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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของ
พระติช นัท ฮนัห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1)ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของพระติช นัท ฮันห์ 2)ศึกษากล
ยุทธ์การสร้างสารของพระติช นัท ฮันห์ 3)ศึกษาคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ ในฐานะผู้ส่งสาร โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธ๊การวิจัยเอกสาร ผ่านหนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียนเพ่ือเผยแผ่ศาสนา 
ที่มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยและมีจ าหน่ายในร้านหนังสือพบทั้งหมด 14 แล่ม และศึกษาผ่านคลิป
รายการโทรทัศน์ในยูทูป (youtube) ที่มีการน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระติช นัท ฮันห์ในปีพ.ศ. 
2551 – พ.ศ. 2557 พบมีจ านวน 4 รายการ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
 กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ศาสนาของพระติช นัท ฮันห์ ที่ใช้เป็นหลักคือกลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อ 
พระติช นัท ฮันห์ ใช้วิธีการอ้างอิงถึงบุคคลส าคัญเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ บุคคลส าคัญส่วนใหญ่ที่อ้างอิง
คือหลักค าสอนค าพูดของพระพุทธเจ้า หลักแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์และนักปราชญ์ โน้มน้าวใจชี้ให้เห็น
ถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และสิ่งที่จะได้หากยังไม่ลงมือปฏิบัติธรรม การโน้มน้าวใจ
ด้วยการเสนอหลักธรรมหลักปฏิบัติง่ายๆ การโน้มน้าวใจให้มาร่วมปฏิบัติเพ่ือได้มีชีวิตที่ดีขึ้น การอ้างถึงลูก
ศิษย์และผู้ที่ได้ลองร่วมฝึกธรรมะและลองท าตามหลักค าสอนมาเล่าให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ฟัง และมีวิธีการ
สร้างความแตกต่างจากเดิมคิดหลักธรรม หลักปฏิบัติที่ใหม่ ปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจ 
 กลยุทธ์การสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ ที่พบมากคือกล
ยุทธ์การสร้างสารด้วยความง่าย การใช้การสร้างสารด้วยภาษาทั่วไปหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาบาลีสร้างสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย การใช้คือกลยุทธ์การสร้างสารด้วยข้อความไพเราะการใช้วิธีการสร้างสารด้วยการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายบริหาร  
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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เขียนกลอนที่มีความไพเราะ การสร้างบทกลอนมีการใช้ภาษาที่สวยงามและเข้าใจได้ง่าย การสร้างสารและ
การจูงใจ สร้างสารด้วยการอ้างอิงถึงความรัก ความรักชาติ ธรรมชาติสิ่งแวลล้อมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
อารมณ์ร่วมแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว สร้างสารด้วยการท าให้กลุ่มเป้าหมายนึกถึงบุคคลที่มีบุญคุณในอดีตที่
ผ่านมา และการสร้างสารด้วยการสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วม และเกิดความกลัว  
 คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น ในแต่ละวันพระ
ติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักค าสอนและหลักปฏิบัติที่น ามาสอน ท าให้มีความน่าเชื่อถือ 
การเผยแผ่ศาสนาจะไม่มองข้ามความคิดเห็นของผู้น าสังคมหรือของสังคมสามารถปรับหลักค าสอนให้เข้า
กับบุคคลโดยทั่วไปและหลักค าสอนเดิม พระติช นัท ฮันห์เป็นบุคคลที่มีการใช้เหตุผล หลักค าสอนมีการ
อ้างอิงหรือผ่านการทดสอบทดลองมาแล้ว อีกทั้งเป็นนักบวชมีการถือศีลจึงมีคุณธรรม มีความน่าเชื่อถือมี
ความเป็นมิตรความเอ้ือเฟ้ือเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ง่าย และสุดท้ายพระติช นัท ฮันห์ผ่านการศึกษาฝึกฝนฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา จึงมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์จริง เกี่ยวกับศาสนา
พุทธนิกายเซ็น 
 

Abstract 
 This qualitative research aimed to study the communication strategy of Thich 
Nhat Hanh to propagate Zen. The research consisted of three parts: the study on 
communication strategy of Thich Nhat Hanh, the study on creating message strategy of 
Thich Nhat Hanh and the study on Thich Nhat Hanh qualification as a sender. This 
explanatory research based on 14 text books composed by Thich Nhat Hanh to 
propagate religion, which were translated into Thai version and were found to be 
distributed in the bookstores as well as the four television program clips on youtube that 
presenting the story of Thich Nhat Hanh during 2008-2014. Findings indicated that:     
 Propaganda was the main communication strategy Thich Nhat Hanh used for 
propagating religion. Thich Nhat Hanh referred to important persons to create creditability 
that  mostly were the Buddha’ speech and doctrines, notions of scientists and 
philosophers as well as persuaded people by pointing out the benefits and advantages of 
the practice and the outcome of ignorance about practice. He also convinced people by 
introducing the simple moral principle and practice, prevailed people to practice the 
dharma for a better life. Moreover, the stories of disciples and people who had practiced 
dharma were mentioned to the target group. Thich Nhat Hanh also made the difference 
by trying to create new teachings and practices that were in line with circumstances to 
interest people.      
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 The creating message strategy that Thich Nhat Hanh used for propagating Zen the 
most was using simple language and avoiding Pali language, creating message with 
delicate and statement or verse, writing the poems with clear and beautiful language. 
Furthermore, Thich Nhat Hanh referred to love, patriotism and nature in the message to 
create empathy among target group so they recalled the people with gratitude in the 
past. The message that created the fear among the target group was one of the strategies 
that Thich Nhat Hanh applied.            

Regarding the qualification of Thich Nhat Hanh as the sender who propagated 
Zen, he conducted himself following the teachings and practices that he taught people in 
order to become more reliable. To propagate religion, the leader’s perspectives or social 
norms should not be overlooked. The doctrines could be adjusted to suit people and 
the former doctrines. Thich Nhat Hanh was the reasonable person so his philosophy 
based on references or had been testified. Furthermore, he was the priest who observed 
the precepts, as a result, he was reliable, friendly, generous and got along well with 
people. Importantly, Thich Nhat Hanh had been practiced about religion so he had 
knowledge, ability and experience in Zen. 

 

บทน าความเป็นมาความส าคัญ 

สิ่งที่ง่ายที่สุดที่สามารถช่วยในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และอยู่ใกล้ตัวคนส่วนมากนั้นคือ
ศาสนา ค าสอนของทุกศาสนามีเป้าหมายที่ตรงกันสิ่งหนึ่งคือ การเป็นคนดีไม่ท าสิ่งไม่ดีและช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ เป้าหมายของทุกศาสนานี้มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของผู้คนได้บ้างไม่มากก็น้อย 
ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติและถือเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ  

คึกฤทธิ์ ปราโมช (2514) ได้กล่าวถึงนิกายของพระพุทธศาสนาว่า หลังจากพระพุทธเจ้า
นิพพาน พระสงฆ์สาวกได้ประชุมท าสังคายนาครั้งที่ 2 ขึ้น ผลจากการประชุมครั้งนี้ท าให้พระพุทธศาสนา
เกิดการแยกเป็น 2 นิกาย คือ นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน ทั้ง 2 นิกายนี้สามารถสรุปง่ายจะเห็นความ
แตกต่างกันตรงการยึดถือค าสอนคือ นิกายเถรวาทนับถือหลักธรรมหลักการของพระอรหันต์ ที่ได้สรุปกันไว้
ในการสังคายนา และนับถือหลักธรรมค าสอนตามแบบในอดีต นิกายมหายานจะถือเอาวาทะของพระ
อาจารย์รุ่นหลังที่เกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้านิพานแล้ว มาเป็นหลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งค า
สอนจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ประเทศไทยมีรากฐานความเชื่อในอดีตก่อนที่ จะนับถือศาสนาพุทธคือ
การนับถือเทพ นับถือความเชื่อต่างๆ ตามแต่ละชุมชน และนับถือตามความเชื่อแบบพราหมณ์ ต่อมาพระ
เจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียได้ส่งพระสมณทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของของ
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ศาสนาพุทธในประเทศไทย ประชาชนโดยมากนับถือศาสนาพุทธจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนมากจะนับถือพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท 

ศาสนาพุทธที่ได้รับความนิยมทั้งในตะวันตกและตะวันออกคือ พุทธศาสนา นิกายเซ็น ซึ่งเซ็น
ถือเป็นแขนงที่แตกออกมาจากนิกายมหายาน คึกฤทธิ์ ปราโมช (2514) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
นิกายเซ็นไว้ว่า เซ็นเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้านิพาน พระพุทธเจ้าได้ทรงหยิบดอกไม้ที่มีผู้น ามาถวายช่อ
หนึ่งมิได้ตรัสว่าอย่างไร พระสงฆ์ทั้งหลายนิ่งไม่ได้สนใจ แต่พระมหากัสสปเถระเห็นแล้วทรงแย้มโอษฐ์ เมื่อ
พระพุทธเจ้าเห็นจึงมอบช่อดอกไม้ให้แล้วตรัสว่า “ดูกรมหากัสสป เราขอมอบทรัพย์อันประเสริฐคือโลกุตตร
ธรรมนี้ให้แก่เธอ ณ บัดนี้” ลัทธิเซ็นจึงเชื่อว่านี้คือจุดก าเนิดของเซ็นเป็นต้นมา แต่เซ็นกลับมาได้รับความ
นิยมในแถบประเทศจีน และญี่ปุ่น เซ็นจะมีแนวคิดหลักคือ ผู้เรียนจะต้องศึกษาและลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
เพ่ือหาแนวทางเฉพาะของตนเอง  

เซน็ในประเทศไทยนั้น พระท่ีรูปแบบค าสอนออกเป็นเซ็นชัดเจนคือ ท่านพุทธทาส รูปแบบค า
สอนของท่านพุทธทาส จะออกเป็นในรูปแบบวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ต้องทดลองหาทางดับทุกข์ด้วยตนเอง  
ค าสอนจะเน้นให้คนเรามองถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ เรียนรู้ตามหลักธรรมชาติ พยายามเรียนรู้และพัฒนาด้ วย
ตนเอง พยายามให้ผู้ฟังผู้เรียนรู้ต้องคิดต่อเอง ต้องใช้สติปัญญา ค าสอนของท่านจะมุ่งให้คนเรามองสิ่งต่างๆ
ด้วยเหตุและผล สิ่งต่างๆท่ีเกิดข้ึนมีที่มาที่ไปไม่ใช้เรื่องเวรกรรม รวมไปถึงการเจริญสติ  

ส่วนเซ็นระดับสากลพระติช นัท ฮันห์ พระชาวเวียดนาม พระในศาสนาพุทธมหายาน
นิกายเซ็น ถือเป็นพระที่ได้รับการยอมรับ ในช่วงสงครมเวียดนามพระติช นัท ฮันห์ได้เขียนบทกวีเรียกร้อง
สันติภาพ เรียกร้องให้โลกสนใจกลุ่มชาวเวียดนามที่อพยพหนีตายจากภัยสงครามในช่วงสงครามเวียดนาม 
โดยเขียนกวีส่งให้หนังสือพิมพ์ดังๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นท าให้ผู้คนทั่วโลกเริ่มรู้จักตัว จนได้รับ
การยกย่องเป็นบุคคลทางด้านสันติภาพ มาติน ลูเธอร์ คิง เจอาร์ ได้เสนอชื่อท่านเพ่ือเข้ารับรางวัลโนเบล 
สาขาสันติภาพและได้รับยกย่องเป็นบุคคลแนวหน้าของนิกายเซ็นในปัจจุบัน พระติช นัท ฮันห์ ได้สร้าง
หมู่บ้านพลัมในประเทศฝรั่งเศส ทางตอนใต้และตั้งชื่อตามชื่อต้นพลัมที่ปลูกอยู่ตามบริเวณรอบๆนั้น ตั้ง
หมู่บ้านพลัมเพ่ือเผยแผ่ศาสนาพุทธ และได้เปิดให้ชาวตะวันตกเข้ามาปฏิบัติธรรม น่าแปลกใจไม่น้อยที่
สังคมตะวันตกจ านวนมากนับถือและมาศึกษาหลักธรรม หมุ่บ้านพลัมนี้ยังได้ตั้งขึ้นอีกหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย 

พระติช นัท ฮันห์สามารถเผยแผ่ศาสนาพุทธให้แก่ชาวตะวันตก และมีชาวตะวันตกที่ต่าง
ศาสนา ชาวเอเซีย รวมไปถึงบุคคลที่มีการศึกษาระดับสูงมาศึกษาค าสอนจ านวนไม่น้อย พระติช นัท ฮันห์ 
มีการใช้วิธีทางการตลาด การสร้างกิจกรรมให้บุคคลต่างๆมาเข้าร่วม ร่วมไปถึงรูปแบบวิธีการสอนศาสนาที่
เปลี่ยนไป มีการใช้ผู้เรียนเป็นอยู่การ หรือการนับเรื่องราวใหม่ๆมาประกอบการเผยแผ่ศาสนา ซึ่งมีความ



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   215 

แตกต่างจากการเผยแผ่ศาสนาแบเดิมที่มีการกระท ากันมา อาจมีการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารใหม่เพ่ือใช้
ในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ   

ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารศาสนาพุทธนั้น จากการค้นหาพบว่ามักนิยมศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารของพระนิกายเถรวาทท่ีเผยแผ่ศาสนาในประเทศ และผลการศึกษาพบว่าการเผยแผ่ศาสนา
พุทธนั้น มักจะใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ แต่ยังขาดการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของพระนิกายมหายาน 
นิกายเซ็น ว่าใช้กลยุทธ์ใดในการเผยแผ่ศาสนา กรณีของพระติช นัท ฮันห์ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษา
อย่างมาก พระติช นัท ฮันห์ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นทั้งในสังคมะวันออกและสังคมตะวันตกถือเป็น
บุคคลระดับสากล พระติช นัท ฮันห์นี้มีความน่าสนใจเพราะประสบความส าเร็จในการเผยแผ่ศาสนาจนเป็น
ที่ยอมรับในหลายๆประเทศ ได้รับการยอมรับจากบุคคลในศาสนาอ่ืนๆ จึงควรศึกษาดูกลยุทธ์หรือรูปแบบที่
ใช้ในการการเผยแผ่พุทธศาสนา รวมไปถึงศึกษาการสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่ และศึกษาคุณลักษณะพระ
ติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสาร ผลของการศึกษาเรื่องนี้สามารถน ามาพัฒนารูปแบบการสอนศาสนาพุทธใน
ประเทศไทยได้อีกเช่นกัน 

ปัญหาน าการวิจัย 

1.  การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ศาสนาของพระติช นัท ฮันห์ มีการใช้กลยุทธ์ใดบ้างในการสื่อสาร  
2.  กลยุทธ์การสร้างสารของพระติช นัท ฮันห์ มีการสร้างสารลักษณะเช่นใด 
3.  พระติช นัท ฮันห์ในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารที่ดีและผู้ส่งสาร ในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น มี
คุณลักษณะอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของที่พระติช นัท ฮันห์ 
2.  เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ นิกายเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ 
3.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) โดยการศึกษานี้จะศึกษาจาก
หนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียนและมีคนแปลออกมาเป็นภาษาไทยและมีจ าหน่ายในร้านหนังสือพบมี
ทั้งหมด 14 แล่ม และศึกษาผ่านคลิปรายการโทรทัศน์ในยูทูป (youtube) ที่มีการน าเสนอเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับพระติช นัท ฮันห์ในปีพ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557 พบมีจ านวน 4 รายการ ไม่ศึกษาตัวสื่อที่ใช้ใน
การเผยแผ่ศาสนา และไม่ศึกษาตัวผู้รับสาร 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอนคือ ก าหนดหัวข้อ ศึกษา
แนวคิดและทฤษฏี รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องมาท าการวิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอ ในส่วนการวิเคราะห์
เนื้อหา ผู้วิจัยจะยึดทฤษฏีที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการวิเคราะห์วิจัยเอกสาร โดยกรอบแนวคิดมีรูปแบบดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
สรุปผลการวิจัย 

การน าเสนอผลการวิจัยจะประกอบด้วยเนื้อหาจากการวิจัยเอกสาร  (Documentary 
Research) จากการวิเคราะห์หนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียนเพ่ือเผยแผ่ศาสนา ที่มีการแปลออกมาเป็น
ภาษาไทยและมีจ าหน่ายในร้านหนังสือพบทั้งหมด 14 แล่ม และศึกษาผ่านคลิปรายการโทรทัศน์ในยูทูป 
(youtube) ที่มีการน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระติช นัท ฮันห์ในปีพ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557 พบมี
จ านวน 4 รายการ จากข้อมูลแบ่งหัววข้อการวิเคราะห์แยกเป็น 3 ส่วน คือ กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่
ศาสนาพุทธนิกายเซ็น กลยุทธ์การสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น คุณสมบัติพระติช นัท 
ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น 

กลยทุธ์การสือ่สารการเผยแผศ่าสนาพทุธนิกายเซน 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ที่เก่ียวข้อง 

รวบรวมหนงัสอื วิดีโอท่ีใช้วิเคราะห์ 

วิเคราะห์ 

สรุปผล คณุสมบตัิผู้สง่สาร 

กลยทุธ์การสือ่สาร 

การสร้างสาร 

น าเสนอ และ เผยแพร่ผลวิจยั 
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนผลการวิจัยแยกตามหัวข้อ 
ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของที่พระติช นัท ฮันห์ 

ผลวิจัย พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีการใช้
กลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อ และการโน้มน้าวใจเป็นหลัก เพ่ือให้เป้าหมายสนใจ คล้อยตาม ปฏิบัติตาม และ
เปลี่ยนความคิด ทัศนคติใหม่ ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น พบข้อมูลดังนี้ 

กลยุทธ์การโฆษณาชวนเชื่อ พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสื่อสารมากท่ีสุด  

กลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อ พระติช นัท ฮันห์  ใช้วิธีการอ้างอิงถึงบุคคลส าคัญ ได้แก่
พระพุทธเจ้า นักวิทยาศาสตร์และนักปราชญ์ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ หลังจากกลุ่มเป้าหมายเกิดความ
น่าเชื่อถือ รองลงมาพระติช นัท ฮันห์ ใช้วิธีการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปฏิบัติตามหลักค าสอนหรือ
วิธีการที่พระติช นัท ฮันห์สร้างขึ้นมา รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะใช้วิธีการให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ปฏิบัติ หรือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดความเป็นกันเองและเกิดความความรู้สึกเป็นกลุ่ม
เดียวกัน และสุดท้ายพระติช นัท ฮันห์จะอ้างถึงลูกศิษย์และผู้ที่ได้ลองร่วมฝึกธรรมะและลองท าตามหลักค า
สอน มาเล่าให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ฟัง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายใหม่เกิดการปฏิบัติ 

กลยุทธ์การโฆษณาชวนเชื่อ ส่วนใหญ่พบมีรูปแบบการน าเสนอที่มีการอ้างอิงถึงค าพูด
แนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงมาน าเสนอ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อและคล้อยตาม จนเกิดการปฏิบัติหรือเข้า
ร่วม โดยมากจะอ้างถึงค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก และอ้างอิงนักวิทยาศาสตร์ได้แก่ เดวิด โบห์ม โร
เบิร์ต โอเปนไฮเมอร์,อัลเฟรด วัสเลอร์,เออวิน ชโรดินเจอร์,อ็องตรวน ลาวัวซีเย,ลิบนิสนิก อ้างอิงนักปราชญ์
ได้แก่ วอลต์ วิตแมน,ปรมาจารย์ เซน ซูฮู ซินห์,อาจารย์เซน ดอก เถ,ฌอง ปองชาตร การอ้างอิงบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเพ่ือมาสนับสนุนแนวความความคิดและหลักค าสอนให้เกิดความน่าเชื่อถือมากข้ึน 

รองลงมาคือ การโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปฏิบัติ พระติช นัท ฮันห์มี
การโฆษณาชวนเชื่อโดยการพยายามสื่อสารหลักค าสอน กระตุ้นชี้ชวนให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการคล้อยตาม 
พยายามสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการอยากลองเข้าร่วมปฏิบัติ พยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
และสิ่งที่จะได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และสิ่งที่จะได้หากยังไม่ลงมือปฏิบัติธรรม 

รองลงมาคือ การโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม พระติช นัท ฮันห์มีการโฆษณา
ชวนเชื่อด้วยการน าเสนอหลักแนวคิดใหม่ เพ่ือให้ เกิดการกระท าหรือเปลี่ยนความเชื่อใหม่ของ
กลุ่มเป้าหมาย ชี้ชวนให้ลงมือปฏิบัติทันที เพ่ือท าให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น การใช้วิธีท าให้ผู้ไม่เข้าร่วม
ปฏิบัติเกิดความรู้สึกด้านลบ เพ่ือให้มาร่วมปฏิบัติโดยทันที 

รองลงมาคือ การโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้ความคลุมเครือ พระติช นัท ฮันห์มีการสื่อสาร
โฆษณาชวนเชื่อด้วยการน าเสนอแนวคิด ข้อมูลที่คลุมเครือไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
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ใช้ความคิดของตนเองตีความแนวคิดนั้นๆ การใช้การสื่อสารกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีการคิดต่อจากข้อมูล
ที่ได้รับ และเกิดการคล้อยตามมาร่วมปฏิบัติ 

ส่วนน้อยที่พบคือ การโฆษณาชวนเชื่อโดยการอ้างค าพูดผู้ที่ทดลอง พระติช นัท ฮันห์มี
การสื่อสารโฆษณาชวนเชื่อโดยการน าเสนอค าพูดของลูกศิษย์และผู้ทดลองปฏิบัติตามค าสอน เพ่ือใช้เป็นสิ่ง
สนับสนุนแนวคิดหลักค าสอนที่น าเสนอ และชี้ให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับแนวคิดและมาร่วมปฏิบัติ 

การโฆษณาชวนเชื่อแบสีเทา พระติช นัท ฮันห์มีการโฆษณาชวนเชื่อโดยการน าเสนอ
ข้อมูลแนวคิดหลักค าสอนแบบเปิดเผยตรงๆ หรือไม่เปิดเผยความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล การโฆษณา
ชวนเชื่อแบบเทาจะพยายามขัดขวางแนวคิด 

การโฆษณาชวนเชื่อด้วยความกลัว พระติช นัท ฮันห์มีการน าเสนอข้อมูลที่มีความน่ากลัว
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความกลัวในสิ่งนั้นๆ จนต้องการเข้าร่วมปฏิบัติเพ่ือลดความกลัวที่เกิดขึ้น 

การโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดา พระติช นัท ฮันห์มีการโฆษณาชวนเชื่อโดย
น าเสนอข้อมูลแนวคิดหลักค าสอนท าให้ผู้รับสารเชื่อถือว่าสิ่งที่ท า เป็นสิ่งที่คนทั่วไปคิดหรือกระท ากัน เพ่ือ
จะได้เกิดความง่ายในการยอมรับหลักค าสอนและหลักปฏิบัติ 

การโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้แพะรับบาป พระติช นัท ฮันห์มีการโฆษณาชวนเชื่อน าเสนอ
ข้อมูลเพ่ือประณามบุคคลหรือกลุ่ม ซึ่งจริงแล้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ท าให้กลุ่มเป้าหมายมองบุคคลที่ถูก
ประมาณในด้านลบ 

กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสื่อสารรองลงมา 

กลยุทธ์การโน้มน้าวใจพระติช นัท ฮันห์ ใช้วิธีการพยายามชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายให้
ยอมรับหลักค าสอนแล้วเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติเดิมให้เปลี่ยนมาเชื่อวิธีการและหลักค าสอนที่ได้เสนอ 
รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะพยายามชักจูงด้วยการเสนอหลักค าสอนและวิธีการฝึกปฏิบัติ ให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับ รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะใช้วิธีการพูดและแสดงตนเองว่าอยู่เหนือกว่า
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับในตัวพระติช นัท ฮันห์และยอมรับหลักธรรมค าสอน 

กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ ส่วนใหญ่พบมีรูปแบบการโน้มน้าวใจเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนความ
เชื่อ พระติช นัท ฮันห์มีการสื่อสารโน้มน้าวใจโดยน าเสนอแนวคิดค าสอนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อ
ใหม่และคล้อยตาม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติ และอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับแนวคิดค าสอนที่ได้รับ การน าสิ่งรอบๆ ตัวในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการโน้มน้าวใจในมุมมอง
ใหม่ ให้เกิดความเชื่อความคิดใหม่ 
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รองลงมาคือ การโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่เสนอ พระติช นัท ฮันห์มีการใช้วิธีโน้ม
น้าวใจโดยการน าเสนอแนวคิดหลักค าสอน โดยการพยายามสื่อสารชักจูงกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับและ
คล้อยตามแนวคิดที่ได้เสนอ เสนอทางเลือกที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน และน าเสนอวิธีปฏิบัติง่ายๆ ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติ 

รองลงมาคือ การโน้มน้าวใจที่พยายามอยู่เหนือกว่า พระติช นัท ฮันห์มีการโน้มน้าวใจ
โดยการน าเสนอแนวคิดหลักค าสอน โดยพระติช นัท ฮันห์มีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกยอมรับและคล้อยตามแนวคิดหลักค าสอน 

ส่วนน้อยที่พบคือ พระติช นัท ฮันห์มีการสื่อสารโน้มน้าวใจโดยน าเสนอแนวคิดหลักค า
สอนที่ยังคงการด ารงไว้ซึ่งความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายไว้ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมาเกิดการตอ่ต้านความคิดใหม่ 

กลยุทธ์การจูงใจ พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสื่อสารรองลงมา 

กลยุทธ์การจูงใจพระติช นัท ฮันห์ใช้วิธีการจูงใจด้วยการสร้างภาพให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึง
ผลที่จะได้รับจากการน าหลักธรรมค าสอนไปฝึกปฏิบัติ เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดมองเห็นถึงผลที่จะ
ได้รับแล้วเข้าร่วมปฏิบัติและศึกษาหลักธรรมค าสอน รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะใช้วิธีการเท้าค่อยอย่าง
เข้าประตู คือพระติช นัท ฮันห์จะพยายามกระตุ้นและให้ข้อมูลที่ละน้อยๆ และจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นเมื่อ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น ไม่เร่งรีบในการสอนหลักธรรมจ านวนมากๆ และ
สุดท้ายพระติช นัท ฮันห์ใช้วิธีจูงใจด้วยการสร้างวิธีการปฏิบัติที่มีความน่าดึงดูดสนใจ และจูงใจให้
กลุ่มเป้าหมายลงมือเข้าร่วมปฏิบัติ 

กลยุทธ์การจูงใจ ส่วนใหญ่พบพระติช นัท ฮันห์มีการสื่อสารจูงใจโดยน าเสนอความคิด
หลักธรรมให้เป็นแนวทาง ให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดภาพเข้าใจสิ่งที่
น าเสนอข้ึนในใจ ว่าจะได้รับสิ่งใดเม่ือปฏิบัติตามหลักหลักสอน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่จะ
เข้าร่วมปฏิบัติ 

รองลงมาคือ การเท้าค่อยอย่างเข้าประตู พระติช นัท ฮันห์มีการสื่อสารที่พยายาม
น าเสนอโน้มน้าวใจจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับ หรือยอมเข้าร่วมปฏิบัติด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักธรรมค าสอนวิธีการฝึกปฏิบัติที่ละเล็กท่ีละน้อยไปจนมาก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกว่ายากเกินไป 

ส่วนน้อยที่พบคือ การจูงใจโดยการสร้างความสนใจ พระติช นัท ฮันห์มีการสื่อสารจูงใจ
โดยการน าเสนอด้วยวิธีแปลกใหม่ ตลอดจนการสร้างความน่าเชื่อถือ หรือความศรัทธา สร้างวิธีฝึกปฏิบัติให้
เกิดความน่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมาลองปฏิบัติ 
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การจูงใจให้ลงมือปฏิบัติ พระติช นัท ฮันห์การสื่อสารที่ใช้วิธีจูงใจน าเสนอหลักธรรม 
วิธีการฝึกปฏิบัติที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายกระท าหรือลงมือปฏิบัติทันทีโดยปราศจากความลังเล 

กลยุทธ์การกระตุ้นความต้องการ 5 ขั้น ส่วนน้อยพบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสื่อสาร 

กลยุทธ์การการกระตุ้นล าดับขั้นความต้องการ 5 ขั้นพระติช นัท ฮันห์ใช้วิธีการกระตุ้น
ความต้องการทางด้านร่างกาย น าเสนอข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายรู้ถึงปัจจัย 5 ที่เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต พระติช นัท ฮันห์ใช้วิธีการกระตุ้นด้านความปลอดภัยและความม่ันคง การเสนอให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความต้องการมีชีวิตที่ปลอดภัย พระติช นัท ฮันห์ใช้วิธีการกระตุ้นให้เป้าหมายต้องการการได้รับการยก
ย่องนับถือ น าเสนอกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายต้องการได้รับการยอมรับจากสังคมและประสบความส าเร็จ 
สุดท้ายพระติช นัท ฮันห์กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายส าเร็จได้ดังใจปรารถนา การกระตุ้นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์จากทั้ง 5 ขั้น มีการพบกลยุทธ์ 4 ขั้นดังนี้ 

 กระตุ้นความต้องการทางร่างกาย การสื่อสารน าเสนอข้อมูลกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความต้องการการอยู่รอด ความต้องการเรื่องอาหาร น้ า ออกซิเจน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ยารักยาโรค 
สิ่งของขั้นต่ าสุดที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

การกระตุ้นความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคง การสื่อสารโดยน าเสนอ
ข้อมูลกระตุ้นความต้องการที่จะมีความปลอดภัย ความต้องการที่ปรารถนาที่จะอยู่ห่างจากสิ่งที่เป็นภัย
อันตรายทั้งปวงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 

กระตุ้นความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ การสื่อสารโดยน าเสนอข้อมูลกระตุ้น
การได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน เป็นความต้องการความส าเร็จ ความมีเกียรติศักดิ์ศรี การได้รับความ
ยอมรับจากสังคม หรือการต้องการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 

กระตุ้นความต้องการส าเร็จที่ได้ท าดังใจปรารถนาหรือความสมหวังของชีวิต การสื่อสาร
โดยน าเสนอข้อมูลกระตุ้นความต้องการขั้นสูงสุด ที่ต้องการมีความสมบูรณ์แห่งตน ได้ท าและได้ส าเร็จใน
ทุกอย่างที่ตนใฝ่ฝันและปรารถนา ได้ใช้ความสามารถ 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ส่วนน้อยพบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสื่อสาร 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างพระติช นัท ฮันห์ใช้วิธีการสร้างความแตกต่างจากด้วยตัว
ท่านเองมีด ารงชีวิต การใช้ชีวิตที่แตกต่างจากพระองค์อ่ืนๆ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและความน่าเชื่อ
ให้เกิดข้ึน และการสร้างความแตกต่างจากหลักธรรมค าสอนที่ไม่มุ่งเน้นในเรื่องลี้ลับเหนือะรรมชาติ หลักค า
สอนจะเป็นธรรมชาติเป็นที่ที่สามารถพิสูจน์ได้ และสุดท้ายรูปแบบวิธีการฝึกปฏิบัติที่ง่ายไม่มากพิธีท าให้
กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปสามารถร่วมฝึกปฏิบัติได้  
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ส่วนที่ 2 ผลวิจัยเอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น 
ผลวิจัย พบว่า กลยุทธ์การสร้างสารเพ่ือเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีการ

ใช้กลยุทธ์การสร้างสารด้วยภาษาท่ัวไปเข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาหรือศัพท์ที่เข้าใจยาก และลีกเลี่ยงการใช้ภาษา
บาลีทางศาสนา ท าให้บุคคลโดยทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย รองลงมาที่พบคือการสร้างสารด้วย
ข้อความที่ไพเราะ พระติช นัท ฮันห์มีความเป็นกวีที่สามารถเขียนบทกลอน เพ่ือใช้ในการสอนหลักธรรมค า
สอน ซึ่งสามารถช่วยให้บทค าสอนมีความนุ่นนวลมีความน่าสนใจมากขึ้น และสุดท้ายพระติช นัท ฮันห์ใช้
วิธีการสร้างสารที่มีความจูงใจทั้งการจูงใจด้วยสิ่งที่น่าดึงดูด การใช้ความกลัวมาสร้างการจูงใจให้เกิดการ
ปฏิบัติ และสุดท้ายพระติช นัท ฮันห์ใช้กลยุทธ์การสร้างสารให้เกิดการคล้อยตามและร่วมฝึกปฏิบัติ พบ
ข้อมูลดังนี้ 

กลยุทธ์การสร้างสารด้วยความง่าย มีการพบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสร้างสารมากที่สุด 

กลยุทธ์การสร้างสารด้วยความง่าย พระติช นัท ฮันห์มีการใช้การสร้างสารด้วยภาษาทั่วไป
หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาบาลี สร้างสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปทั้งที่มีความรู้
เกี่ยวกับศาสนาและไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาสามารถอ่านและท าความเข้าใจด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น  

กลยุทธ์การสร้างสารด้วยข้อความไพเราะ พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสร้างสารรองลงมา 
กลยุทธ์การสร้างสารด้วยข้อความไพเราะ พระติช นัท ฮันห์มีการใช้วิธีการสร้างสารด้วย

การเขียนกลอนที่มีความไพเราะ การสร้างบทกลอนมีการใช้ภาษาที่สวยงามและเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งช่วยลด
ความเครียดจากการอ่านค าสอนทางศาสนา และท าให้ค าสอนมีความนุ่นนวลความอ่อนโยนมากขึ้นและยัง
สามารถสร้างความน่าสนใจและยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 

กลยุทธ์การสร้างสารและจูงใจ พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสร้างสารรองลงมา 

กลยุทธ์การสร้างสารและการจูงใจพระติช นัท ฮันห์ ใช้วิธีการสร้างสารด้วยการจูงใจโดยใช้
แรงจูงใจ พระติช นัท ฮันห์สร้างสารด้วยการอ้างอิงถึงความรัก ความรักชาติ ธรรมชาติสิ่งแวลล้อมเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วมแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะสร้างสารด้วยกลยุทธ์
การคล้อยตาม สร้างสารด้วยการท าให้กลุ่มเป้าหมายนึกถึงบุคคลที่มีบุญคุณในอดีตที่ผ่านมา เพ่ือได้เกิดการ
อยากเข้าร่วมปฏิบัติเพ่ือตอบแทนบุญคุณ และพระติช นัท ฮันห์ยังใช้วิธีการสร้างสารด้วยการสร้างให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วม และเกิดความกลัว เพ่ือที่จะได้อยากเข้าร่วมฝึกปฏิบัติเพ่ือลดหรือแก้ความ
กลัวที่ได้ถูดสร้างขึ้นมา  กลยุทธ์ในการสร้างสารรองลงมาที่พบคือกลยุทธ์การสร้างสารโดยการจูงใจ โดย
แบ่งออกเป็นการจูงใจ 3 รูปแบบดังนี้ 
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จูงใจโดยใช้แรงจูงใจ  

พบมากที่สุด พระติช นัท ฮันห์มีการสร้างสารโดยใช้แรงจูงใจได้แก่ การอ้างถึงความรัก
ชาติ ความรักในเพ่ือนมนุษย์ ศาสนา และค่านิยมต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ผ่าน
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในชีวิต เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกร่วมกับค าสอนนั้นๆ 

กลยุทธ์การคล้อยตาม  

โดยการทวงบุญคุณ พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสร้างสารรองลงมา กลยุทธ์การคล้อยตามที่
พระ ติช นัท ฮันห์ใช้ที่พบคือการทวงบุญคุณ การสร้างสารโดยใช้การทวงบุญคุณ ให้กลุ่มเป้าหมายคิดถึงสิ่ง
ที่เคยช่วยเหลือเมื่อในอดีต เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่จะร่วมปฏิบัติเพ่ือตอบแทนบุณคุณนั้น 

จูงใจโดยใช้อารมณ์  

พบรองลงมาในกลยุทธ์การสร้างสารโดยใช้แรงจูงใจ  พระติช นัท ฮันห์มีการสร้างสารที่ใช้
การจูงใจด้วยอารมณ์ ซึ่งท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกเชื่อมโยง และเกิดการคล้อยตาม ท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการคล้อยตามและร่วมฝึกปฏิบัติ  

จูงใจโดยใช้ความกลัว  

พบน้อยที่สุดในกลยุทธ์การสร้างสารโดยใช้แรงจูงใจ  พระติช นัท ฮันห์มีการสร้างสารโดย
การจูงใจที่ใช้ความกลัว เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไม่กล้าที่จะกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นการพยายามช่วย
หาวิธีให้กลุ่มเป้าหมายฝึกปฏิบัติเพื่อหาทางออกแบะลดความกลัวนั้น 

กลยุทธ์การสื่อสารแบบผนวกและไม่ผนวกเป้าหมายของผู้ส่งสาร  

พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสร้างสารเป็นส่วนน้อยกลยุทธ์การสื่อสารแบบผนวกและไม่
ผนวกเป้าหมายของผู้ส่งสาร พระ ติช นัท ฮันห์มีการสร้างสารที่สามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุ
เป้าหมาย ในหลายๆด้านในสารเดียว 

กลยุทธ์การสื่อสารแบบใช้วาทศิลป์ที่ไวต่อความรู้สึกคู่สื่อสาร  

พบการใช้กลยุทธ์นี้ในการสร้างสารเป็นส่วนน้อยกลยุทธ์การสื่อสารที่พระ ติช นัท ฮันห์
เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง มีสร้างสารที่พยายามเจาะจงถึงเป้าหมายของผู้ส่งสารเป็นหลัก ไม่ได้สนใจ
วิเคราะห์สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ  
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ส่วนที่ 3 ผลวิจัยเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ
นิกายเซ็น 

ผลวิจัย พบว่า คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ
นิกายเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถท่ีจะพูดโยงค าสอนของตนเองกับค าพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้
กลมกลืน มีการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวันสอดคล้องตามหลักค าสอนและหลักการปฏิบัติที่น ามาสอนบุคคล
อ่ืนๆ ในการไปเผยแผ่ศาสนาพระติช นัท ฮันห์จะไม่มองข้ามความส าคัญของผู้น าความคิดเดิมในแต่ละพ้ืนที่ 
แต่จะพยายามปรับโยงหลักค าสอนใหม่ให้เข้ากับหลักคิดเดิมของแต่ละพ้ืนที่ พระติช นัท ฮันห์เป็นผู้ที่บวช
เป็นพระและรักษาศีลจึงท าให้มีบุคคลเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณธรรม มีความเป็นมิตรอีกทั้งยังมีการ
ใช้เหตุผลประกอบในการสอนหลักค าสอน พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง มี
ประสบการณ์ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานิกายเซ็น และยังมีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่ ความคิดบวกและมี
ความคิดรึเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสารพบข้อมูลดังนี้ 

คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ส่งสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น จากผล
วิจัยพบดังนี้ 

ปัจจัยความน่าเชื่อถือผู้ส่งสารกับการโน้มน้าวใจ  
จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยความน่าเชื่อถือผู้ส่งสารกับการโน้มน้าวใจ พบว่าพระติช นัท 

ฮันห์มีความสามารถที่จะกล่าวอ้างอิงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือใช้ในการสนับสนุน
หลักค าสอนที่น ามาเผยแผ่ รองลงมาพบว่าในแต่ละวันพระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลัก
ค าสอนและหลักปฏิบัติที่น ามาสอน ซึ่งสามารถเมื่อความน่าเชื่อถือได้ รองลงมาพบว่าพระติช นัท ฮันห์จะ
ไม่มองข้ามความคิดเห็นของผู้น าสังคม หรือของสังคม พระติช นัท ฮันห์สามารถปรับหลักค าสอนให้เข้ากับ
บุคคลโดยทั่วไปและหลักค าสอนเดิม ซึ่งกลยุทธ์การจูงใจพบข้อมูลดังนี้  

ความสามารถท่ีจะอ้างถึงผู้ที่มีชื่อเสียง  

พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถที่จะกล่าวอ้างถึงบุคคลซึ่งเป็นที่เชื่อถือของผู้ฟัง ในที่นี้
อ้างอิงถึงพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนเรื่องท่ีตนพูดได้ 

พระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนให้สอดคล้อง  

พระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของจนเองไปด้วยในกิจกรรมที่กระท า
ประจ าวัน ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาท าการสื่อสารเท่านั้น ในการด ารงชีวิตทุกวันพระติช นัท ฮันห์ จะปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอนของตนเอง เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มลูกศิษย์ อีกทั้งเป็นการสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความเชื่อถือในตัวพระติช นัท ฮันห์ 
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เรื่องของความคล้ายคลึงกันในทัศนคติ  

พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถที่จะเรียนรู้ทัศนคติจากกลุ่มต่างๆ แล้วมาปรับหลักค า
สอน เพื่อให้เกิดความคล้ายคลึงกัน ท าให้ไม่ต้องปรับความคิดเดิมสามารถรับสิ่งใหม่ได้ง่าย  

สามารถปรับให้ค าสอนของตนเองเข้ากับกลุ่มผู้รับส่วนใหญ่ 

 พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถในการเปลี่ยนสารให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจในสารนั้นได้ง่ายขึ้น 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 

จากการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติผู้ส่งสาร พบว่าพระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีการ
ใช้เหตุผล หลักค าสอนมีการอ้างอิงหรือผ่านการทดสอบทดลองมาแล้ว พระติช นัท ฮันห์เป็นนักบวชมีการ
ถือศีลจึงมีคุณธรรม มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมีความเป็นมิตรความเอ้ือเฟ้ือเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ง่าย และ
สุดท้ายพระติช นัท ฮันห์ผ่านการศึกษาฝึกฝนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา จึงมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์จริง เกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายเซ็น ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งสารพบข้อมูลดังนี้  

มีการใช้เหตุผล 

คุณสมบัติที่ส าคัญที่พบในจากพระติช นัท ฮันห์ คือมีเป็นคนมีเหตุผล การสื่อสารค าสอน
จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผล หลักค าสอนมีแหล่งอ้างอิงหรือผ่านการทดสอบทดลองปฏิบัติมาแล้ว 

มีความเป็นเพ่ือนเป็นมิตรเข้ากับบุคคลอ่ืนง่าย 

พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติที่มีความเป็นเพ่ือนเป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้สามารถ
เข้ากับบุคคลทั่วไปได้ง่าย ท าให้เพ่ิมโอกาสในการเผยแผ่ศาสนาไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ง่าย และยัง
สามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเดิมรู้สึกเหมือนพระติช นัท ฮันห์เป็นเพ่ือน ท าให้สามารถรักษากลุ่มเป้าหมาย
เดิมไว้  

มีการสร้างความอบอุ่นใจ เอ้ือเฟ้ือ 

พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติที่มีการสร้างความอบอุ่นใจ เอ้ือเฟ้ือ ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรู้สึกอบอุ่น และมีก าลังใจในการฝึกปฏิบัติ  

มีคุณธรรมมีความน่าเชื่อถือ 

พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติที่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความน่าเชื่อถือ พระติช นัท ฮันห์
บวชเป็นพระท าให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะต้องรักษาศีล อีกทั้งยังท างานช่วยเหลือสังคม และยังพยายาม
สอนลูกศิษย์โดยยึดหลักความถูกต้อง ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับสังคมและผู้อื่น 
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มีความสามารถ มีเชาว์ปัญญาและความรู้ที่ลึกซึ้ง มีประสบการณ์จากการฝึกฝน 

พระติช นัท ฮันห์ มีคุณสมบัติ ที่มีความรู้ความสามารถ มีเชาว์ปัญญา ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน พระติช นัท ฮันห์เริ่มศึกษาหลักค าสอนและลงมือฝึกฝนปฏิบัติ จนเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถท่ีลึกซึ้งเก่ียวกับศาสนาพุทธ มีประสบการณ์ที่ได้จากการผ่านการฝึกฝน ท าให้สามารถ
ตอบค าถามและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักหลักสอนและหลักการปฏิบัติได้อย่างช านาญ 

ระเบียบความคิดของผู้ส่งสาร 

จากการศึกษาข้อมูลระเบียบความคิด พบว่าพระติช นัท ฮันห์มีระเบียบความคิดหมวกสี
เหลือง มีความคิดเชิงบวก มองว่าหลักค าสอนจะสามารถพัฒนาบุคคลโดยทั่วไปให้มีสติ มีปัญญามากขึ้น
กว่าเดิม และพระติช นัท ฮันห์มีระเบียบความคิดหมวกสีเขียว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดหลักค า
สอน หลักการฝึกปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆเสมอ  ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งสารพบข้อมูลดังนี้  

ระเบียบแนวคิดหมวกสีเหลือง 

พระติช นัท ฮันห์ มีระเบียบความคิดตรงตามแบหมวกสีเหลืองคือ มีความคิดเชิงบวก 
หลักค าสอนจะพยายามท าให้บุคคลอ่ืนมีสติ มีปัญหา และที่ส าคัญช่วยให้บุคคลที่ได้รับการสอนไปมีการ
พัฒนาตนเองขึ้น หลักค าสอนเป็นการคิดบวกมองว่าคนทั่วไปสามารถพัฒนาตนเองได้ 

ระเบียบแนวความคิดหมวกสีเขียว 

พระติช นัท ฮันห์ มีระเบียบความคิดตรงตามแบหมวกสีเขียว คือ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีคิดรูปแบบ
การสอนใหม่ๆ ปรับปรุงเนื้อหาค าสอนให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวที่ก าลังเกิดขึ้น ร่วมไปถึงการ
แต่งบทสวดมนต์ให้เป็นบทเพลง และยังแปลงหลักค าสอนให้เป็นบทกวีบทกลอนท่ีไพเราะ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

การเก็บข้อมูลจากหนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียนและมีคนแปลออกมาเป็นภาษาไทย
และมีจ าหน่ายในร้านหนังสือพบมีทั้งหมด 14 แล่ม และศึกษาผ่านคลิปรายการโทรทัศน์ในยูทูป 
(youtube) ที่มีการน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระติช นัท ฮันห์ในปีพ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557 พบมี
จ านวน 4 รายการ ซึ่งได้วิเคราห์ กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และคุณสมบัติของผู้ส่งสาร การ
วิจัยเอกสาร พบว่า 

จากผลวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของพระติช นัท ฮันห์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการ
โฆษณาชวนเชื่อโดยการอ้างค าสอนค าพูดของบุลคลที่มีชื่อเสียง ผู้ที่ได้ผ่านการทดลองแล้วมาน าเสนอเพ่ือ
สนับสนุนแนวความคิดของตนเองซึ่งส่วนมากจะอ้างถึงค าพูดค าสอนของพระพุทธเจ้า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐพร สิงห์ค า (2555) ที่พบวัดป่านานาชาติมีการใช้วิธีการอ้างอิงค าพูดหลักค าสอนของ
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พระพุทธเจ้าเป็นหลักในการเผยแผ่ศาสนาเป็นหลัก ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อ เกิดการคล้อยตาม
และมาเข้าร่วมปฏิบัติหรือยอมรับในแนวความคิดหลักค าสอน การใช้กลยุทธการโน้มน้าวใจให้
กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนความเชื่อยอมรับในแนวความคิดใหม่ๆ โดยการน าสิ่งรอบๆ ตัววิถีการด ารงชีวิตในแต่
ละวันมาเสนอว่าการฝึกปฏิบัติเป็นเรื่องปกติ เรื่องธรรมชาติ การโน้มน้าวใจมีการน าเสนอหลักค าสอนที่สั้น
เข้าใจง่ายและพยายามให้ข้อมูลเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคล้อยตาม การใช้กลยุทธ์การจูงใจ 
น าเสนอค าสอนที่ไม่มากจนเกินไปในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและพยายามแสดงให้เห็นถึงผลที่จะได้รับหาก
เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายต้องการเข้าร่วมปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมนัส ธมฺมรโต (2554) ที่ศึกษาวิธีการสร้างแรงจูงใจจากพุทธวิธี และพบว่าวิธีที่ดีคือการใช้ค าพูดโน้ม
น้าวใจเพ่ือกระตุ้นให้ลงมือท า และยังพบว่ามีการใช้กลยุทธ์การสร้างรูปแบบวิธีที่มีความแตกต่างจาก
พระองค์อ่ืนๆ การสวดมนต์ที่เปลี่ยนเป็นการร้องเพลง มีการน าดนตรีเข้ามาใช้ในการเผยแผ่ศาสนา เพ่ือให้
เกิดความน่าสนใจ เกิดความแปลกใหม่ในการเผยแผ่ศาสนา 

จากผลวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสร้างสารของพระติช นัท ฮันห์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการ
สร้างสารด้วยภาษาง่ายและเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาค าบาลี สอดคล้องกับหลักการสื่อสารที่ควร
ง่ายสั้นกระชับ ท าให้หลักค าสอนสามารถกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเพราะมีความเข้าใจในหลักค า
สอนได้ง่าย การสร้างสารด้วยข้อความไพเราะ สร้างบทกวี บทกลอนที่ไพเราะและเข้าใจง่าย ช่วยลด
ความเครียดจากอ่านหลักธรรมค าสอนและยังช่วยเสริมให้หลักค าสอนมีความอ่อนโยนมากขึ้น การใช้กล
ยุทธ์จูงใจในสาร จูงใจโดยใช้แรงจูงใจ จูงใจโดยใช้อารมณ์ จูงใจโดยใช้ความกลัว พยายามจูงใจถึงความรัก
ชาติ ความรักในเพ่ือนมนุษย์ ศาสนา พยายามกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วมและมาร่วมปฏิบัติ
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างสารที่สามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุเป้าหมายในหลายๆด้าน และ
ช่วยเพ่ิมก าลังใจให้กลุ่มเป้าหมายไม่ท้อในการปฏิบัติ สร้างสารด้วยกลยุทธ์การคล้อยตามโดยการทวง
บุญคุณ ให้กลุ่มเป้าหมายคิดถึงสิ่งที่เคยช่วยเหลือเมื่อในอดีต แตกต่างจากงานวิจัยของ ธีระพล มะอาจเลิศ 
(2556) ที่ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการเผยแผ่ศาสนาของพระ ว.วชิรเมธี ที่พบว่าส่วนมากพระว.วชิรเมธี
ใช้วิธีจูงใจโดยการเสนอแนะ แต่จะเหมือนกันตรงการสร้างสารที่มีการให้เหตุผลข้อเท็จจริงประกอบหลักค า
สอน  

จากผลวิจัย คุณสมบัติผู้ส่งสารของพระติช นัท ฮันห์  ที่พบคือมีความรู้ความสามารถ มี
เชาว์ปัญญา ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผ่านการศึกษาหลักค าสอนและลงมือฝึกฝนปฏิบัติ 
จนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ได้จากการผ่านการฝึกฝน เป็นบุลคลที่มี
เหตุผล ค าสอนจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เหตุผล หลักค าสอนมีแหล่งอ้างอิงหรือผ่านการทดสอบ
ทดลองปฏิบัติมาแล้ว และยังมีเหตุผลต่างๆมารองรับ มีคุณสมบัติมีคุณธรรม มีความน่าเชื่อถือ เพราะบวช
เป็นพระท าให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะต้องรักษาศีล และยังพยายามสอนลูกศิษย์โดยยึดหลักความถูกต้อง 
ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กบัสังคมและผู้อ่ืน และมีคุณสมบัติมีความเป็นเพ่ือนเป็นมิตรเข้ากับบุคคลอ่ืนง่าย 
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มีความอบอุ่นใจ เอ้ือเฟ้ือ ในส่วนปัจจัยความน่าเชื่อถือพบว่า พระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนของตนเองไปด้วยในกิจกรรมที่กระท าประจ าวัน พระติช นัท ฮันห์สามารถที่จะอ้างถึงผู้ที่ มีชื่อเสียงซึ่ง
เป็นที่เชื่อถือของผู้ฟังเพ่ือสนับสนุนหลักค าสอนของตน มีความสามารถที่จะเรียนรู้ทัศนคติจากกลุ่มต่างๆ
หรือกลุ่มผู้รับสารส่วนใหญ่ เพ่ือน าความคิดหรือความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่พบเจอ มาปรับเปลี่ยนให้
เชื่อมโยงและมาสนับสนุนความคิดหลักค าสอนของตน และในส่วนระเบียบแนวความคิดตรงตามแบบหมวก
สีเหลืองคือ มีความคิดเชิงบวก และหมวกสีเขียว คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หลักค าสอนเป็นการคิด
บวกมองว่าคนทั่วไปสามารถพัฒนาตนเองได้ มีวิธีคิดรูปแบบการสอนใหม่ๆ ปรับปรุงเนื้อหาค าสอนให้
เชื่อมโยงกับเหตุการต่างๆ รอบตัวที่เกิดข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 

1. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า หลักส าคัญที่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาคือการโฆษณาชวนเชื่อและ
โน้มน้าวใจ การพยามยามเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน ใช้วิธีการง่ายๆ ท าให้การฝึกธรรมปฏิบัติธรรมดูเป็น
เรื่องใกล้ตัว เรื่องธรรมชาติทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางศาสนาควรให้ความส าคัญในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยน รูปแบบหลักธรรม รูปแบบฝึกปฏิบัติไม่ยากเกินไปส าหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติ 

2. ผลการวิจัยครั้งที่พบว่า หลักค าสอนของพระติช นัท ฮันห์ที่ได้รับการยอมรับ มีการ
สร้างสารด้วยภาษาท่ีง่าย มีภาษาที่ไพเราะ ตั้งอยู่เป็นหลักความจริง หลักวิทยาศาสตร์ มีหลักฐานอ้างอิง มี
ผลทดลองการฝึกปฏิบัติมารองรับ หน่วยงานทางศาสนาที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนา อาจจะปรับลดหลัก
ค าสอนที่อ้างอิงถึงสิ่งเหนือธรรมชาติหรือ นรกสวรรค์ เพ่ือศาสนาพุทธจะได้รับความสนใจมากขึ้นจาก
ต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาจากหนังสือต้นฉบับที่พระติชนัทฮันห์เขียน เพราะใน
ฉบับแปล ผู้ที่แปลอาจมีการตีความไม่ตรงตามความคิดเดิม หรือมีการเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือเป็นการดึงดูด
ยอดขาย 

2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบรูปการการเผยแผ่ศาสนาพุทธกับศาสนา
อิสลามศาสนาคริสต์ หรือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ ในศาสนาพุทธ ว่ามีรูปแบบกลยุทธ์ในการเผยแผ่
ศาสนาเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

3. การวิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการน ารูปแบบกลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์การสร้างสาร 
คุณสมบัติของผู้ส่งสารของพระติชนัทฮันห์ ไปเปรียบเทียบกับผู้น าความคิดในด้านอ่ืนๆ เช่น นักการเมือง 
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นักบริหาร ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในการใช้กลยุทธ์ในการ
สื่อสาร 
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