการออกอากาศแทรกหรือคัน่รายการเพื่อการศึกษาของสถานี ไม่มีผงั
รายการและเวลาการออกอากาศท่ีชัดเจน รายการท่ีออกอากาศมีจ านวนน้อย ประมาณวนัละ 5-8 
รายการ อีกทั้งรายการดงักล่าวมีการออกอากาศซ ้ า รายการท่ีออกอากาศในช่วงน้ีเป็นรายการท่ีมี
เน้ือหา วิธีการผลิตอยา่งง่าย ไม่มีความซับซ้อนในเน้ือหาและขั้นตอน เทคนิควิธีในการผลิต แต่ใน
เวลานั้นสถานีได้มีโอกาสผลิตรายการเผยแผ่ธรรมะให้กบัสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพนัธ์ (สถานีไทยพีบีเอส) และสถานีโททศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนกระทั่งได้ยา้ย
ช่องสัญญาณการออกอากาศโดยใช้ช่องสัญญาณของบริษทั ไอพีเอ็ม จ  ากดั (มหาชน) ในช่วงกลาง 
แต่มีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการออกอากาศ จนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่
หลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 สถานีฯ ไดท้  าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ทั้งดา้นการบริหาร 
การผลิตรายการ และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัการสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรเป็นเร่ืองใหม่ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกส าหรับวงการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่
ธรรมะ สืบเน่ืองจากการท่ีสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์สาธารณะของทั้งรัฐบาล
และเอกชนต่างผลิตและออกอากาศรายการธรรมะเป็นของตนเอง เม่ือมีการประชุมตกลงกนัจึงเกิด
เป็นเครือข่ายพนัธมิตร มีการน ารายการธรรมะท่ีเคยออกอากาศแลว้มาออกซ ้ าในสถานีฯ  

เครือข่ายการส่ือสารท่ีไม่ใช่ระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีเป็นส่ือในการเผยแผพุ่ทธธรรม
ให้เขา้ถึงกลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นช่องทางของการส่ือสารอีกประเภทหน่ึงท่ีส าคญั 
เพราะเป็นส่ือท่ีช่วยสร้างฐานเดิมให้มัน่คงและขยายฐานกลุ่มผูช้มกลุ่มใหม่อ่ืนๆ ให้กวา้งขวางมาก
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ข้ึน ทั้งยงัไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะภายในประเทศ สถานีฯ อาศยัส่ือประเภทน้ีอยา่งมีความสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ท่ีก้าวหน้าทันสมัย  ท าให้ ส่ือประเภทน้ี เข้าถึงก ลุ่ม
พุทธศาสนิกชนเป้าหมายไดโ้ดยง่าย และกลุ่มผูช้มยงัมีส่วนช่วยในการใชส่ื้อประเภทน้ีขยายรายการ
และขอ้มูลข่าวสารของสถานีฯ ไปยงัผูช้มกลุ่มอ่ืนๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วอีกดว้ย ส่ือประเภทน้ีเป็นส่ือ
เครือข่ายทางสังคม (Social Media) ไดแ้ก่  เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม  และไลน์  รวมถึงการอพั
โหลด (Upload) รายการต่างๆ ของสถานีฯ ลงในยทููปท าให้เกิดการเลือกรับชมและการรับชมซ ้ าอีก
ช่องทางหน่ึง โดยเครือข่ายของสถานท่ีโทรทศัน์ช่องธรรมะทีวี แสดงความเช่ือมโยงกนัในภาพท่ี 
4.9 เครือข่ายของสถานีโทรทศัน์ช่องธรรมะทีว ี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่4.9 เครือข่ายของสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวี 
 

จากภาพท่ี 4.9 สามารถจ าแนกส่ือและเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีว ีออกไดเ้ป็นสองส่ือ คือ ส่ือหลกั และส่ือรอง กบัการส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ไดด้งัน้ี 

ส่ือหลกั คือ ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ประกอบดว้ยสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวีและ
สถานีโทรทศัน์พนัธมิตร โดยสถานีโทรทศัน์พนัธมิตรมีดว้ยกนั 2 สถานี คือ สถานีโทรทศัน์ช่อง
ไทยพีบีเอสและช่อง 3 เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงกบัทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถเลือกใชไ้ดง่้าย
โดยทัว่ไป มีเทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซ้อน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ส่ือหลกัมากท่ีสุด คือ กลุ่มวยักลางคนและ
ผูสู้งอายุ กลุ่มสตรีท่ีเป็นแม่บ้าน เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในบา้นและ
ติดตามข่าวสารผา่นส่ือโทรทศัน์  

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

“ธรรมะทวี”ี 

สถานีโทรทัศน์พันธมิตร 

(ช่องไทยพบีีเอส และช่อง 3) 
แลกเปลีย่นรายการ 

เวบ็ไซต์ของสถานีฯ เฟสบุ๊คของสถานีฯ 

เฟสบุ๊คของผู้ชม 

อนิสตาแกรม ไลน์ ยูทูป 
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ส่ือรอง คือ ส่ือท่ีนอกเหนือจากส่ือโทรทศัน์และเป็นส่ือท่ีอาศยัอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเสริม 
ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์อจัฉริยะ ผ่านโปรแกรมหรือแอพลิเคชัน่ต่างๆ ใช้เพื่อรับชมรายการ
ทางสถานีโทรทศัน์ นอกจากน้ีส่ือรองท่ีช่วยให้ผูช้มเลือกชมเฉพาะเวลาหรือรายการท่ีสนใจได้
นอกเหนือจากการรับชมตามล าดบัการแพร่ภาพตามผงัรายการในแต่ละวนั อีกทั้งส่ือรองยงัสามารถ
ช่วยในการติดต่อส่ือสารระหวา่งสถานีฯ กบัผูช้ม และระหวา่งผูช้มกบัผูช้มไดด้ว้ย กลุ่มเป้าหมายท่ี
เลือกใช้ส่ือรอง ไดแ้ก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวยัท างาน และกลุ่มทัว่ไป เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีมี
ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยสูีงและซบัซอ้นได ้  

พุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ีสามารถแบ่ง
ออกไดห้ลายกลุ่ม และบางกลุ่มอาจจะเป็นส่วนควบกนั คือ เป็นสมาชิกไดท้ั้งสองกลุ่มหรือหลาย
กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายท่ีสถานีฯ ไดจ้ดัแบ่งไว ้มีดงัน้ี 1) กลุ่มวยักลางคนและผูสู้งอายุ 2) กลุ่มเด็กเล็ก 3) 
กลุ่มเยาวชน 4) กลุ่มวยัท างาน 5) กลุ่มสตรี และ 6) กลุ่มทัว่ไป 

กลุ่มเป้าหมายตามท่ีสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวีจดัแบ่งไวแ้สดงในภาพท่ี 4.10 ผูช้ม
จ าแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีว ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10 ผูช้มจ าแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวี 

 
จากกลุ่มเป้าหมายท่ีไดจ้ดัแบ่งไวด้งัภาพท่ี 4.10 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการตั้งลกัษณะและ

รูปแบบของรายการท่ีจะท าการผลิต มีการเนน้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย จะไดว้า่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่ี

กลุ่มเยาวชน 

กลุ่มวยักลางคนและผู้สูงอายุ 

กลุ่มสตรี 

กลุ่มวยัท างาน 

กลุ่มทัว่ไป กลุ่มเด็กเลก็ 

กลุ่มผู้ชม 

เป้าหมาย 
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ทางสถานีฯ ใช้ในการก าหนดการผลิตรายการ ดังแสดงตามตวัอย่างกลุ่มเป้าหมายและรายการ
ธรรมะดงัน้ี 

1) กลุ่มวยักลางคนและกลุ่มผูสู้งอายุ มีรายการธรรมะท่ีเน้นเฉพาะกลุ่มน้ี คือ 
รายการบทสวดมนตเ์ชา้ รายการธรรมะจากพระป่า รายการบทสวดมนตเ์ยน็ รายการธรรมะรุ่งอรุณ 
รายการเทียนธรรม รายการแสงธรรมสวา่งใจ รายการวดับวรณ์ 

2) กลุ่มเด็กเล็ก มีรายการธรรมะท่ีเน้นเฉพาะกลุ่มน้ี คือ รายการธรรมะเด็กเล็ก 
รายการการ์ตูนคุณธรรม รายการหนงัสั้นคุณธรรม 

3) กลุ่มเยาวชน มีรายการธรรมะท่ีเน้นเฉพาะกลุ่มน้ี คือ รายการเด็กดีมีธรรมะ 
รายการพลเมืองเด็ก รายการธรรมะเธียเตอร์ รายการคนเก่งหัวใจแกร่ง รายการธรรมะเชิง
วทิยาศาสตร์ 

4) กลุ่มวยัท างาน มีรายการธรรมะท่ีเน้นเฉพาะกลุ่มน้ี คือ รายการธรรมะกับนัก
บริการ รายการธรรมะร่วมสมยั รายการธรรมาภิบาล รายการธรรมะคลินิค 

5) กลุ่มสตรี มีรายการธรรมะท่ีเน้นเฉพาะกลุ่มน้ี คือ รายการปุจฉาวิสัชนาธรรมะ 
รายการแสงธรรมสวา่งใจ รายการเฉล่ียสุข รายการมหศัจรรยแ์ห่งปัญญา 

6) กลุ่มทัว่ไป มีรายการธรรมะท่ีเนน้เฉพาะกลุ่มน้ี คือ รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ 
รายการสารคดีทุ่งใหญ่นเรศวร รายการเทียนธรรม รายการลา้นนาธรรม ลา้นนาไทย รายการธรรมะ
จากพอ่ 

การจดัรายการธรรมะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูช้มเป้าหมาย การด าเนินการ
ผลิตรายการ และการติดตามผลตอบรับของผูช้ม ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ประเภทของรายการธรรมะ 
การจดัรายการธรรมะท่ีออกอากาศโดยสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีว ี

มีลกัษณะรายการท่ีจดัจ าแนกได ้4 ลกัษณะ คือ 
(1) จ าแนกตามท่ีมาของการผลิต ไดแ้ก่ รายการท่ีผลิตเอง และรายการท่ีผลิต

จากภายนอก 
(2) จ าแนกตามลกัษณะของรายการ คือ รายการข่าว รายการสารคดี ภาพยนตร์

สั้น การ์ตูน และรายการถ่ายทอดสด 
(3) จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย คือ รายการท่ีจดัข้ึนเพื่อเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ กลุ่มวยักลางคนและผูสู้งอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มวยัท างาน กลุ่มสตรี และ
กลุ่มทัว่ไป 
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(4) จ าแนกตามลกัษณะการออกอากาศ คือ รายการท่ีมีการออกอากาศเพียงคร้ัง
เดียวและรายการท่ีมีการออกอากาศซ ้ า  

การจ าแนกรายการดังกล่าวข้างต้น น้ี  เ ป็นการจ าแนกรายการตามปกติดัง เ ช่น 
สถานีโทรทศัน์ทัว่ไปจดัท า ส าหรับสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเน้นการจ าแนก
รายการตามท่ีมาของการผลิตและการจ าแนกรายการตามกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นการง่ายในการจดั
ผงัรายการ เวลาการออกอากาศ และความยาวของรายการท่ีออกอากาศ ลกัษณะของรายการในช่วง
ปัจจุบนัมีการผลิตรายการท่ีมีเน้ือหาในเชิงลึกมากข้ึน เทคนิควิธีในการผลิตท่ีซับซ้อนมากข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาท่ีเปิดสถานีฯ ใหม่ๆ  

2) การผลิตรายการ 
การผลิตรายการจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนท่ีชดัเจน เพื่อน าสู่รายการท่ีจะใชอ้อกอากาศท่ี

ถูกตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการผลิตรายการนั้นและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสถานีฯ 
ดว้ย  

ขั้นตอนการผลิตรายการธรรมะของช่องธรรมะทีวี จะเร่ิมต้นท่ีฝ่ายผลิตจัดท า
แผนการผลิตโดยมีขั้นตอนในการผลิต ดงัน้ี 

(1) ก าหนดช่ือรายการ 
(2) ก าหนดแนวคิด 
(3) ก าหนดแนวทางในการน าเสนอ 
(4) ก าหนดวธีิการน าเสนอ 
(5) ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ 
(6) จดัท าวธีิการด าเนินการ 
(7) จดัท างบประมาณท่ีใชใ้นการผลิต 

เม่ือฝ่ายผลิตรายการจดัท าแผนตามล าดบัขั้นตอนขา้งตน้แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ การ
น าเสนอในท่ีประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมได้พิจารณาและท าการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข และน าไปสู่กระบวนการผลิตตามแผนท่ีจดัท าไว ้ดังตวัอย่างเอกสารการผลิต
รายการธรรมะในภาคผนวก ก. ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งเอกสารการผลิตรายการธรรมะ 

จากตัวอย่างเอกสารเอกสารการผลิตรายการธรรมะในภาคผนวก ก. ภาพท่ี 1 พบว่า 
สถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีว ีไดด้ าเนินขั้นตอนการผลิตดงัแสดงสรุปในตารางท่ี 4.2 ขั้นตอนการ
ผลิตรายธรรมะ “พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย” 
 
 



64 

ตารางที ่4.2  ขั้นตอนการผลิตรายธรรมะ “พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย” 
 
ประเภทรายการ สารคดีธรรมะเชิงประวติัศาสตร์ 
ช่ือรายการ พทุธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย กลุ่มทัว่ไป 
ขั้นตอนการผลติ 
1. ก าหนดช่ือรายการ ก าหนดจากเน้ือหาท่ีน าเสนอและลกัษณะการน าเสนอ  

2. ก าหนดแนวคิด 

 จากพระกรณียกิจในสมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระญาณสังวร
ในสมัยท่ียงัทรงพระชนมชีพ จากการฟ้ืนฟูพระพุทธศานาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

 ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่สมัย
โบราณจนกระทัง่เส่ือมและมีการฟ้ืนฟใูหม่โดยคณะสงฆไ์ทย 

 เทอดพระเกียรติสมเด็จพระสงัฆราชฯ สมเด็จพระญาณสงัวร 
3. ก าหนดแนวทางในการน าเสนอ จดัท าเป็นสารคดีชุด 

4. ก าหนดวธีิการน าเสนอ 

 ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านตวับุคคล โดยใช้สถานท่ีจริงในประเทศ
อินโดนีเซีย 

 น าเสนอในเชิงประวติัศาสตร์  
 สอดแทรกหลกัธรรมะใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์และสถานท่ี 

5. ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ 
สารคดีธรรมะเชิงประวติัศาสตร์ท่ีมีผูด้  าเนินรายการน าเสนอผ่าน
ประวติับุคคลและสถานท่ีเป็นพทุธสถานในประเทศอินโดนีเซีย 

6. จดัท าวธีิการด าเนินการ 

 ก าหนดแผนงาน ด าเนินการประชุม เพ่ือก าหนดกรอบการท างาน
และก าหนดระยะเวลาการผลิต 

 ก าหนดตวับุคลากร อุปกรณ์  
 ด าเนินการผลิต 
 ทดสอบ 
 ออกอากาศ 

7. จดัท างบประมาณท่ีใชใ้นการผลิต งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 
หมายเหตุ: ประมวลของผูว้จิยัจากตวัอยา่งเอกสารการผลิตรายการธรรมะ 
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คุณอนันา สุขสุกรี หวัหนา้โปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการให้สัมภาษณ์เก่ียวกบัส่วนงานท่ีฝ่ายการ
ผลิตรายการตอ้งรับผดิชอบวา่  

 
“การผลิตรายการเป็นภาคปฏิบติัจริงท่ีเร่ิมตน้จากการสร้างแนวคิด ความคิดต่างๆ 
ให้ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีสามารถจบัตอ้งสัมผสัได ้อีกทั้งเป็นการร่วมมือกนัทุก
ฝ่ายเพื่อท่ีจะผลิตส่ิงท่ีต้องการออกมา และต้องคอยตรวจสอบให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไวจ้ากการประชุมใหญ่ในการผลิตรายการ” อนันา สุขสุกรี 
(สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2558) 
 
ดงัจะเห็นไดว้า่การผลิตรายการธรรมะเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวี

นั้นมีการท างานอยา่งพิถีพิถนัเป็นขั้นตอน ไม่ใช่เป็นการท างานเฉพาะฝ่ายผลิตรายการเพียงฝ่ายเดียว 
แต่เป็นการร่วมมือพร้อมกนัทุกฝ่ายตั้งแต่เร่ิมคน้จนกระทัง่ออกอากาศ 

3) การติดตามผลตอบรับของผูช้ม 
การติดตามผลตอบรับของผูช้มเป็นขั้นตอนการติดตามผลหลงัจากการออกอากาศ 

โดยสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวีมีการจดัอนัดบัความนิยมของรายการต่างๆ และของสถานีฯ 
สามารถท าการจดัวดัและประเมินกนัไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ 

(1) การสอบถามความคิดเห็นผา่นรายการโทรทศัน์ท่ีก าลงัออกอากาศ 
(2) จดหมายติชมรายการ 
(3) จ านวนคนและจ านวนเงินท่ีบริจาคเขา้สนบัสนุนสถานีฯ 
(4) จ านวนคร้ังในการเขา้ชมรายการผา่นเวบ็ไซตข์องสถานีฯ 
(5) จ านวนสมาชิกเฟสบุค๊ของสถานีฯ 
(6) จ านวนคร้ังในการเขา้ชมรายการของสถานีฯ ผา่นยทููป 
(7) การออกแบบส ารวจของสถานีฯ 

ทา้ยท่ีสุดเป็นงานส่วนเพิ่มในปัจจุบนัของฝ่ายผลิต คือ ฝ่ายรายการขาย เป็นฝ่ายท่ีเพิ่มข้ึน
อยา่งชดัเจน เพื่อน าเสนอโครงการผลิตรายการธรรมะต่างๆ เสนอขายให้แก่ผูส้นใจสนบัสนุนการ
ผลิต จึงเป็นส่วนท่ีกระตุน้การท างานของฝ่ายผลิตรายการมากข้ึน ท าให้เกิดรายการท่ีสร้างสรรค ์มี
คุณภาพ มีความหลากหลายของเน้ือหาและการน าเสนอ ฝ่ายรายการขายเป็นฝ่ายท่ีต้องท างาน
ร่วมกบัฝ่ายการผลิตส่วนอ่ืนๆ พร้อมจดัเตรียมการน าเสนอให้แก่ผูส้นบัสนุนเพื่อลงทุนในการผลิต
รายการนั้นๆ ในล าดบัต่อไป 
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ปัจจุบนัการผลิตรายการมีความยากเพิ่มข้ึน สืบเน่ืองมาจากเทคโนโลยีในการน าเสนอส่ือมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูผ้ลิตรายการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงช่องทางในการน าเสนอรายการของ
ตนเองนอกเหนือจากส่ือช่องทางหลกั สถานีฯ เอาใจใส่เก่ียวกบัเร่ืองน้ีเช่นกนั ส่ือช่องทางรองลงมา
จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ คือ การออกอากาศผา่นเวบ็ไซตข์องสถานีฯ โดยฝ่ายการผลิตรายการ
ตอ้งค านึงถึงส่ือช่องทางรองน้ีเพื่อเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการผลิต ซ่ึง
จะท าใหร้ายการท่ีผลิตออกมานั้นสามารถน าเสนอผา่นส่ือทุกช่องทางอนัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการผลิตรายการน าเสนอผา่นส่ือช่องทางต่างๆ ไดสู้งสุด 

สรุปว่า ตั้งแต่ก่อตั้งสถานีฯ มีการผลิตรายการเพื่อเผยแผ่ธรรมะออกมาเป็นจ านวนมาก
ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี สถานีฯ ช่องธรรมะทีวีมีพฒันารายการท่ีออกอากาศมาโดยตลอด และ
อาศยัส่ือหลกัคือส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม แลว้ก็ผสมผสานกบัส่ือทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีส่ือ ท าให้รายการท่ีสถานีฯผลิตเขา้ถึงผูช้มเป็นวงกวา้งมากข้ึน ช่วง
เร่ิมตน้การออกอากาศเป็นช่วงท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการดา้นต่างๆ แต่พอสถานีฯผ่าน
ช่วงเวลานั้นมาได ้ก็สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและต่อเน่ือง กล่าวไดว้า่ตอนน้ีถือไดว้า่สถานีฯ 
ของเราเป็นสถานีเพื่อเผยแผธ่รรมะท่ีมีผูช้มเพิ่มมากข้ึน นอกจากรายการท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
สถานีฯเองแล้ว ยงัสามารถกล่าวได้ว่าสถานีฯช่องธรรมะทีวีเป็นสถานีโทรทศัน์เพื่อการเผยแผ่
ธรรมะท่ีมีความเป็นอิสระ ท าให้สามารถผลิตรายการออกมาได้อย่างหลากหลาย เพราะสถานีฯ
ไม่ไดข้ึ้นกบัหรือสังกดักบับุคคลหรือวดัจนผกูขาดกลายเป็นสถานีของวดัหรือของบุคคลใดบุคคล
หน่ึง เร่ืองน้ีเลยกลายเป็นขอ้ดีท่ีท าให้แตกต่างจากสถานีบางสถานีท่ีมีการผูกขาดเฉพาะตวับุคคล
หรือวดัท่ีเป็นผูอุ้ปถมัภ ์อีกทั้งในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมาสถานีฯมีพนัธมิตรร่วมอยา่งช่อง 3 ช่องไทย
ทีบีเอส มีการแบ่งปันรายการท่ีดีมีคุณภาพมาออกอากาศซ ้ าในสถานีฯ เป็นการเพิ่มจ านวนรายการ
และเสริมให้เกิดความหลากหลายของรายการมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีท่ีเก่ียวเน่ืองมีส่วนในการท าให้
รายการธรรมะของสถานีฯ แพร่กระจายสู่กลุ่มผูส้นใจทัว่ไปมากข้ึน 



 
บทที ่5 

 
สรุป อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้นวตักรรมส่ือในการเผยแผ่พุทธธรรมของ

สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี  และศึกษาการใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมและ
เครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีกบั
พุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ งน้ีการศึกษาตามวตัถุประสงค์ดังกล่าวเป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมส่ือในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ 
ผูอ้  านวยการสถานีฯ และรองผูอ้  านวยการสถานีฯ และการศึกษาการใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม
และเครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
กบัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูอ้  านวยการสถานีฯ รองผูอ้  านวยการ
สถานีฯ หวัหนา้โปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการ และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ
วจิยัสามารถสรุปและน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

5.1.1 การใช้นวัตกรรมส่ือในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทวี ี

จากการสัมภาษณ์ประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ผูอ้  านวยการสถานีฯ และรอง
ผูอ้  านวยการสถานีฯ สรุปไดว้่า การส่ือสารของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแผค่  าสอนในศาสนาพุทธ โดยอาศยัส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม เป็นส่ือหลกัใน
การเผยแพร่สู่ประชาชน สามารถแบ่งช่วงเวลาของการใชส่ื้อออกเป็นสามช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาแรก 
ช่วงกลาง และช่วงปัจจุบนั 

ช่วงเวลาแรกของการออกอากาศ เป็นการใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมออกอากาศผ่าน
ช่องสัญญาณของสถานีวทิยโุทรทศัน์การศึกษาทางไกลวงัไกลกงัวล ไม่มีสถานีออกอากาศเป็นของ
ตนเอง ผงัรายการออกอากาศไม่มีความชัดเจน เป็นผงัรายการท่ีร่วมกับสถานีฯ วงัไกลกังวล 
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เน่ืองจากรายการท่ีผลิตจะใชอ้อกอากาศเป็นรายการส ารองหลงัจากรายการหลกัของสถานีฯ วงัไกล
กงัวล คือรายการเพื่อการศึกษาทางไกลถูกออกอากาศไปแลว้ตามผงัรายการ อีกทั้งการออกอากาศ
ในช่วงน้ีเป็นการออกอากาศเฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ หยุดการออกอากาศในวนัเสาร์และวนั
อาทิตย ์ระบบท่ีใช้ในการออกอากาศยงัเป็นระบบเก่า คือระบบ Analog รายการท่ีออกอากาศยงัมี
ลกัษณะอยา่งง่ายทั้งรูปแบบการผลิต เทคนิคการผลิต รูปแบบการน าเสนอ เน้ือหาธรรมะ และเวลา
ในการออกอากาศ รายการท่ีผลิตในช่วงแรกยงัไม่หลากหลาย ส่ือท่ีใช้ยงัไม่มีการพฒันาและการ
ผสมผสานร่วมกบัส่ือสมยัใหม่อย่างอ่ืน ขอ้จ ากดัมีอยู่มากอีกทั้งยงัถูกตรวจสอบและควบคุม จาก
หน่วยงานของสถานีฯวงัไกลกงัวล 

ช่วงกลางเป็นช่วงท่ีเปล่ียนเครือข่ายสัญญาณในการออกอากาศ มีการปรับปรุงรายการ การ
ผลิตรายการ ส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต กล่าวได้ว่าช่วงกลางเป็นช่วงเร่ิมต้นการใช้
นวตักรรมส่ือในการส่ือสารเพื่อเผยแผ่ธรรมะของช่องธรรมะทีวี เร่ิมต้นจากการเปล่ียนระบบ
สัญญาณการออกอากาศจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital  ท  าให้การส่งสัญญาณเสถียรข้ึน ภาพ
และเสียงท่ีรับชมมีคุณภาพคมชดัมากข้ึน การปรับปรุงรูปแบบของรายการจึงเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ี 
จากการท่ีผูบ้ริหารหลกัทั้งสามท่านเล็งเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อประโยชน์แก่ผูช้ม จึงมี
การผลิตรายการใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม มีการเพิ่มเติมรายการธรรมะเชิงสารคดี ถือได้ว่าเป็น
รายการเด่นของสถานีฯ เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีการถ่ายท าทั้งในและนอกประเทศ มีการบรรจุ
เน้ือหาสาระท่ีเป็นระบบมีความลุ่มลึกมากข้ึนกว่าเดิม ท่ีส่วนใหญ่เน้นจดัรายการประเภทสนทนา
ธรรม ส่ือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีใช้ในช่วงน้ีสามารถใช้ได้เกือบเต็มประสิทธิภาพ มีการ
ออกอากาศตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงเต็มทั้งสัปดาห์ ไม่มีวนัหยุด ซ่ึงแตกต่างจากช่วงแรก มีการใช้
นวตักรรมส่ือทั้งเป็นโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม คือ ใช้ระบบใหม่ท่ีทนัสมยัเพื่อเพิ่มคุณภาพในการ
ออกอากาศ และนวตักรรมส่ือท่ีนอกเหนือจากส่ือโทรทศัน์ ท่ีมีการน ามาใช้ในช่วงน้ี  คือ   เฟสบุ๊ค  
ยทููป และเวบ็ไซตข์องสถานีฯ มีการสร้างสถานีพนัธมิตรเพื่อการแลกเปล่ียนและแบ่งปันรายการ
ธรรมะเพื่อการเผยแผส่าธารณะ  

ช่วงปัจจุบนัเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนช่องสัญญาณออกอากาศใหม่ ท าให้ขอ้จ ากดัในการส่ง
สัญญาณออกอากาศนอ้ยลง  ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีสถานีฯมีการพฒันาอยา่งมากในเร่ืองการผลิตรายการ 
การพฒันาบุคลากร จากเดิมปัญหาดา้นความไม่แน่นอนของการบริหารจดัการก็สามารถแกไ้ขให้
ลุล่วงไปได ้กล่าวคือ เร่ืองงบประมาณในการด าเนินการจดัการ โดยเฉพาะค่าเช่าสัญญาณ ท าให้มี
การปรับผงัรายการใหม่โดยการเพิ่มความหลากหลายของรายการมากข้ึน นวตักรรมการใช้ส่ือท่ี
นอกเหนือจากส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมขยายมากข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีส่ือ ไดแ้ก่ 
การท่ีสามารถน ารายการบางส่วน หรือรายการบางรายการเผยแพร่และแบ่งปันในเฟสบุ๊คและยทููป
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ไดม้ากข้ึน อีกทั้งมีการสร้างเครือทางสังคมออนไลน์ (Social Online Network) เพื่อการแสดงความ
คิดเห็น การแบ่งปัน และการท ากิจกรรมร่วมกนั นวตักรรมส่ือในช่วงปัจจุบนัถือไดว้่ามีส่วนช่วย
สถานีฯ ในการเผยแพร่รายการธรรมะและกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานีฯไดม้าก  
 

5.1.2 การใช้ส่ือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม
ของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมช่องธรรมะทวีกีบัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย 

จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการสถานีฯ รองผูอ้  านวยการสถานีฯ หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่าย
รายการ และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ สรุปไดว้า่  

ในช่วงแรกของการด าเนินงานสถานีฯ ยงัคงใช้เพียงส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเป็นหลกั
เพียงอย่างเดียว ไม่มีการใชส่ื้ออ่ืนมาร่วมในการเผยแพร่ เน่ืองจากขอ้จ ากดัต่างๆ ดงันั้นในช่วงแรก
อาจจะกล่าวไดว้า่ยงัไม่มีการก าหนดพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด
จึงเป็นเพียงกลุ่มใหญ่กวา้งๆ คือ กลุ่มพุทธศาสนิกชนทัว่ไป โดยส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายุ เครือข่าย
ในการส่ือสารช่วงน้ีก็มีไม่มาก ไม่ชดัเจน  

ช่วงกลางของการด าเนินงานเป็นช่วงท่ีมีการปรับปรุงใหญ่ในทุกดา้น คือ สถานีส่งสัญญาณ 
ระบบการส่งสัญญาณ การผลิตรายการ การจดัหางบประมาณ และการออกอากาศเต็มรูปแบบยี่สิบส่ี
ชัว่โมง เร่ิมมีการใชน้วตักรรมส่ือทั้งท่ีเป็นส่ือโทรทศัน์และส่ือท่ีนอกเหนือจากส่ือโทรทศัน์ ท าให้
การใช้ส่ือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน ในช่วงน้ีเร่ิมมีเครือข่ายพนัธมิตรทั้งท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์และจากผูช้ม ท า
ใหร้ายการธรรมะของสถานีมีการเผยแพร่ออกไปหลายช่องทางมากข้ึนกวา่เดิม 

ช่วงปัจจุบนัมีการผลิตรายการแยกกลุ่มเป้าหมายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม คือ จากกลุ่มเป้าหมาย
เดิม 4 กลุ่ม เพิ่มเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวยัท างาน กลุ่มสตรี และ
กลุ่มทัว่ไป ประเภทของรายการมีความหลากหลายมากข้ึนตามกลุ่มเป้าหมาย สถานีฯ มีการพฒันา
เทคนิควธีิในการผลิตและเสริมดว้ยการน ารายการท่ีออกอากาศแลว้ไปเผยแพร่ซ ้ าทั้งใน
สถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นพนัธมิตร และช่องทางอ่ืนท่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีรองรับการออกอากาศและ
รายการ 

กล่าวโดยสรุปว่า สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเป็นสถานีเพื่อเผยแผ่ค  าสั่ง
สอนในศาสนาพุทธอย่างแทจ้ริง มีความหลากหลายในเน้ือหาสาระ ไม่ยึดติดอยู่กบัองค์กรทาง
ศาสนาใด หรือยึดติดในตวับุคคลใดเป็นหลกั ท าให้มีความอิสระในการท างาน โดยยึดหลักใน
เน้ือหาสาระของหลักธรรมเป็นส าคญั การเลือกใช้ส่ือก็ยึดตามหลักการใช้ส่ือนั้นๆ และปรับ
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ประยุกต์ตามการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ท าให้สถานีฯ สามารถใช้ส่ืออ่ืนๆ ร่วมกับส่ือ
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมได ้
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 

งานวิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัโดยอภิปรายผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้คือ การ
ใชน้วตักรรมส่ือในการเผยแผพุ่ทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และการ
ใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและเครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผพุ่ทธธรรมของสถานีโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวกีบัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ดงัมีผลดงัน้ี 
 

5.2.1 การใช้นวัตกรรมส่ือในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทวี ี

การใชส่ื้อในการเผยแผพุ่ทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีอาศยัส่ือ
หลกั คือ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือโทรทศัน์ท่ีใช้เป็นระบบโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ด าเนินการจดัตั้ งโดย
มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ กล่าวได้ว่าก่อนท่ีจะมีการเผยแผ่พุทธธรรมของมูลนิธิท่ีเป็นผูก่้อตั้ ง
สถานีฯ  ไดมี้การเผยแผพุ่ทธธรรมโดยมูลนิธิน้ีอยูก่่อนแลว้ แต่อาศยัส่ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ
วทิย ุจนกระทัง่ประธานมูลินิธิฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัในการเผยแผอ่อกไปให้กวา้งข้ึน เขา้ถึงกลุ่ม
คนท่ีหลากหลาย ผนวกกบัการท่ีประธานมูลนิธิฯ เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นวงการส่ือสารมวลชน เป็นอดีต
ประธานกรรมการและประธานบริหารกลุ่มเนชัน่ ซ่ึงมีประสบการณ์ในแวดวงวิทยุโทรทศัน์เล็งเห็น
ความส าคญัในการเผยแผธ่รรมะในพระพุทธศาสนา จึงเสนอความคิดในการก่อตั้งสถานีโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมเพื่อเผยแผพุ่ทธธรรมข้ึน การเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเป็นส่ือหลกัใน พ.ศ. 
2548 นั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความทา้ทายอยา่งยิ่งส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งเน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีส่ือสารท่ียงั
ใหม่และยงัมีขอ้จ ากดัทางดา้นเทคนิคและกลุ่มผูรั้บชมท่ีจ ากดั ไม่แพร่หลายเท่าในปัจจุบนั ค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ทั้งฝ่ายผูผ้ลิตออกอากาศและฝ่ายผูรั้บชมมีสูง สถานีโทรทศัน์ท่ีจะจดัรายการเผยแผ่ศาสนา
พุทธนั้นก็ตอ้งใช้ก าลงัทุนและก าลงับุคลากรมาก เร่ืองของเงินทุนท่ีตอ้งใช้ในการบริหารงานดา้น
ต่างๆ ของสถานีก็เป็นจ านวนเงินทุนท่ีตอ้งใช้สูงไม่แตกต่างจากสถานีโทรทศัน์ทัว่ไป แต่ประธาน
มูลนิธิฯให้เหตุผลผา่นประสบการณ์จากการท างานดา้นการส่ือสารและการใช้ส่ือ โดยช้ีให้เห็นถึง
แนวโนม้ในอนาคตส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมจะเป็นส่ือหลกัท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผูผ้ลิตรายการ (ผูส่้ง
สาร) สามารถส่งต่อส่ิงท่ีเป็นสาระมีประโยชน์ (สาร) ถึงผูรั้บชม (ผูรั้บสาร) ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน การเกิดข้ึนของสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผธ่รรมะช่องธรรมะ
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ทีวีท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในส่วนของการใช้โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นส่ือในการเผยแผ่
ศาสนา โดยเฉพาะหลกัค าสอนศาสนาพุทธ  

จากผลการวิจัยเก่ียวกับการใช้ส่ือและนวัตกรรมส่ือเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวี พบวา่ สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีมี
การใชส่ื้อและนวตักรรมส่ือเพื่อการเผยแผพุ่ทธธรรมอยู ่3 ลกัษณะ คือ 1) การเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผพุ่ทธธรรม 2) การเลือกใชส่ื้อเดิมโดยมีการพฒันาปรับปรุง และ 3) การ
เลือกใชส่ื้อเสริม ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อการเผยแผพุ่ทธธรรม 
การเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของช่องธรรมะทีว ี

เร่ิมตน้จากวิสัยทศัน์ของผูก่้อตั้งท่ีมีประสบการณ์ดา้นการใช้ส่ือ และก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะ 
เพื่อการเผยแผห่ลกัธรรมะของศาสนาพุทธเท่านั้น โดยมีเหตุผลสนบัสนุนวา่ ระบบโทรทศัน์ระบบ
เดิมทัว่ไป คือ ระบบ Analog แต่เดิมจะถูกแทนท่ีดว้ยระบบ Digital ท่ีส่งสัญญาณผา่นดาวเทียม ซ่ึง
จะท าให้คุณภาพของรายการท่ีน าเสนอทั้งภาพและเสียงมีสูงข้ึน อีกทั้งลดขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการส่ง
สัญญาณเน่ืองจากใชร้ะบบดาวเทียม สามารถเขา้ถึงผูรั้บชมครอบคลุมไดท้ัว่ประเทศและในปัจจุบนั
ขยายไปทัว่โลก นบัไดว้่าเป็นการเลือกใช้ส่ือตั้งตน้ท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลให้การด าเนินการตาม
วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปไดสู้งข้ึน 

2) การเลือกใชส่ื้อเดิมโดยมีการพฒันาปรับปรุง 
การเลือกใชส่ื้อเดิมแต่มีการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัมาเพื่อใช้

ในการปรับปรุงส่ือเดิมของตนให้ดียิ่งข้ึน ส่วนน้ีถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการใช้นวตักรรมส่ือ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่ือสาร สถานีฯ ช่องธรรมะทีวีเลือกใช้ช่องสัญญาณในการ
ออกอากาศในช่วงแรกดว้ยระบบหน่ึงของผูใ้ห้เช่าสัญญาณ เม่ือออกอากาศไปไดร้ะยะหน่ึงมีปัญหา
เกิดข้ึนทางด้านเทคนิค การออกอากาศท าให้สัญญาณภาพและสัญญาณเสียงไม่เป็นไปตามท่ี
ตอ้งการ ผูบ้ริหารสถานีฯ เลือกใชส่ื้อเดิมในระบบใหม่ท่ีมีการปรับปรุงเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค
ต่างๆ จนกระทัง่เป็นส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีมีคุณภาพและเสียงท่ีชดัเจนดีข้ึน อนัเป็นประโยชน์
แก่ผูช้ม ขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีมีในอดีตลดลงไปมาก เป็นตน้วา่ สัญญาณภาพและเสียงไม่ชดัเจนหรือขาด
หายไปในช่วงอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง ฝนตก สายเช่ือมต่อสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ และ
จานรับสัญญาณท่ีมีปัญหา  นวตักรรมส่ือในส่วนน้ีคือการเลือกใชส่ื้อเดิมท่ีดีมีคุณภาพ เน่ืองจากส่ือ
บางชนิดยงัมีปัญหาและขอ้จ ากดับางอย่างท่ีท าให้การส่งสารไม่สมบูรณ์ เม่ือมีการพฒันาส่ือนั้น
เกิดข้ึนท าให้เกิดเป็นการเปล่ียนแปลง โดยท่ีบางส่วนเป็นของใหม่แต่ภาพรวมรวมยงัเป็นส่ือเดิม 
ผูใ้ช้ส่ือจึงตอ้งมีการต่ืนตวัต่อการพฒันา การปรับปรุงส่ือนั้นๆ  เพื่อสามารถท่ีจะใช้ส่ือนั้นๆ ให้มี
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ประสิทธิภาพสูงสุด สถานีฯ ช่องธรรมะทีวีเลือกใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเป็นหลกั แต่มีการ
ติดตามการปรับปรุง เปล่ียนแปลงของส่ือท่ีเลือกใช ้และท าการเลือกปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามอยา่ง
เหมาะสม 

3) การเลือกใชส่ื้อเสริม 
การเลือกใชส่ื้อเสริมจากส่ือท่ีไม่ไดเ้ป็นส่ือหลกัของสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีว ี

สืบเน่ืองจากนวตักรรมดา้นการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูใ้ชส่ื้อจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวั 
รู้จกัประยุกต ์หรือปรับเปล่ียนให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของส่ือต่างๆ โดยเฉพาะส่ือใหม่ท่ีเกิดข้ึน  
สถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวีมีการเลือกใช้นวตักรรมส่ือท่ีเกิดข้ึนเข้ามาประยุกต์ใช้กับส่ือ
โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีมีอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์ข้ึนมากกว่าเดิม เช่น การใช้ส่ือเฟสบุ๊คในการ
ส่ือสารกบัผูช้ม การใช้เว็บไซต์ของสถานีฯ ในการแสดงเร่ืองราวต่างๆ ของสถานีฯกบัผูรั้บชมท่ี
สนใจ เม่ือระบบเวบ็ไซตมี์การปรับปรุงให้สามารถบรรจุ (Upload) รายการธรรมะของสถานีฯ เขา้
ไปได ้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการใช้ส่ือของผูรั้บชมข้ึนอีกระดบัหน่ึง คือ จากเดิมท่ีผูรั้บชม
รายการทางสถานีฯ จะตอ้งตรวจดูรายการท่ีสนใจจากผงัรายการออกอากาศเพื่อเลือกชมเม่ือผูช้ม
ตอ้งการจะชมเฉพาะรายการ หรือเลือกชมในกรณีท่ีไม่สามารถชมได้ในคร้ังแรก หรือในกรณีท่ี
ตอ้งการชมรายการนั้นซ ้ า รายการของสถานีฯ ท่ีมีการบรรจุอยูใ่นเวบ็ไซตถื์อว่าเป็นส่ือทางเลือกท่ี
ขยายความสามารถของส่ือเดิม (ส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม) เพราะผูท่ี้เลือกชมทางเวบ็ไซตส์ามารถ
เลือกชมเฉพาะรายการท่ีสนใจ โดยไม่ตอ้งรอเวลา และสามารถเลือกชมซ ้ ามากเท่าตามท่ีตอ้งการ
ตามเวลาท่ีสะดวกได ้และถา้ผูช้มมีความสนใจรายการนั้นก็ยงัสามารถบนัทึกรายการ (Download) 
รายการนั้นๆ เก็บไวเ้ป็นส่วนตวัได้ ส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีอ านวยประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับการผลิต
รายการและการเผยแพร่รายการอีกอย่างหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมทั้ งผูส่้งสารและผู ้รับสาร คือ ยูทูป 
(YouTube) สถานีฯ เลือกใชส่ื้อชนิดน้ีในการบรรจุรายการต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงแก่
ผูช้ม โดยในช่วงแรกท่ีใชส่ื้อชนิดน้ีมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของความจ าท่ีจะบนัทึกไดจ้  ากดั สถานีฯ
แกปั้ญหาโดยการตดัรายการเต็มออกเป็นตอนๆ ตอนละไม่เกิน 10 หรือ 15 นาทีข้ึนอยูก่บัความยาว
ของรายการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ลือกชมคือในบางคร้ังมีจ านวนตอนท่ีขาดหายไปเน่ืองจากล าดบั
ในการบนัทึกยงัมีขอ้จ ากดั แต่ในขณะน้ียทููปมีการปรับระบบเพิ่มขนาดของความจ าใหแ้ก่ผูใ้ช ้ท าให้
สถานีฯไดรั้บประโยชน์ในส่วนน้ีดว้ย คือ สถานีฯ สามารถบนัทึกและบรรจุรายการท่ีมีความยาว 1-
1.30 ชัว่โมงไดท้ั้งหมดในคราวเดียวกนั ส่ือชนิดน้ีนบัวา่เป็นส่ือท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กบัสถานีฯและผู ้
รับชมอยา่งมาก  

นอกจากน้ีส่ือเสริมท่ีสถานีฯ เลือกใช้ในการส่ือสารนอกจากเป็นการใช้นวตักรรมส่ือใน
การส่งสารแลว้ ส่ือเหล่าน้ียงัมีประโยชน์ในการใช้เป็นตวัช้ีวดัความนิยมของทั้งสถานีฯ และของ
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รายการได้ด้วย เน่ืองด้วยส่ือเหล่าน้ีมีตวันับ (Counter) ท่ีจะแสดงให้เห็นจ านวนของผูท่ี้มาและ
จ านวนของคร้ังท่ีมีการเลือกชมรายการ และผูท่ี้เข้ามาใช้บริการและผูเ้ข้าชมยงัสามารถแสดง
ความเห็น ค าติชมต่างๆ ผา่นพื้นท่ีท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสถานีฯ สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวดัความ
นิยม ขอ้มูลท่ีจะใช้ประโยชน์ในการผลิตรายการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บชมไดดี้ข้ึน และ
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  

ส าหรับส่วนของผลการใชน้วตักรรมส่ือเพื่อการเผยแผพุ่ทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวสีอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

งานวจิยัของทศันีย ์เจนวถีิสุข และคณะ (2549) เร่ือง ความสามารถดา้นการส่ือสารของพระ
พิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) กับการระดมพลังการพัฒนาชุมชน โดยท่ีงานวิจัยท่ี
สอดคลอ้งน้ีช้ีให้เห็นว่า พระพิศาลธรรมพาทีมีการใช้ส่ือเดิมเก่ียวกบัเผยแผ่ควบคู่ไปกบัการใช้ส่ือ
ใหม่เสริม เพื่อใหผู้รั้บส่ือมีความรู้ความเขา้ใจในสารไดม้ากข้ึน มีอารมณ์ร่วมและมีความสนุกสนาน
จากการรับส่ือนั้น 

งานวิจยัของสิริลกัษณ์ ศรีจินดา (2553) เร่ือง การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่
ธรรมะของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี ผ่านส่ือมวลชน และงานวิจยัของฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย ์(2553) 
เร่ือง การประยกุตแ์นวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผธ่รรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชยั วชิร
เมธี แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการใชส่ื้อท่ีเกิดใหม่มาใชใ้นการเผยแผพุ่ทธธรรม ส่ือสมยัใหม่ท่ี
มีการใช้เพิ่มเติมจากส่ือเดิม คือ ส่ือดิจิทลั การใช้ส่ือเครือข่ายทางสังคม ช่วยในการท างานเผยแผ่
พุทธธรรม เน่ืองจากผูรั้บสารให้ความส าคญักบัส่ือท่ีเกิดข้ึน ผูส่้งสารธรรมะแมแ้ต่พระสงฆเ์องควร
ท่ีจะตอ้งส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ต่างๆ เพื่อการเผยแผ ่ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยท าให้เขา้ถึงกลุ่มคน ท าให้ธรรมะ
ท่ีส่งไปมีความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูรั้บมีความสนใจในเน้ือหาท่ียากและไม่
น่าสนใจให้เกิดมีข้ึนไดม้ากข้ึนและเร็วข้ึน อีกทั้งเป็นการเลือกใชส่ื้อตามท่ีชอบจะท าให้เกิดมีความ
สมคัรใจในการรับรู้ ผูส่้งสารรวมถึงผูส้ร้างสารตอ้งมีความรู้ในส่ือใฟม่เพื่อการเลือกใช้ให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมดว้ย  

และงานวิจยัของภทัรพร ศิลปาจารย ์เร่ือง (2551) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการ
โทรทศัน์ “โรงเรียนอนุบาลฝัน ในฝันวิทยา” มีความสอดคลอ้งกนัโดยท่ี การใชส่ื้อใหม่ในการผลิต
รายการโทรทศัน์เป็นส่วนท่ีช่วยท าให้ผูรั้บสารเกิดความสนใจมากข้ึน ช่วยท าให้กลุ่มผูช้มสมคัรใจ
เลือกรับสาร ส่ือใหม่หลายชนิดช่วยท าให้กลุ่มผูช้มบางกลุ่มท่ีไม่สนใจธรรมะเป็นกลุ่มท่ีเขา้ถึงยาก 
เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชนเกิดมีความสนใจในธรรมะเน่ืองจากการเลือกใชส่ื้อท่ีดึงดูดใจ จูงใจ และ
ให้ความเพลิดเพลิน โดยท่ีผู ้ผลิตรายการสามารถสอดแทรกธรรมะทั้ งท่ีเป็นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัใหก้ลุ่มผูช้มเหล่านั้นได ้
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5.2.2 การใช้เครือข่ายการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทยีมช่องธรรมะทวีไีปยงัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย 

การใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายท่ีเขา้ถึงพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ช่องธรรมะทีวมีีการพฒันาการตามล าดบัได ้3 ช่วง ดงัต่อไปน้ี 

1) ช่วงแรกของการด าเนินงานสถานีฯ เลือกใช้ส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเป็นส่ือ
หลกัอยา่งเดียว เครือข่ายท่ีมีอยูแ่ต่เดิมเน่ืองจากผูส้นบัสนุนในการก่อตั้งสถานีฯ คือ มูลนิธิรวมใจเผย
แผธ่รรมะ มีกิจกรรมเก่ียวกบัเผยแผอ่ยูใ่นระดบัหน่ึง ท าให้มีการใชส่ื้อท่ีสืบเน่ืองเก่ียวขอ้งกบัมูลนิธิ
ฯ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ การบอกเล่าผา่นกิจกรรมร่วมกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์
สถานีฯ มากกวา่ท่ีจะเป็นเครือข่ายท่ีใช้ส่ือเพื่อเสริมกบัส่ือหลกัในการถ่ายทอดรายการธรรมะของ
สถานีฯ กลุ่มเป้าหมายของสถานีฯ ยงัไม่ชัดเจน มีลกัษณะเหมารวมทั้งหมดมากกว่า ซ่ึงส าหรับ
ผูบ้ริหารจะให้ค  าตอบเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายของผูรั้บชม คือ กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ีเลือกรับชม นัน่คือ 
กลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มวยัท างาน รายการท่ีปรากฏในช่วงแรกจึงเป็นลกัษณะรายการธรรมะแบบ
ดั้งเดิม ได้แก่ รายการแสดงธรรม (การเทศน์ของพระสงฆ์) รายการสวดมนต์ (ท าวตัรเช้า เย็น) 
รายการสนทนาธรรม โดยรายการเหล่าน้ีมีรูปแบบการผลิตรายกรท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน หัวขอ้
ธรรมถือก าหนดชดัเจนเป็นเร่ือง เวลาท่ีใชใ้นการผลิตใชเ้วลานอ้ยและงบประมาณไม่สูง ระยะการ
ออกอากาศไม่เกิน 30 นาที 

2) ช่วงกลางของการด าเนินงานสถานีฯ ช่วงน้ีเป็นช่วงเร่ิมต้นการพฒันาระบบ
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเป็นอยา่งมาก เร่ิมจากการเปล่ียนเป็นระบบส่งสัญญาณท่ีมีความเสียรมากข้ึน
เพื่อคุณภาพของการรับชมท่ีดีข้ึน มีการจดัผงัรายการออกอากาศเป็นของสถานีฯ เองทั้งหมด  ช่วงน้ี
เป็นช่วงการจดัการสถานีฯ อย่างบูรณาการ โดยจดัการร่วมกนัทั้งส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ส่ือ
เสริม การจดัตั้งเครือข่าย และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่ือเสริมท่ีเลือกใช ้คือ การเปิดเวบ็ไซตข์อง
สถานีฯ เพื่อให้ขอ้มูลแก่บุคคลผูส้นใจ และเป็นส่วนเสริมในการส่ือสารและการส่งสาร การบนัทึก
รายการต่างๆ ของสถานีฯ ในยทููปให้เป็นทางเลือกในการรับชม การเปิดเฟสบุ๊คเป็นส่ือเพื่อการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีกบักบัสถานีฯ และน าเสนอรายการท่ีน่าสนใจ อีกทั้งเป็นเสมือนส่ือกลางของการวดั
ความนิยมของสถานีฯ และรายการ ท าให้ทราบถึงกลุ่มผูส้นใจและสถานีฯ สามารถน ามาจ าแนก
จดัเป็นกลุ่มๆ เพื่อประโยชน์ในการผลิตรายการให้ตรงกบักลุ่มผูช้มเป้าหมายได ้การจดัตั้งเครือข่าย
ท่ีนับว่ามีความแตกต่างอุตสาหกรรมโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม คือ การท่ีสถานีฯมีพนัธมิตรท่ีเป็น
สถานีฯโทรทศัน์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการผลิตรายการธรรมะ การแลกเปล่ียนรายการธรรมะ
เพื่อใหส้ถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นพนัธมิตรหรือท่ีร่วมเป็นเครือข่ายน ารายการธรรมะนั้นไปออกอากาศซ ้ า
ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนด้วยอุดมการณ์เดียวกัน ไม่เก่ียวข้องกับ
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ผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีเป็นตวัเงิน ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีสถานีฯ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีวางไวใ้นการจดัตั้งสถานีฯ คือ เพื่อพฒันาส่ือธรรมะให้ทนัยุค สร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพน าไปสู่การเข้าถึงและพฒันาสังคมได้อย่างย ัง่ยืน เพราะการท่ีมีเครือข่ายท่ีเป็น
สถานีโทรทศัน์เหมือนกนัเพื่อการเผยแผ่หลกัค าสอนในศาสนา ถือไดว้า่เป็นการท างานดว้ยความ
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ส าหรับกลุ่มหมายในช่วงกลางน้ี สถานีฯได้แบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มทัว่ไป โดยกลุ่มท่ี
เป็นผูรั้บชมกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มผูสู้งอายุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจธรรมะอยูเ่ป็นพื้นฐานเดิม
แลว้ ส่ือท่ีผูช้มกลุ่มน้ีเลือกคือโทรทศัน์ เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซ้อนยุง่ยาก ส่ือทางเลือก
อ่ืนๆ จะไม่เป็นท่ีสนใจส าหรับผูช้มกลุ่มน้ี การกระจายขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในรูปของเครือข่าย
ส าหรับกลุ่มน้ีจะเป็นแบบดั้งเดิมผ่านช่องทางปกติ เช่น การร่วมท ากิจกรรมทางศาสนา การพูดคุย
กนัตามโอกาส เป็นตน้ ในขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่ืนๆ จะมีความหลากหลายดา้นการเลือกใชส่ื้อ
เสริม เช่น การใชเ้วบ็ไซต ์เฟสบุค๊ ยทููป ในการเขา้ถึงรายการธรรมะท่ีสนใจ และมีการแบ่งปันขอ้มูล
ข่าวสาร รายการธรรมะท่ีช่ืนชอบ เป็นลกัษณะการบอกต่อ ท าให้เกิดเครือข่ายท่ีกระจายออกไปมาก
ข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อช่วงปัจจุบนัท าใหส้ถานีฯ มีการพฒันาดา้นเครือข่ายท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้าก
ข้ึน 

3) ช่วงปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นช่วงท่ีมีการพฒันาการใช้ส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อ
เผยแผ่พุทธธรรมผนวกเขา้กบัการสร้างเครือข่ายมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาการด าเนิน
สถานีฯท่ีผา่นมาสองช่วงแรก ส่วนช่วยส าคญั คือ การพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีช่วยการใช้
ส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมซ่ึงปกติแลว้เป็นส่ือท่ีกระจายเขา้ถึงผูรั้บชมในวงกวา้ง เม่ือเทคโนโลยีส่ือ
มีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ยิ่งท าให้มีการท างานท่ีหลากหลายมากข้ึน ได้แก่ การ
สามารถรับชมรายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมผา่นอินเตอร์เน็ตดว้ยคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและ
แบบพกพา รับชมจากโทศัพท์เคล่ือนท่ีอัจฉริยะ (Smart Phone) ผ่านโปรแกรมช่วยเหลือ 
(Applications) นอกเหนือจากช่วงกลางท่ีสามารถรับชมผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือเลือกชมจากรายการท่ี
มีการบนัทึกไวใ้นยทููป เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ท าให้สามารถชมรายการโทรทศัน์
ไดทุ้กท่ีโดยแทบไม่มีขอ้จ ากดั เครือข่ายทางสังคมออนไลน์มีการพฒันาเพิ่มข้ึน และกลายเป็นส่วน
หน่ึงของเครือข่ายท่ีส าคญัในการสร้างเครือข่ายของพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดกลุ่มผู ้
รับชมท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้สถานีฯ มีการปรับตวัเพื่อรองรับกลุ่มผูช้มท่ีสนใจ
มากกลุ่มข้ึน ท าให้รายการท่ีผลิตในปัจจุบนัมีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากน้ียงัมีการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมในกลุ่มผูช้มผา่นส่ือช่องทางอ่ืนๆ เป็นการช่วยสถานีฯ ใน
การประชาสัมพนัธ์ทางออ้มและเป็นการช่วยเผยแผ่ธรรมะให้กวา้งขวางออกไปยิ่งข้ึน  การท่ีมี
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กลุ่มเป้าหมายมากข้ึนท าให้เกิดรายการ่ีหลากหลายมากข้ึนเพื่อจ าเพาะเจาะจงให้ถูกกลุ่ม ดงันั้น
รายการท่ีถูกผลิตในปัจจุบนัจึงมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการผลิต วิธีการน าเสนอ 
เน้ือหาสาระ ท่ีมีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน แต่มีมีระบบและขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ด้วย
สถานีฯ ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย แต่ตอ้งการให้ทุกกลุ่มไดรั้บประโยชน์เท่า
เทียมกนัผา่นส่ือหลกัและส่ือเสริมท่ีเขา้ถึงไดง่้าย  

เม่ือพิจารณาผลการวิจยักบัทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกันิเทศศาสตร์ สามารถ
อธิบายไดว้า่ 

1. สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี มีการใช้ทฤษฎีนวตักรรมส่ือ และทฤษฎี
เทคโนโลยีการส่ือสารเขา้ดว้ยกนั ดงัจะเห็นไดว้่า การเลือกใช้ส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเป็นส่ือท่ี
เกิดข้ึนใหม่ในเวลานั้น การใชส่ื้อเพื่อส่งสารไปยงัผูรั้บสารยงัมีขอ้จ ากดัอยูม่าก แต่สถานีโทรทศัน์ฯ 
ช่องธรรมะทีมีการศึกษา เรียนรู้ และพยากรณ์เก่ียวกบัส่ือชนิดใหม่น้ีว่า จะมีการปรับปรุงและ
ขยายตวัออกไปในอนาคต คร้ันเม่ือส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมมีการพฒันาระบบจนเกิดเป็นระบบ
ใหม่ท่ีแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากระบบเก่า สถานีโทรทศัน์ฯช่องธรรมะทีวีมีการ
พฒันาบุคลากร อุปกรณ์ และระบบเช่นกนัเพื่อให้สามารถรองรับกบัความเปล่ียนแปลงเหล่านั้นได ้
จากการท่ีเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารมีลกัษณะเป็นพลวตัตลอดเวลาการศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยี
การส่ือสารจึงเป็นเร่ืองส าคัญยิ่งส าหรับผู ้ส่งสาร เพื่อท่ีจะสามารถใช้ส่ือท่ีมีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนั้นทั้งเพื่อประโยชน์ในการส่งสารและท่ีสุดเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บสาร นวตักรรมส่ือท่ี
ถือได้ว่าเป็นของใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถเช่ือมโยงประสานการท างานให้เขา้กบัส่ือเดิม คือ 
เทคโนโลยร่ีวมสมยัต่างๆ ท่ีเป็นเครือข่ายรองรับการท างานของส่ือเดิม สถานีโทรทศัน์ฯช่องธรรมะ
ทีวีใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่รองรับเทคโนโลยีส่ือท่ีใช้เป็นหลกัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ง
สาร ท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านการส่ือสารเป็นวงกวา้งข้ึนจากเดิม  นอกจากน้ีส่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่
ช่วยท าใหส่ื้อเดิมมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองปลีกยอ่ย นบัไดว้า่เป็นการท าให้เกิดการพฒันาเร่ืองใหม่
ในส่ือเก่า เช่น การผลิตภาพท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดเ้สมือนจริงของการ์ตูน การพฒันาด้านเสียง
พากยแ์ละเสียงประกอบเพื่อช่วยดึงดูดใจสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกบัผูช้ม เป็นตน้ ตามทฤษฎี
ทั้งสองทฤษฎีน้ีช่วยเสริมให้สถานีโทรทศัน์ฯช่องธรรมะทีวีสามารถส่งสาร คือ ธรรมะในศาสนา
พุทธ ให้เขา้ถึงพุทธศาสนิกชนท าให้ผูช้มนั้นเกิดความรู้ ความเขา้ใจในสาระธรรมมากข้ึน มีความ
ต่ืนตวัจากภาพและเสียงท่ีผา่นการล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นส่วนกระตุน้ท่ีท าให้
ผูรั้บสารเปิดตวั เปิดใจ เปิดความคิดรับสารมากข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงเป็นผลท าให้ความเล่ือมใสศรัทธาใน
ค าสอนตามหลกัศาสนาพุทธมีมากข้ึน และส่ิงน้ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสาร 
ใหเ้ช่ือมัน่และปฏิบติัตามหลกัค าสอนในศาสนาพุทธ เช่น การท าความดี ละเวน้การกระท าความชัว่ 
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การฝึกจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ การเสียสละ การช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ ตวัอยา่งในการใชท้ฤษฎีนวตักรรม
ส่ือ ทฤษฎีเทคโนโลยกีารส่ือสาร และทฤษฎีการโนม้นา้วใจผา่นการผลิตรายการธรรมะส าหรับเด็ก
และเยาวชนท่ีถ่ายทอดผา่นการ์ตูนแอนนิเมชัน่ท่ีการเคล่ือนไหวเหมือนจริง มีการล าดบัเร่ืองราวและ
สอดแทรกหลกัธรรมะให้เห็นผ่านตวัการ์ตูน ทั้งมีการแสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบติัตามค าสอน
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบติันั้น ท าให้ผูช้มกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนมี
ความเข้าใจในหลักธรรมนั้นนอกเหนือจากความสนุกสนานท่ีเกิดข้ึนจากการชม นอกจากน้ี
ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารช่วยท าให้ผูรั้บสารสามารถเลือกใชส่ื้อ เลือกเวลาใน
การรับส่ือ จ านวนคร้ังในการใช้ส่ือได้มากข้ึน เช่นกันการรับชมรับฟังรายการธรรมะจาก
สถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวีผูช้มสามารถเลือกรับชมไดจ้ากส่ือต่างๆ ทั้งท่ีเป็นส่ือหลกัและส่ือ
เครือข่ายไดต้ลอดเวลา ไม่มีขอ้งจ ากดัทั้งในเร่ืองเวลาและสถานท่ี 

2. สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีอาศยัทฤษฎีการโน้มน้าวใจสืบเน่ืองจาก
ทฤษฎีนวตักรรมส่ือ การใช้ส่ือท่ีแปลกหรือแตกต่างไปจากเดิมมีส่วนช่วยท าให้ผูรั้บสารมีความ
สนใจในการน าเสนอและการรับสารมากข้ึนโดยอาศยัส่ือท่ีทนัสมยัในการส่งสารเพื่อให้ผูรั้บสาร
สามารถเข้าใจในตวัสารแล้วน าไปสู่เป้าหมายของผูส่้งสารนั่นคือการปรับเปล่ียนทศันคติและ
น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การกระท าของผูรั้บสาร ในท่ีน้ีสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวีมี
การส่งสารโดยการใช้ทั้งส่ือหลกัและส่ือรอง รวมถึงกระบวนการการผลิตท่ีกระตุน้ให้ผูช้มสนใจ
และเขา้ใจในเน้ือหาของรายการจามรูปแบบของรายการธรรมะท่ีน าเสนอ คือ ธรรมะค าสั่งสอนใน
ศาสนาพุทธ ผ่านทั้งภาพและเสียง ล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูช้มเขา้ถึงธรรมะ แสดงให้
เห็นถึงผลของการกระท าตามและผลของการไม่กระท าตาม คือการช้ีให้เห็นและแสดงให้เห็นผล
ของการท าบุญและโทษของการท าบาปตามหลกัพื้นฐานของค าสอนท่ีวา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

3. ตามแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารกบัศาสนาพุทธ และแนวคิดดา้นวิวฒันาการรายการเผย
แผ่ธรรมะทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ฯช่องธรรมะทีวี มีการใช้การส่ือสารเพื่อการเผยแผ่
ธรรมะทั้งท่ีเป็นรูปแบบดั้งเดิม คือ การนิมนต์พระภิกษุมาแสดงธรรมตามธรรมเนียมและโอกาส
ส าคญั ยดึรูปแบบการนัง่แสดงธรรมบนธรรมาสน์ การยืนปาฐกถา และการสนทนาธรรม ถามตอบ
ปัญหา และการส่ือสารรูปแบบใหม่ผา่นเร่ืองราวโดยมีการแสดงประกอบทั้งท่ีใชบุ้คคลจริงและการ
สร้างเป็นการ์ตูน โดยการแสดงดงักล่าวน้ีมีการแสดงทั้งแบบเป็นภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว อนั
เป็นส่วนท่ีพฒันาจากเดิม นอกจากน้ีสถานีโทรทศัน์ฯช่องธรรมะทีวียงัมีวิวฒันาการเก่ียวกบัรายการ
เผยแผ่ธรรมะมาตลอดช่วงระยะเวลาท่ีด าเนินการออกอากาศมาร่วมสิบปี พฒันาจากรายการท่ีผลิต
ไดง่้ายๆ ไม่ซบัซ้อน ใชผู้ด้  าเนินรายการเพียงคนเดียวหรือสองคนในการจดัรายการเพื่ออธิบายหลกั
ธรรมะท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ และใชเ้วลาออกอากาศสั้นๆ ไม่เกิน 15-30 นาที มาเป็นรายการท่ีมีความ
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ยากในการผลิต ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานและอาศัย
งบประมาณในการผลิตท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกบัแนวคิดของมนฤดี พึ่งจกัคล่ี (2557) ท่ีอธิบายว่า 
รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาของรายการธรรมะในโทรทศัน์ไทยท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารมากท่ีสุด คือ 
รายการท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาผ่านตวัละครท่ีมีความสามารถในการแสดงสาระส าคญัของเน้ือหา 
โดยผ่านกระบวนการท่ีมีล าดบัขั้นตอนซับซ้อนและผสมผสานกบัส่วนประกอบอ่ืนอ่ืนๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น การเคล่ือนไหว เพลงประกอบ เสียงประกอบ ความสามารถในการเขียนบท เป็นตน้  
นอกจากน้ีระยะเวลาในการออกอากาศจะใชเ้วลานานข้ึน และธรรมะท่ีใช้เพื่อส่ือมีมากข้ึน ดงันั้น
การท างานดา้นการผลิตรายการจึงมีความยากมากข้ึน ตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัหลายฝ่าย มีการ
วางแผนและจดักระบวนการผลิตรายการอยา่งมีระบบและวางกรอบการท างานอยา่งชดัเจน อยา่งไร
ก็ดีเม่ือเทคโนโลยกีารส่ือสารมีการพฒันากา้วหนา้ข้ึนการผลิตรายการเผยแผธ่รรมะทางโทรทศัน์ยิ่ง
ต้องมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนนอกเหนือจากการใช้ส่ือ การสร้างแรงดึงดูดใจ การกระตุ้น
กลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้ลือกรับชมรายการธรรมะก็ยิง่ตอ้งท ามากข้ึนดว้ย 

4. ตามแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายการส่ือสาร สถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีวีมีการสร้าง
เครือข่ายการส่ือสารทั้งแบบระยะใกลแ้ละแบบระยะไกล โดยระยะใกลเ้ป็นการร่วมมือกนัของกลุ่ม
สมาชิกในชมรมรวมใจเผยแผ่ธรรมะร่วมกันก่อตั้งสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี
ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนั ส่วนเครือข่ายระยะไกลสามารถแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
ท่ีหน่ึงเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีร่วมมือกนัเพื่อแบ่งปันรายการธรรมะท่ีผลิตมาแพร่ภาพออกอากาศใน
สถานีโทรทศัน์เครือข่าย กลุ่มท่ีสองเป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มผูช้มท่ีสมคัรใจ
ร่วมกนัเพื่อช่วยกนัเผยแผ่รายการธรรมะและกิจกรรมต่างๆ ของสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีว ี
โดยเครือข่ายทั้งสองกลุ่มอาศยัช่องทางของเทคโนโลยีส่ือท่ีกา้วหน้าทนัสมยัเช่ือมโยงต่อกนัผ่าน
เคร่ืองมือและโปรแกรมต่างๆ ท าใหเ้กิดเป็นเครือข่ายท่ีมีความกวา้งไกลมากข้ึน เช่นเดียวกบัลกัษณะ
เครือข่ายของเทคโนโลยีส่ือท่ีมีโครงข่ายเป็นใยแมงมุม (Web) แต่มีความสัมพันธ์กันภายใต้
วตัถุประสงคใ์นการท างานร่วมกนั มีความสนใจร่วมกนั คือ การแบ่งปันความรู้เก่ียวกบัพุทธธรรม 
มีวิสัยทศัน์ในการสร้างคนในสังคมให้เป็นสังคมท่ีมีศีลธรรม  มีการเก้ือหนุนพึ่ งพากัน และมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสาร รายการธรรมะ และการ
ร่วมกนัผลิตรายการร่วม 

นอกจากน้ีการใช้เครือข่ายการส่ือสาร เพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยงัพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย มีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายเร่ืองไดแ้ก่ 
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งานวิจยัของทรัพยก์ุลธร อุทยัไพศาลวงศ์ (2552) เร่ือง โครงการผลิตรายการธรรมะทาง
โทรทศัน์ส าหรับวยัรุ่นเพื่อสถานีโทรทศัน์ทีวีไทย โดยงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงักล่าวท่ีวา่ 
ผูผ้ลิตรายการหรือสถานีโทรทศัน์มีความจ าเป็นตอ้งวางแผนในส่วนจ าแนกกลุ่มผูช้มเป้าหมายก่อน
ท าการผลิตรายการธรรมะรายการใดรายหน่ึงข้ึน เพราะการก าหนดกลุ่มผูช้มเป้าหมายไดช้ดัเจน จะ
ท าให้รูปแบบ เน้ือหา เวลาออกอากาศ และระยะเวลาในการออกออากาศจะมีความถูกตอ้ง ชดัเจน 
และเหมาะสมยิ่งข้ึน เช่นเดียวกับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีนโยบายในการผลิตรายการธรรมะทาง
โทรทศัน์ส าหรับวยัรุ่น มีการก าหนดกรอบการท างานโดยตั้งกลุ่มผูช้มเป้าหมาย คือ กลุ่มวยัรุ่นเ-
เยาวชน จึงมีการก าหนดรูปแบบของรายการเป็นรายการธรรมะประเภทละคร การสนทนาธรรมโดย
การน าพระสงฆ ์ดารา นกัร้องท่ีวยัรุ่นรู้จกัและช่ืนชอบมาด าเนินเร่ือง ด าเนินรายการ 

งานวิจยัของณปัณฑ์ชนิต ธรรมกวินทิพย์ (2548) เร่ือง นโยบายและแผนการน าเสนอ
รายการพระพุทธศาสนาทางส่ือโทรทัศน์กับการเปิดรับชมรายการ ช้ีให้เห็นว่า การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีถูกตอ้งจะท าให้มีการผลิตรายการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเฉพาะกลุ่มั้น ท าให้รายการไม่
เป็นรายการท่ีไม่น่าสนใจเน่ืองจากรูปแบบรายการ การด าเนินการ เวลาในการออกอากาศท่ีไม่
เหมาะสม ดงันั้นสถานีโทรทศัน์ผูผ้ลิตรายการธรรมะจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการท างานร่วมกนั
นับตั้งแต่การก าหนดแผนระดับนโยบาย เพื่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและรายการท่ีผลิตเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายนั้น เช่นเดียวกนักบัสถานีโทรทศัน์ป่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไดมี้การก าหนดกลุ่ม
หมายเพื่อการผลิตรายการท่ีชัดเจน เพื่อการผลิตรายการให้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มผูช้ม
เป้าหมายนั้น 

งานของชลธิชา ชูชาติ (2552) เร่ือง กระบวนการสร้างสารของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
ในรายการธรรมะเดลิเวอร่ี” และงานวิจยัของภทัรพล ศิลปาจารย ์ (2551) เร่ือง ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรายการโทรทศัน์ “โรงเรียนอนุบาลฝัน ในฝันวทิยา” แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถของ
ผูส่้งสารจะเป็นแรงกระตุน้ให้ผูรั้บสารยอมรับ ท าให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงสารท่ีส่งมาให้โดยง่าย  
เป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงลบใหก้ลายเป็นพฤติกรรมเชิงบวก คือ การมี
ความเช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรมมากข้ึน น าไปสู่การท าความดี ละเวน้การท าความชัว่ มีความส านึกใน
การกระท า เพราะเห็นผลของการกระท าผ่านเน้ือหา ตวัละคร ผูด้  าเนินรายการของรายการธรรมะ
นั้นๆ 

งานวิจยัของวศิน ประดิษฐ์ศิลป์ (2556) เร่ือง นวตักรรมวิธีคิดเพื่อการส่ือสารศาสนาของ
พระไพศาล วิสาโล และงานวิจัยของฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ (2553) เร่ือง การประยุกต์แนวคิด
การตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผธ่รรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี แสดงให้เห็นถึงการใช้
ส่ือใหม่และส่ือเสริมในการช่วยส่ือหลกัท่ีท าการเผยแผ่ เช่น การส่ือดิจิทลั ผ่านอุปกรณ์เคร่ืองมือ
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ต่างๆ เพื่อเสริมการออกอากาศรายการธรรมะท่ีอาศยัช่องทางโทรทศัน์เพียงอย่างเดียว เคร่ืองมือ
เหล่านั้น ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์อัจริยะ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ โดยงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งสองเร่ืองแสดงให้เห็นว่า การสร้าง
เครือข่ายโดยมีวตัถุประสงค์เดียวกัน คือ การเผยแผ่ธรรมะสามารถอาศัยเครือข่ายทางสังคม
เทคโนโลยปัีจจุบนัช่วยได ้เช่น อีเมล์ เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค ยทููป อินสตาแกรม ไลน์ เป็นตน้ ซ่ึงงานวิจยั
ทั้งสองเร่ืองน้ีสนับสนุนวิธีการท่ีสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ช่องธรรมะทีวีใช้ในการเผยแผ่
นอกเหนือจากการออกอากาศทางโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพียงอยา่งเดียว  

และงานวิจยัของวิยะณี อาจหาญ (2556)  เร่ือง การบริหารส่ือโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมข่าว
ระวงัภยั งานวิจยัเร่ืองน้ีช้ีให้เห็นถึงความส าคญัในการผสมผสานการใชส่ื้อท่ีมีอยูเ่ดิมกบัส่ือเสริมท่ี
เป็นส่ือชนิดใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูลข่าวสาร อีกทั้งส่ือเสริมท่ีน ามาใช้ร่วมมี
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากการน าเสนอรายการท่ีเป็นรายการออากาศหลัก ส่ือเสริม
เหล่าน้ีช่วยในการประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มคนไดรู้้จกัส่ือหลกัมากข้ึน และเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
ติดต่อกบัส่ือหลกั ช่วยประชาสัมพนัธ์รายการ กิจกรรมของส่ือหลกั งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองน้ีมี
ผลการวิจยัท่ีเหมือนกบังานวิจยัน้ี คือ การท่ีสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีวีมีการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มพนัธมิตรทั้งท่ีเป็นสถานีโทรทศัน์และกลุ่มผูช้มผา่นส่ือเสริมท่ีเป็นส่ือเทคโนโลยี
เครือข่ายทางสังคม มีการแบ่งปันรายการธรรมะ การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานีและของ
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมทั้งต่อสถานีฯเอง และกลุ่มผูท่ี้เก่ียวข้องภายใต้
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

องค์ความรู้ใหม่ ท่ี เกิดข้ึนจากงานวิจัย น้ี  คือ การผสมผสานกันด้านการใช้ส่ือของ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่องธรรมะทีว ีระหวา่งส่ือหลกัและส่ือรอง และการสร้างเครือข่ายของ
สถานีโทรทศัน์ฯ จากส่ือโทรทศัน์ดว้ยกนัและจากผูช้มท่ีมีความสนใจ ท าให้เกิดเครือข่ายเพื่อการ
เผยแผห่ลกัพุทธธรรมท่ีกระจายออกไป 

ทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ ช่อง
ธรรมะทีวี มีการเลือกใช้ส่ือหลกัท่ีเหมาะสมในการเผยแผ่พุทธธรรม เพราะสามารถเขา้ถึงผูช้มได้
เป็นจ านวนมากและเป็นวงกวา้ง สถานีฯ มีการปรับปรุงพฒันาส่ือหลกัโดยการเลือกนวตักรรมของ
ส่ือหลกัท่ีมีการปรับปรุงมาใช้ในการพฒันาส่ือ และใชน้วตักรรมส่ืออ่ืนๆ มาเป็นส่วนเสริม ท าให้
เกิดการผสมผสานเอ้ือประโยชน์กนัของการใชส่ื้อ เป็นการเลือกใชแ้ละปรับการใชส่ื้อไดท้นัยุค ซ่ึง
สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานีฯ นอกจากนั้นสถานีโทรทศัน์ฯช่องธรรมะทีวีมี
ความสามารถในการใชส่ื้อและการสร้างเครือข่ายเพื่อการเผยแผแ่ละสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้
โดยตัวช้ีวดัความส าเร็จประการหน่ึง คือ การท่ีมีการพัฒนาเก่ียวการผลิตรายการท่ีมีความ



81 

หลากหลายมากข้ึน เน่ืองด้วยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีจ าแนกแบ่งออกละเอียดข้ึน และจากการเลือกใช้
นวตักรรมส่ือท าให้เกิดเครือข่ายในการเผยแผ่ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเครือข่ายบางส่วนเป็น
เครือข่ายตรงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะเด่นท่ีแตกต่างของสถานีโทรทศัน์ฯ ช่องธรรมะทีว ี
เปรียบเทียบกบัสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมประเภทเดียวกนั คือ ความหลากหลายของรายการท่ี
เกิดข้ึนจากการไม่ไดเ้ป็นสถานีโทรทศัน์ขององค์กรใด องค์กรหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียง
อยา่งเดียว แต่เป็นสถานีอิสระท่ียดึหลกัการและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 

5.3 ข้อจ ากดัของการวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองของระยะเวลาการวิจยั ท าให้ผูว้ิจยัไม่
สามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตรายการไดโ้ดยละเอียด โดยเฉพาะเก่ียวกบัเน้ือหาของรายการ อีก
ทั้งงานวิจยัน้ีไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลในรายละเอียดของผูช้มกลุ่มเป้าหมายต่อรายการท่ีสถานีโทรทศัน์ฯ 
ช่องธรรมะทีวี ผลิตเพื่อกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ว่าบรรลุวตัถุประสงคใ์นการผลิตรายการและสร้างการ
ตระหนกัรับรู้ต่อผูช้มเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงเป็นการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใชน้วตักรรมการส่ือสาร 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5.4.1 งานวจิยัในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะภาพรวมของนวตักรรมการใชส่ื้อ การใชส่ื้อและการ
สร้างเครือข่าย ยงัไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัตวัสาร (รายการธรรมะ) และผูรั้บสาร (กลุ่มผูช้ม) ดงันั้นงาน
การศึกษาในโอกาสต่อสามารถท่ีจะศึกษาเจาะลึกถึงตวัสารและผูรั้บสารได ้

5.4.2 การศึกษาวจิยัในโอกาสต่อไปสามารถศึกษาเฉพาะเก่ียวกบัผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย

หรือผูรั้บสารแยกออกเป็นรายกลุ่มได ้
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เวลา จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

 14.30-15.00 รายการอยูเ่ยน็เป็นสุข ( มมร.) 
 

15.00-15.30 รายการธรรมวิปัสสนา 
 

15.30-16.00 
รายการห้องสมุด

ธรรมะ 
ธรรมะกบันกับริหาร

(N) 
รายการ I AM GUIDE รายการชีวิตธรรม (N) ธรรมมะกบัคนดงั( N) 

 
16.00-17.00 รายการกองทพัธรรม รายการพุทธปณิธาน รายการเจริญธรรม รายการพุทธปณิธาน ห้องสมุดธรรมะ® 

 
17.00-17.30 รายการเส้นทางสายธรรม 

 
17.30-18.00 " ละครหุ่น แฝงคติธรรม"  ( ธรรมสภา ) / พุทธิธรรมน าทาง 

 
18.00-19.00  บทสวดมนต์ 

 
19.00-19.30 "สวดท าวัตรเย็น" 

 
19.30-20.00 ธรรมะวาไรตี ้

 
20.00-20.30 รายการธรรมะปฏิสันฐาน โดย พระราชวจิิตรปฏิภาณ ( วดัสุทศัน์ฯ ) 

 
20.30-21.00 รายการมงคลธรรม 

คนจนพอดีเศรษฐี
พอเพยีง 

พบพระพบธรรม( N) คนจนพอดีเศรษฐีพอเพยีง รายการมงคลธรรม 
 

21.00-21.30 รายการ I AM GUIDE® ธรรมวิปัสสนา ห้องสมุดธรรมะ® ธรรมะกบันกับริหาร® The exit 
 

21.30-22.00 รายการอยูเ่ยน็เป็นสุข ( มมร.) 
 

22.00-22.30 
ธรรมะกบันกั
บริหาร® 

ธรรมมะกบัคนดงั® รายการชีวิตธรรม ธรรมวิปัสสนา รายการเจริญธรรม 
 

22.30-23.00 รายการเสน้ทางสายธรรม® รายการเจริญธรรม รายการพุทธปณิธาน รายการเสน้ทางสายธรรม® รายการกองทพัธรรม® 
 

23.00-23.30 รายการชีวิตไม่ส้ินหวงั 
 

23.30-24.00 รายการชีวิตธรรม (R) คนจนพอดีเศรษฐี
พอเพยีง 

ธรรมวิปัสสนา 
คนจนพอดีเศรษฐีพอเพยีง 

รายการชีวิตธรรม (R) 
 

24.00-00.30 The exit รายการกองทพัธรรม® รายการเวทีธรรม® 
 

00.30-01.00 รายการธรรมะปฏิสนัฐาน โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ ( วดัสุทศันฯ์ ) 
 

01.00-02.00 บทสวด ( ธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร ) 
 

02.00-03.00 บทสวดพระคาถาชินบันชร  ( 9  จบ ) 
 

03.00-04.00 รายการมงคลธรรม พบพระพบธรรม (N) รายการมงคลธรรม พบพระพบธรรม (N) รายการมงคลธรรม 
 

04.00-06.00  บทสวดมนต์ 

06.00-06.30 "สวดท าวัตรเช้า" 

06.30-07.00 
รายการห้องสมุด

ธรรมะ 
ธรรมะกบันกับริหาร รายการ I AM GUIDE รายการชีวิตธรรม ธรรมมะกบัคนดงั 

 
07.00-07.30 " ละครหุ่น แฝงคติธรรม"  ( ธรรมสภา ) 

 



 

ผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพือ่เผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะช่วงกลาง 
ผงัรายการพระพุทธศาสนา ธรรมะทีว ีช่องความดี 24 ชัว่โมง ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2554 

ออกอากาศผา่นจานดาวเทียม IPM  www.dharmatv.org และ CTH เคเบิลไทยทัว่ประเทศ 
เวลา จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เวลา เสาร์ อาทติย์ 
04.00-
04.30 

บทสวดมนต ์ ท ำวตัรเชำ้ 

04.00-
04.30 

บทสวดมนต์  ท าวัตรเช้า 

04.30-
05.00 

04.30-
05.00 

05.00-
05.30 

05.00-
05.30 

05.30-
06.00 

05.30-
06.00 

06.00-
06.05 

กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม 
06.00-
06.05 

กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม 

06.05-
06.30 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

06.05-
06.30 

New Heart New 
World 

New Heart New World 

06.30-
07.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  
ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

06.30-
07.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  

07.05-
07.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 

07.05-
07.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 
07.30-
08.00 

07.30-
08.00 

08.00-
08.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 

08.00-
08.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 
08.30-
09.00 

08.30-
09.00 

09.00- คนเก่ง..หัวใจแกร่ง คนเก่ง..หัวใจแกร่ง คนเก่ง..หัวใจแกร่ง หนงัสั้นคุณธรรม เด็กดีมีธรรมะ 09.00- แสงธรรม แห่งศรัทธำ  แสงธรรม แห่งศรัทธำ 
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09.30 09.30  
 

09.30-
10.00 

ธรรมะวชิยั พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ วดับวรณ์ ธรรมะกบันกับริหำร ธรรมะเชิงวทิยำศำสตร์ 
09.30-
10.00 

ธรรมะวชิยั วดับวรณ์ 

10.00-
10.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  เน้ือนำบุญ ธรรมะพระสังฆรำช  

10.00-
10.30 

เน้ือนำบุญ ธรรมะพระสังฆรำช  
10.30-
11.00 

10.30-
11.00 

11.00-
11.05 

ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ 
11.00-
11.05 

ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ 

11.05-
11.30 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

11.05-
11.30 

New Heart New 
World 

New Heart New World 

11.30-
12.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  
ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

11.30-
12.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ R  ธรรมะรุ่งอรุณ R  

12.05-
12.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 

12.05-
12.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 
12.30-
13.00 

12.30-
13.00 

13.00-
13.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 

13.00-
13.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 
13.30-
14.00 

13.30-
14.00 

14.00-
14.30 

บำ้นน้ีมีอำรยะ ธรรมำภิบำล 

เทียนธรรม 

หนงัสั้นคุณธรรม แผน่ดินธรรม 
14.00-
14.30 

บำ้นน้ีมีอำรยะ ธรรมะกบันกับริหำร 

14.30-
15.00 

ธรรมะ..จำกพระผูรู้้ ธรรมะ..จำกพระผูรู้้ ธรรมะ..จำกพระผูรู้้ ธรรมะ..จำกพระผูรู้้ 

14.30-
15.00 

ธรรมะ..จำกพระผูรู้้ ธรรมะ..จำกพระผูรู้้ 
15.00-
15.30 

15.00-
15.30 

15.30-
16.00 

ธรรมะวชิยั พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ท่องทัว่แดน ธรรมะอำรีย ์ ธรรมะคลีนิก 
15.30-
16.00 

ธรรมะอำรีย ์ พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ 
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16.00-
16.30 

 
ธรรมในใจ  ธรรมในใจ  มหัศจรรยแ์ห่งปัญญำ 

16.00-
16.30  

เทียนธรรม 
 
 

16.30-
17.00 

คนเก่ง..หัวใจแกร่ง คนเก่ง..หัวใจแกร่ง คนเก่ง..หัวใจแกร่ง เด็กดีมีธรรมะ 
16.30-
17.00 

17.00-
17.30 

แสงธรรม แห่งศรัทธำ  แสงธรรม แห่งศรัทธำ  พลเมืองเด็ก ธรรมะกบันกับริหำร ธรรมะเชิงวทิยำศำสตร์ 
17.00-
17.30 

พลเมืองเด็ก 

17.30-
18.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  
ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

17.30-
18.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ R  ธรรมะรุ่งอรุณ R  

18.05-
18.10 

กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม 
18.05-
18.10 

กำร์ตูน...คุณธรรม กำร์ตูน...คุณธรรม 

18.10-
18.15 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

New Heart New 
World 

18.10-
18.15 

New Heart New 
World 

New Heart New World 

18.15-
18.30 

บทสวดมนต ์ท ำวตัรเยน็ 

18.15-
18.30 

บทสวดมนต ์ท ำวตัรเยน็ 

18.30-
19.00 

18.30-
19.00 

19.00-
19.30 

19.00-
19.30 

19.30-
20.00 

19.30-
20.00 

20.00-
20.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 

20.00-
20.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 
20.30-
21.00 

20.30-
21.00 

21.00-
21.30 

ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 

21.00-
21.30 

ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 
21.30-
22.00 

21.30-
22.00 

22.00- แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  ธรรมะพระสังฆรำช  22.00- เด็กดีมีธรรมะ ธรรมะพระสังฆรำช  
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22.30 22.30 

22.30-
23.00 

22.30-
23.00 

ท่องทัว่แดน 

23.00-
23.30 

ธรรมในใจ  ธรรมในใจ  มหัศจรรยแ์ห่งปัญญำ 
เน้ือนำบุญ ธรรมะ..จำกพระผูรู้้ 

23.00-
23.30 

ธรรมะคลีนิก เน้ือนำบุญ R 
23.30-
00.00 

คนเก่ง..หัวใจแกร่ง คนเก่ง..หัวใจแกร่ง คนเก่ง..หัวใจแกร่ง 
23.30-
00.00 

00.00-
00.30 

บทสวดมนต ์
00.00-
00.30 

บทสวดมนต ์

00.30-
01.00 

บทสวดธรรมจกัรกปัปวฒันสูตร 

00.30-
01.00 

บทสวดธรรมจกัรกปัปวฒันสูตร 
01.00-
01.30 

01.00-
01.30 

01.30-
02.00 

01.30-
02.00 

02.00-
02.30 

บทสวดพระคำถำชินบญัชร 

02.00-
02.30 

บทสวดพระคำถำชินบญัชร 
02.30-
03.00 

02.30-
03.00 

03.00-
03.05 

ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ 
03.00-
03.05 

ธรรมะจำกพ่อ ธรรมะจำกพ่อ 

03.05-
03.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  ธรรมะพระสังฆรำช  

03.05-
03.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  ธรรมะพระสังฆรำช  
03.30-
04.00 

03.30-
04.00 

  รายการผลิตเอง 
       

  รายการภายนอก 
       

  ข่าวประจ าวนั 
       

  ข่าวตน้ชัว่โมง 
         บทสวดมนต ์
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ผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพือ่เผยแผ่ธรรมะช่องธรรมะช่วงปัจจุบัน 
ผงัรายการพระพุทธศาสนา ธรรมะทีว ีช่องความดี 24 ชัว่โมง ประจ าเดือน  มกราคม 2558 

ออกอากาศผา่นจานดาวเทียม PSI 238 ,www.dharmatv.org  และ  CTH  เคเบิลไทยทัว่ประเทศ 
เวลา จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เวลา เสาร์ อาทติย์ 
04.00-
04.30 

บทสวดมนต ์ ท ำวตัรเชำ้ 

04.00-
04.30 

บทสวดมนต์  ท าวัตรเช้า 

04.30-
05.00 

04.30-
05.00 

05.00-
05.30 

05.00-
05.30 

05.30-
06.00 

05.30-
06.00 

06.00-
06.05 

ธรรมะเด็กเด็ก ระฆงัข่ำว ธรรมะเด็กเด็ก ระฆงัข่ำว ธรรมะเด็กเด็ก 
06.00-
06.05 

ระฆงัข่ำว ระฆงัข่ำว 

06.05-
06.30 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร เด็กดีมีธรรมะ 
06.05-
06.30 

เฉล่ียสุข เด็กดีมีธรรมะ 

06.30-
07.00 

ธรรมในใจ 1  ธรรมในใจ 2 ธรรมะเชิงวทิยำศำสตร์ 
ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

ธรรมะเธียเตอร์ 
06.30-
07.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  

07.00-
07.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 

07.00-
07.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 
07.30-
08.00 

07.30-
08.00 

08.00-
08.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 

08.00-
08.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 
08.30-
09.00 

08.30-
09.00 

09.00-
09.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  
 

ธรรมะอำรีย ์
แสงธรรมสวำ่งใจ  

09.00-
09.30 

 
แสงธรรมสวำ่งใจ 

 
แสงธรรมสวำ่งใจ 
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09.30-
10.00 

 

 

09.30-
10.00 

 
 

 
 

10.00-
10.30 

ธรรมะร่วมสมยั แผน่ดินธรรม มหัศจรรยแ์ห่งปัญญำ 
บำ้นจิตสบำย 

10.00-
10.30 

ปุจฉำ วสิัชนำ ธรรมะเธียเตอร์ 

10.30-
11.00 

ปุจฉำ วสิัชนำ พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ 
สำรคดี ทุ่งใหญ่ณเร

ศวร 
หนงัสั้น 

10.30-
11.00 

ธรรมะร่วมสมยั สำรคดี ทุ่งใหญ่ณเรศวร 

11.00-
11.05 

ระฆงัข่ำว ระฆงัข่ำว ระฆงัข่ำว ระฆงัข่ำว ระฆงัข่ำว 
11.00-
11.05 

ระฆงัข่ำว ระฆงัข่ำว 

11.05-
11.30 

พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร 
11.05-
11.30 

พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร 

11.30-
12.00 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะเชิงวทิยำศำสตร์ 
ลำ้นนำธรรม  ลำ้นนำ
ไทย 

พำใจให้ตื่นรู้ ณ พุทธ
ภูมิ 

11.30-
12.00 

ธรรมในใจ 1  ธรรมในใจ 2 

12.00-
12.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 

12.00-
12.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 
12.30-
13.00 

12.30-
13.00 

13.00-
13.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 

13.00-
13.30 

ธรรมะบนัดำลใจ  1 ธรรมะบนัดำลใจ  1 
13.30-
14.00 

13.30-
14.00 

14.00-
14.30 

คนเก่ง..หัวใจแกร่ง เฉล่ียสุข 
แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  

ท่องทัว่แดน  
14.00-
14.30 

มหัศจรรยแ์ห่งปัญญำ ธรรมะเชิงวทิยำศำสตร์ 

14.30-
15.00 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  

14.30-
15.00 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  
15.00-
15.30 

สำรคดี ทุ่งใหญ่ณเร
ศวร 

ธรรมะกบันกับริหำร 

15.00-
15.30 

15.30-
16.00 

บำ้นน้ีมีอำรยะ พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ 
เทียนธรรม บำ้นจิตสบำย 

15.30-
16.00 

ธรรมะอำรีย ์ ธรรมะกบันกับริหำร 
16.00-
16.30 

ธรรมในใจ 1  ธรรมในใจ 2 ธรรมะอำรีย ์
16.00-
16.30 
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16.30-
17.00 

แสงธรรม แห่งศรัทธำ  แสงธรรม แห่งศรัทธำ  ธรรมะเธียเตอร์ 
16.30-
17.00 

เทียนธรรม 
 
 

17.00-
17.30 

ปุจฉำ วสิัชนำ แผน่ดินธรรม ธรรมะเชิงวทิยำศำสตร์ เด็กดีมีธรรมะ 
17.00-
17.30 

พลเมืองเด็ก 

17.30-
17.55 

ธรรมะรุ่งอรุณ  ธรรมะรุ่งอรุณ  มหัศจรรยแ์ห่งปัญญำ พลเมืองเด็ก 
พำใจให้ตื่นรู้ ณ พุทธ
ภูมิ 

17.30-
18.00 

ธรรมในใจ 1  

17.55-
18.00 

ธรรมะเด็กเด็ก ระฆงัข่ำว ธรรมะเด็กเด็ก ระฆงัข่ำว ธรรมะเด็กเด็ก 
17.55-
18.00 

ระฆงัข่ำว ระฆงัข่ำว 

18.00-
18.05 

พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร 
18.00-
18.05 

พระเมตตำดัง่สำยธำร พระเมตตำดัง่สำยธำร 

18.05-
18.30 

บทสวดมนต ์ท ำวตัรเยน็ 

18.05-
18.30 

บทสวดมนต ์ท ำวตัรเยน็ 

18.30-
19.00 

18.30-
19.00 

19.00-
19.30 

19.00-
19.30 

19.30-
20.00 

19.30-
20.00 

20.00-
20.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 

20.00-
20.30 

ธรรมะจำกพระป่ำ ธรรมะจำกพระป่ำ 
20.30-
21.00 

20.30-
21.00 

21.00-
21.30 

ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 

21.00-
21.30 

ธรรมะบนัดำลใจ 2 ธรรมะบนัดำลใจ 2 
21.30-
22.00 

21.30-
22.00 

22.00-
22.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  เทียนธรรม แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  

22.00-
22.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  
22.30-
23.00 

22.30-
23.00 

93 



 

23.00-
23.30 

ธรรมในใจ 1  ธรรมในใจ 2 
ธรรมะกบันกับริหำร บำ้นจิตสบำย 

23.00-
23.30 

ธรรมะคลีนิก บำ้นจิตสบำย 
23.30-
00.00 

ธรรมะร่วมสมยั เฉล่ียสุข มหัศจรรยแ์ห่งปัญญำ 
23.30-
00.00 

00.00-
00.30 

บทสวดมนต ์
00.00-
00.30 

บทสวดมนต ์

00.30-
01.00 

บทสวดธรรมจกัรกปัปวฒันสูตร 

00.30-
01.00 

บทสวดธรรมจกัรกปัปวฒันสูตร 
01.00-
01.30 

01.00-
01.30 

01.30-
02.00 

01.30-
02.00 

02.00-
02.30 

บทสวดพระคำถำชินบญัชร 

02.00-
02.30 

บทสวดพระคำถำชินบญัชร 
02.30-
03.00 

02.30-
03.00 

03.00-
03.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  

03.00-
03.30 

แสงธรรมสวำ่งใจ  แสงธรรมสวำ่งใจ  
03.30-
04.00 

03.30-
04.00 

  รายการผลิตเอง 
       

  รายการภายนอก 
       

  ข่าวประจ าวนั 
       

  บทสวดมนต ์
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ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างเอกสารการผลติรายการธรรมะ 

 

สารคดี " พุทธศาสนาในประเทศอนิโดนีเซีย " 
รายละเอยีดการผลติรายการ:  
ออกอากาศ : สถานีโทรทศัน์ธรรมะทีวแีละโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิ 
เวลาออกอากาศ : ช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2558  
ประเภทรายการ : สารคดีธรรมะเชิงประวตัิศาสตร์ 
กลุ่มผู้ชมรายการ : บุคคลทัว่ไป 
ความยาวรายการ : 25 นาท ี
 
แนวคิด 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ทรงเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ท่ี ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระอริยสงฆ์ท่ีพร้อมด้วยพระจริยวตัร
งดงามแห่งสงฆ ์ทรงด ารงเป็นพระผูเ้จริญพร้อม ทรงเป็นพระประมุขและพระบิดาแห่งสังฆมณฑล 
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกเขตราชอาณาจกัรสยาม ทรงปฏิบติัพระกรณียกิจเป็น
ประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนเป็นอเนกประการ นบัไดว้า่ทรงเป็นพระมหา
เถระท่ีทรงเพียบพร้อมดว้ยอตัตสมบติัและปรหิตปฏิบติั และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งใน
ดา้นพุทธจกัรและอาณาจกัร 
 ยอ้นไปเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 18 มีการสร้างมหาสถูปโบโรบุดูร์หรือบรมพุทโธ หรือท่ีคน
ไทยนิยมเรียกว่า "บุโรพุทโธ" (ภาษาอินโดนีเซีย: Chandi Borobudur) สร้างโดยกษตัริยแ์ห่ง
ราชวงศ์ไศเลนทร ให้เป็นศาสนสถานของพุทธนิกายมหายาน และถือไดว้า่เป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่ือถึงสัญลกัษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ส่ือถึงความศรัทธาของชาวพุทธ
ท่ีมีต่อพุทธศาสนา นอกจากน้ีองค์การยูเนสโกยงัไดป้ระกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลกเม่ือพ.ศ.
2534 
 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2027 ในสมยัของกษตัริย ์"ระเด่นปาทา" มีอ านาจอนัเกิดจากการ
ปิตุฆาตพระบิดา คือพระเจา้องควชิยั และไดส้ถาปนาตวัเองเป็นสุลต่านแผอ่ านาจไปทัว่หมู่เกาะชวา 
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เกาะสุมาตรา ทัว่ทั้งแหลมมลายูก็กลายเป็นมุสลิมอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากพระองค์ทรงเกิดความ
เล่ือมใสในศาสนาอิสลาม ทรงยกยอ่งให้อิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ และห้ามเผยแผพุ่ทธศาสนา 
เจา้เมืองต่างๆท่ีเกรงกลวัต่างพากนัเขา้รีตนบัถืออิสลาม ส่วนผูท่ี้มัน่คงในศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ศาสนาไดพ้ากนัหนีภยัลงไปอยูท่ี่เกาะบาหลี 

ในช่วงนั้นชาวพุทธในอินโดนีเซียไม่ไดมี้บทบาทใดเลย จนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปใน
ท่ีสุด เน่ืองจากชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม ในขณะท่ีพระพุทธศาสนา
ตกอยูใ่นภาวะเส่ือมโทรมตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน  กระทัง่พุทธสถานบุโรพุทโธซ่ึงถือไดว้า่มี
ความเก่าแก่และใหญ่โต เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของอาณาจกัรศรีวิชยั ยงัเหลือเพียงซากปรักหกัพงั
ท่ีจมอยูใ่ตดิ้นทราย 
 พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียในช่วงนั้นตกต ่าลงอยา่งมาก แต่ก็มีค  ากล่าวท านายของ "ปุ
ชงัคะ" เป็นต าแหน่งท่ีปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนาของพระราชส านกั ซ่ึงมีอยู ่2 ท่าน คือ ท่านสัปโด
ปาลอน และนายยะเคงคองในตอนนั้นไม่เห็นดว้ยและไม่ยอมรับนบัถือศาสนาอิสลาม ไดก้ราบทูล
วา่ “อีก 500 ปีพระพุทธศาสนาจะกลบัมา” จากนั้นก็หายตวัไปอยา่งไร้ร่องรอย 
 ต่อ มาในปี พ.ศ. 2512 พระชินรักขิตซ่ึงเป็นชาวอินโดนีเซียเช้ือสายจีนท่ีไดบ้วชในพม่า 
เป็นพระภิกษุองคแ์รกของอินโดนีเซีย มีความปรารถนาจะฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในบา้นเกิด จึงได้
เดินทางเขา้มายงัไทย และพ านกัท่ีวดับวรนิเวศวิหาร ได้ขอให้คณะสงฆ์ไทยออกไปช่วยฟ้ืนฟู
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียอีกคร้ังหน่ึง ดังท่ีได้เคยปรารภไวก้ับพระสาสนโสภณ
(ต าแหน่งของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น) เม่ือคร้ังท่ีท่านเดินทางไป
เยอืนอินโดนีเซียคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2511 
         ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุให้มีการจดัส่งพระภิกษุผูส้ าเร็จการฝึกอบรมจากส านักฝึกอบรมพระ
ธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นพระธรรมทูตออกไปช่วยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียชุดแรก 
4 รูป ประกอบดว้ย พระครูปลดัอรรถจริยานุกิจ (วิญญ ์วิชาโน) วดับวรนิเวศวิหาร พระครูปลดัสัม
พิพฒันวิริยาจารย ์(บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วดัพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระมหาประแทน เขททสฺสี 
วดัยานนาวา และพระมหาสุชีพ เขมาจาโร วดัระฆงัโฆษิตาราม 
       พระธรรมทูตชุดน้ีออกเดินทางจากประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 นบัเป็นพระ
ธรรมทูตท่ีส าเร็จการฝึกอบรมจากส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรก ท่ีออกไป
ปฏิบติัศาสนกิจในต่างแดนและประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  ในคร้ังนั้นได้มีการอุปสมบท
พระภิกษุเถรวาทเป็นคร้ังแรกในอินโดนีเซีย มีสามเณร 5 รูปท่ีรับการอุปสมบท และทรงจดัพิธี
อุปสมบทข้ึน ณ บุโรพุทโธ ผลยิง่ใหญ่ท่ีไดรั้บคือท าใหค้ณะสงฆอิ์นโดนีเซีย พระภิกษุอินโดนีเซียมี
จ านวนมากข้ึน ท าให้หวนนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในอดีต
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กาล ซ่ึงคนส่วนใหญ่ยึดมัน่ในพระรัตนตรัย ทุกวนัน้ีแม้ประเทศอินโดนีเซียจะมีศาสนาอ่ืน
แพร่หลายเขา้มา แต่ในส่วนลึกของจิตใจแลว้ชาวอินโดนีเซียก็ยงัมีความเป็นพุทธอยู ่ต่อมาในปีพ.ศ. 
2520 พระสาสนโสภณไดไ้ปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซียอีกจ านวน 43 คน ณ เมืองสมารัง ตาม
ค าอาราธนาของคณะสงฆส์ังฆเถรวาทอินโดนีเซีย และพระธรรมทูตทั้ง 4 ก็ไดอ้ยูป่ฏิบติัศาสนกิจใน
ประเทศน้ีถึง 10 ปีเศษ นบัเป็นการปลูกหน่อสมณวงศแ์บบสยามวงศ ์ให้ฝังรากลึกตั้งแต่บดันั้นเป็น
ตน้มา 
      เจา้ประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช นอกจากจะเผยแผพุ่ทธศาสนาเขา้ไปใน
อินโดนีเซียแลว้ ยงัทรงด ารงต าแหน่งประธานอบรมพระธรรมทูต ซ่ึงเป็นงานเผยแผพุ่ทธศาสนาเชิง
รุก ไปยงัทัว่ทุกหัวระแหงอย่างมิเหน็ดเหน่ือย ทั้งน้ีก็ด้วยพระเมตตาและพระปรีชาญาณของ
พระองค ์จึงถือไดว้า่พระองคท์รงเป็นผูใ้ห้ก าเนิดสมณวงศส์ายเถรวาทข้ึนในอินโดนีเซียยุคปัจจุบนั 
จนกระทัง่พระพุทธศาสนาเถรวาทไดปั้กหลกัลงฐานในดินแดนอิเหนาน้ีอยา่งมัน่คง เม่ือรัฐบาลของ
ประเทศอินโดนิเซียไดป้ระกาศใหว้นัวสิาขบูชาเป็นวนัหยุดประจ าชาติของประเทศอินโดนิเซีย เม่ือ
ปี พ.ศ. 2527 ซ่ึงครบปีท่ี 500 พอดีตามต านานของชาวอินโดนีเซียท่ีวา่ "พระพุทธศาสนาจะกลบัมา" 
ดงัท่ีเจา้ประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชไดเ้คยแสดงธรรมกถาแก่พระใหม่ชาว
อินโดนีเซียไวต้อนหน่ึงว่า “ในสมัยก่อนประเทศไทยเคยได้รับพระธรรมจากราชอาณาจักรศรีวิชัย
ในอนิโดนีเซียมาบัดนี ้คณะสงฆ์ไทยได้น าแสงแห่งพระธรรมน้ันกลบัคืนมายงัอนิโดนีเซีย” 
      ดงันั้นเน่ืองดว้ยวนัคลา้ยวนัวนัส้ินพระชนมใ์นวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ท่ีก าลงัจะมาถึงและพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพท่ีจะจดัข้ึนในอนาคต  มูลนิธิรวมใจเผยแผธ่รรมะไดรั้บมอบหมายจากพระครูประกาศธรรม
นิเทศ (วงศสิ์น ลาภิโก) วดัวปัิสสนาคราหะ ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆธ์รรมยุตในประเทศ
อินโดนีเซีย ให้จดัท าสารคดีชุด "พุทธศาสนาในประเทศอินโดนิเซีย"  เพื่อออกอากาศเผยแพร่ใน
ส่ือทัว่ไปและแจกเป็นธรรมทานในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ อีกทั้งยงัเป็นการถวายมุทิตา
สักการะและเป็นการเทิดพระเกียรติในรูปแบบของการเผยแผค่  าสอน พระกรณียกิจและพระเกียรติ
คุณต่างๆของเจา้ประคุณสมเด็จพระสังฆราช ท่ีทรงมีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย อนั
เป็นคุณูปการท่ีมีความส าคญัและยิง่ใหญ่ มีคุณค่าต่อประวติัศาสตร์แห่งพุทธศาสนาโลกจนประมาณ
ค่ามิได ้โดยเจา้ประคุณสมเด็จพระสังฆราช ผูซ่ึ้งเป่ียมไปดว้ยพระเมตตาและพระปรีชาญาณ  ดงันั้น
จึงเป็นการเหมาะสมและสมควรอยา่งยิ่งท่ีควรจะไดมี้การจดัท าและน าไปเผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้ใน
วงกวา้งสืบต่อไป 
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แนวทางการน าเสนอ 
เป็นการน าเสนอประวติัความเป็นมา และเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย หลงัจากท่ีสูญหายไปจากแผ่นดินอินโดนีเซียเป็นเวลา 500 ปีจนกระทัง่เจา้ประคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงฟ้ืนฟูและให้ก าเนิดสมณวงศ์
สายเถรวาทข้ึนในอินโดนีเซียยุคปัจจุบนั จนกระทัง่พระพุทธศาสนาเถรวาทไดปั้กหลกัลงฐานใน
ดินแดนอิเหนาน้ีอย่างมัน่คงสารคดี ชุด "พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย" จะเป็นผลงานท่ีดี
เยี่ยม ควรค่าแก่การรับชม เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นมรดกธรรมอนัล ้ าค่าต่อพุทธ
ศาสนาสืบต่อไป 
 
วธีิการน าเสนอ 
เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆผ่านผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนรับรู้ในแต่ละเหตุการณ์ส าคญั โดย
เดินทางไปยงัสถานท่ีจริงในแต่ละเร่ืองราวนั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อความสมจริง ให้ความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บ
ชมสารคดีฯชุดน้ีไดเ้กิดความเล่ือมใสศรัทธา สัมผสักบัความประทบัใจในทุกมิติของการน าเสนอ
ของภาพและเสียง ท่ีบรรจงสร้างสรรคใ์นทุกขั้นตอน ช้ินงานท่ีปรากฏจึงทรงคุณค่ามากยิ่งข้ึน ยงั
ความเล่ือมใสและศรัทธาใหเ้พิ่มพนูแก่ผูรั้บชมไดอ้ยา่งลงตวั  

รูปแบบการน าเสนอเป็นการน าเสนอประวติัความเป็นมาและเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 
สาระประโยชน์ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ในเชิงสารคดีประวติัศาสตร์ โดยท่ีเน้ือหาทั้งหมดนั้นจะ
กล่าวถึงคุณูปการท่ีเจา้ประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้
สร้างสรรคไ์ว ้จริยวตัร ปฏิปทา ยอดค าสอนต่างๆ และสถานท่ีต่างๆท่ีเกิดเร่ืองราวนั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อให้
สาธุชนผูรั้บชมท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาสามารถตามรอยในแต่ละ เหตุการณ์นั้นไปยงัสถานท่ีจริง
เพื่อต่อยอดของเร่ืองราว เป็นการเพิ่มพนูปัญญาและปีติให้เกิดข้ึนมีต่อสาธุชนอีกดว้ย 
 
ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล 
พระธรรมเจติยาจารย ์(บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร บางเขน กรุงเทพฯ  
พระครูประกาศธรรมนิเทศ (วงศสิ์น ลาภิโก) วดัวปัิสสนาคราหะ ประธานกรรมการบริหารคณะ
สงฆธ์รรมยตุในประเทศอินโดนีเซีย 
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วธีิการด าเนินการ 
1. ด าเนินการในการจดัหาและจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับถ่ายท าสารคดีฯ เช่น กลอ้งถ่ายวดีีโอ
คุณภาพสูงและทนัสมยั พร้อมดว้ยอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อใหคุ้ณภาพของงานท่ีออกมามี
ความสวยงาม ประณีตและมีคุณภาพของช้ินงานท่ีน าไปเผยแพร่และรับชมไดส่ิ้งท่ีดีและมีคุณภาพ 
สูงสุด   
2. ด าเนินการในการจดัหาและจดัเตรียมบุคคลากรท่ีมีความสามารถและเหมาะสมดงัน้ีคือ 

1) ผูค้วบคุมการผลิต ใชผู้ท่ี้มีความช านาญการและมีความรู้ทั้งในศาสตร์ของการผลิตงานสาร
คดี รวมไปถึงเป็นผูท่ี้มีภูมิจิตภูมิธรรมและมีประสบการณ์ในการผลิตงานดา้นพระ พุทธ
ศาสนาเป็นอยา่งดี 

2) เจา้หนา้ท่ีประจ ากลอ้ง ใชผู้ท่ี้มีความช านาญการในการปฏิบติัการอุปกรณ์กลอ้งถ่ายภาพ
เคล่ือนไหวประสิทธิภาพภาพสูง 

3) เจา้หนา้ท่ีประสานงาน ใชผู้ท่ี้มีความช านาญการและมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของส่ิงท่ี
ตอ้งการน า เสนอเป็นอยา่งดี มีความกวา้งขวางและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไปในสังคม 

4) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขอ้มูล ใชผู้ท่ี้มีความช านาญการและมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของส่ิงท่ี
ตอ้งการน า เสนอเป็นอยา่งดี มีภูมิจิตภูมิธรรมท่ีเหมาะสมแก่งานเป็นอยา่งยิง่ 

5) เจา้หนา้ท่ีตดัต่อและคอมพิวเตอร์ กราฟิค  
6) หอ้งบนัทึกเสียง 
7) เพลงส าหรับประกอบในงานสารคดี  

3. ด าเนินการถ่ายท าและตดัต่อจนส าเร็จเป็นตน้ฉบบั จ านวน 4 ตอน โดยมีความยาวตอนละ 25 นาที 
4. บนัทึกตน้ฉบบัลงบนแผน่ดีวดีีจ  านวน 1 แผน่ โดยมีจ านวนตอน 4 ตอน  
 
งบประมาณการผลิตเบ้ืองตน้เป็นเงิน 1,000,000  บาท 
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ประวตัิการศึกษา     ศิลปศาสตรบณัฑิต (ส่ือสารมวลชน) 
      มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์ท างาน       พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั 
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