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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพ่ือเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ช่องธรรมะทีวี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี  และศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ พุทธธรรมของ
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารวิชาการ 
บทความ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทสัมภาษณ์ และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาความเป็นมาของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือเผยแผ่ธรรมะ และศึกษา
เฉพาะในส่วนของช่องธรรมะทีวี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดท ากรอบการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ผู้อ านวยการสถานีฯ รอง
ผู้อ านวยการสถานีฯ หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ 
เกี่ยวกบัการใช้นวัตกรรมสื่อและเครือข่ายในการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าผลสัมภาษณ์ที่ได้มาท าสรุปวิเคราะห์และ
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบว่า สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีมีการใช้นวัตกรรมสื่อเพ่ือ
การเผยแผ่ โดยจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สื่อหลักและสื่อเสริม สื่อหลักคือ สื่อโทรทัศน์ 
ระบบผ่านดาวเทียม ในช่วงเริ่มต้นด าเนินการใช้ระบบอนาลอก โดยท าการออกอากาศผ่าน
ช่องสัญญาณต่างๆ ต่อมาได้เปลี่ยนจากระบบเดิมเป็นระบบดิจิตอล พร้อมกับเปลี่ยนช่องสัญญาณ
พีเอสไอ ซึ่งมีความเสถียรในการส่งภาพและเสียงที่มีคุณภาพ ส่วนสื่อเสริมเป็นสื่อใหม่ที่มีการ
พัฒนาตามเทคโนโลยีสื่อตามช่วงเวลา คือ เว็บไซต์ ยูทูบ เฟสบุ๊ค และโปรแกรมรับชมโทรทัศน์
ออนไลน์ สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางเพ่ิมเติมในการรับชมรายการและเป็นสื่อกลางในการติดตามการ
ด าเนินงานของสถานีฯ อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยเสริมในการออกอากาศของสถานีฯ เป็นประโยชน์แก่

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร ์
2 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบร-ิหารศาสตร ์
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ผู้ชม คือ สามารถที่จะเลือกรับชมเฉพาะรายการและสามารถเลือกรับชมซ้ าได้ ส าหรับการใช้
เครือข่ายการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่พุทธธรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น สถานีฯ มีการใช้สื่อหลัก
ร่วมกับสื่อเสริมในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะ ส่งผลให้สถานีฯ สามารถจัดจ าแนก
กลุ่มผู้รับชมและพัฒนารายการธรรมะให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับชมเป้าหมายได้ ซึ่งการบูรณาการ
สื่อร่วมกันกับการสร้างเครือข่ายท าให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสถานีฯในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับชมใน
ฐานะผู้รับสาร กล่าวคือ สถานีฯ มีการปรับปรุง พัฒนา ผลิตรายการ และจัดเวลาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ชม ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสาระประโยชน์จากรายการธรรมะมากข้ึนและส่งผลทางอ้อมใน
การแบ่งผันความรู้และรายการธรรมะที่ชื่นชอบแก่บุคคลอ่ืน การสร้างเครือข่ายที่เป็นจุดเด่นของ
สถานีฯ คือ การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ 
การเผยแผ่ธรรมะ ซึ่งการร่วมมือกันนี้ไม่ได้เป็นการร่วมกันในเชิงพาณิชย์  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานีฯควรมีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครและจัดกิจ
จกรรมร่วมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับผู้ที่สนใจการท าวิจัยในโอกาสต่อไปสามารถศึกษาวิจัยใน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการธรรมะ (สาร) และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับสาร) ทั้งใน
ภาพรวมและตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ 
 
ค าส าคัญ นวัตกรรมการสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสาร สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
  

Abstract 
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. 
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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 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 Network, Satellite Television 
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บทน า 
หลักการเกี่ยวกับการเกิดทฤษฎีเพ่ือการสื่อสารหลักการหนึ่งเชื่อกันว่า ทฤษฎีเพ่ือการ

สื่อสารเริ่มต้นจากปรัชญาพุทธ ปรัชญากรีก ที่ว่าด้วยการคิดและการพูด และรวมถึงวิธีหลักการ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ท าให้เกิดการผสมผสานของการสื่อสารให้เข้ากับสภาพของสังคมที่แตกต่าง
ด้วยวัฒนธรรมและภาษา แต่สามารถเข้าใจในหลักการทางศาสนาหรือ “สาร” ได้ นับได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งในปัจจุบันสามารถเรียกสิ่งนี้ว่า “นวัตกรรมการใช้
สื่อ”  

นวัตกรรมการสื่อสารประกอบด้วย นวัตกรรมสื่อ และนวัตกรรมสาร โดยนวัตกรรมสื่อ 
ได้แก่ สื่อดั้งเดิม สื่อสมัยใหม่ และสื่ออ่ืนๆ ส่วนนวัตกรรมสาร ได้แก่ การเล่าเรื่อง การผสมผสาน
เรื่องทางโลกและทางธรรม การอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ อารมณ์ขัน การดึงอารมณ์ การรื้อถอน
ความหมาย ความใกล้ชิด ภาษาท่ีสะท้อนความถ่มตัว และการใช้สารภาษาอังกฤษ (วศิน ประดิษฐ์
ศิลป์, 2556: น.129) จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมสื่อท าให้เกิดส่วนของนวัตกรรมการใช้สื่อต่อมาด้วย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน าสารไปสู่ผู้รับสารทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป สาธารณะ หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 การเผยแผ่ศาสนามีองค์ประกอบตามหลักการนิเทศศาสตร์อยู่ด้วยกัน 10 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ตัวบุคคล พิธีกรรม ค าสอน สถานที่ วัตถุมงคล มิติเศรษฐกิจศาสนา มิติอ านาจการเมืองใน
ศาสนา ความเชื่อ วิธีการเผยแผ่ศาสนา และบทบาทหน้าที่ของศาสนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) 
ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวนี้ การเผยแผ่ศาสนาที่มีองค์ประกอบนี้จะมีการเผยแผ่ได้อย่างมีระบบ 
โดยมีการด าเนินการ คือ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการเผยแผ่ ก าหนดตัวบุคคลและ
วิธีการ รวมถึงการใช้งบประมาณ อีกทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันศาสนาและองค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่และพัฒนามีการ
เชื่อมโยงและขยายออกไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนที่เข้าถึงผู้รับสารได้เป็นจ านวนมากและเป็นวงกว้าง อีกทั้ง
ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าท าให้สื่อโทรทัศน์กลายเป็นสื่อที่มีความส าคัญและ
เชื่อมต่อกับสื่อชนิดอ่ืนๆ ได้  โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่พัฒนาการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ซึ่ง
สามารถเชื่อมต่อและมีการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้เกิดเครือข่ายการสื่อสารใหม่
ขึ้น เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
 สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นสื่อหลักที่ผู้ส่งสารใช้ในการส่งสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน หนึ่งในวัตถุประสงค์เหล่านั้น คือ การเผยแผ่หลักค าสอนในศาสนาพุทธ ซึ่งผู้ส่งสารไม่
ว่าจะอยู่ในรูปขององค์กรหรือตัวบุคคลมีการพัฒนาระบบ วิธีการ และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ค าสอนนศาสนาพุทธ คือ การท าให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ มี
ความเข้าใจในหลักค าสอนที่ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้นั้นไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมมากที่สุด  
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 ความส าคัญในการเผยแผ่หลักค าสอนในศาสนาพุทธโดยอาศัยสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ไม่ได้อยู่ที่การผลิตรายการธรรมะในรูปแบบต่างๆ มาออกอากาศ แต่ปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการเผยแผ่ศาสนาพุทธต้องตระหนักถึงการใช้ระบบที่เกิดขึ้นใหม่
ของสื่อเดิมและการใช้สื่อที่เกิดขึ้นใหม่เข้าร่วมหรือประยุกต์การใช้ให้เข้ากับสื่อหลัก อีกทั้งทุกวันนี้
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดเครือข่ายทางสังคมผ่านสื่อต่างๆมากมาย ดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับใช้สื่ออย่างผสมผสานและการสร้างเครือข่ายจึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีวี 

2. เพ่ือศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย  
 

วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดแยกประเภทของข้อมูลตาม

แหล่งที่มาของข้อมูลและชนิดของมูลไว้ดังนี้  
1. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ท าการศึกษาข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary 
Research) โดยเป็นการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร 
นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทสัมภาษณ์ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต อันเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเที่ยวช่องธรรมะทีวีในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ
ตั้งแต่เริ่มออกอากาศครั้งแรกพ.ศ. 2548 การใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีและ
เครือข่าย การจัดรายการธรรมะตามผังรายการ  

2. แหล่งข้อมูลที่เป็นส่วนบันทึกภาพและเสียงข้อมูลนี้จะเป็นส่วนของรายการ
ธรรมะที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะทีวี  แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ข้อมูลประเภท
บุคคลจะท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งประเภทข้อมูลประเภทบุคคลของ
สถานีฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1   บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่ จ านวน 1 คน 
2.2   บุคลากรในสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี จ านวน 2 คน 
2.3   บุคลากรฝ่ายการผลิตรายการธรรมะ จ านวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ผู้วิจัยก าหนดใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นมาตรฐาน 
(Unstandardized Interview) เป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะยืดหยุ่นและเปิดกว้าง แต่ก าหนด



 
65 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) 

 

กรอบการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ท าการ
สัมภาษณ์ด้วยการใช้ค าถามปลายเปิดสัมภาษณ์ เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเพ่ือตอบประเด็นค าถามตาม
วัตถุประสงค์ไว้ 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาสรุปข้อมูลประกอบเอกสารและใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และวิธีการตีความ (Interpretation) แล้ว
น าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยการใช้แนว
ตามทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ให้ได้ค าตอบ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.   การใช้นวัตกรรมสื่อของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 
 1.1)  ความเป็นมาและการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 
 สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีการ
ด าเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ด าเนินการก่อตั้งและจัดการโดยมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ซึ่งมีนาย
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องนี้ขึ้น สถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ด าเนินการออกอากาศ 24 ชั่วโมง เป็นช่อง
สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมะเป็นหลัก และด าเนินการ
จัดการโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร งบประมาณในการด าเนินงานโดยรวมได้รับมาจากพระครู
ภาวนาสุทธาจาร (หลวงปู่สาคร ธมฺมาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี และเงินบริจาค 

การด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น
สามช่วงเวลา คือ 
 1.   ช่วงแรก 
 2.   ช่วงกลาง 
 3.   ช่วงปัจจุบัน 

 
1. ช่วงแรกของการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี เริ่มเมื่อ

ก่อตั้งและท าการออกอากาศจากการพัฒนาการออกกาศที่ช่อง DLTV1 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล การออกอากาศในช่วงนี้ เป็นช่วงพัฒนาการ
ออกอากาศ โดยเป็นการออกอากาศที่ไม่ก าหนดเวลาที่แน่นอนในผังรายการ แต่ลักษณะรายการ
คั่นเวลารายการหลักของสถานีฯ วังไกลกังวล ซึ่งออกอากาศได้เป็นช่วงเวลาว่างเท่านั้น มีรายการ
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ออกอากาศเพียงวันละ 5-8 รายการ รวมรายการที่ออกอากาศซ้ าด้วย และมีข้อจ ากัดในการแพร่
ภาพได้เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากการส่งสัญญาณผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรายการที่ออกอากาศเป็นรายการที่เพ่ิงริเริ่มจัดท า จึงเป็นรายการ
ที่มีรูปแบบในการน าเสนอท่ีเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน ทั้งนี้เกิดจากข้อจ ากัดของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเองคือแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิตและจ านวนบุคคลากรที่ไม่เพียงพอ 
นอกจากนั้น การด าเนินการและการออกอากาศยังอยู้ภายใต้การตรวจสอบจากวัดพระรามเก้า
กาญจนาภิเษกและส านักพระราชวัง อย่างไรก็ดีภาพรวมในการผลิตรายการเพ่ือท าการออกอากาศ
ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลได้ด าเนินการไปด้วยดีในระดับ
หนึ่งจนถึง พ.ศ. 2552 

2. ช่วงกลางของการบริหารจัดการและออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง
ธรรมะทีวี เริ่มต้นเมื่อนายณธนา หลงบางพลีได้เข้ามาร่วมท างานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานี
ฯ เบื้องต้นในการท างานของช่วงกลาง ได้แก่ การเน้นการปรับปรุงรูปแบบรายการให้แตกต่างไป
จากช่วงแรก จัดระบบแนวคิดในการน าเสนอใหม่ โดยเฉพาะรายการที่เป็นรายการที่มีความโดด
เด่นของสถานีฯ คือ รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นรายการที่มีการจัดการถ่ายท าใน
ต่างประเทศ ผนวกกับการเปลี่ยนเครือข่ายการรับสัญญาณจากจานรับสัญญาณเดิมมาเป็นจานรับ
สัญญาณของ IPM (จานรับสัญญาณสีส้ม) ของบริษัท ไอพีเอ็มทีวี จ ากัด และมีการออกอากาศ
รายการต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งเพ่ิมจ านวนบุคลากรของสถานีฯ  แต่การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็มีปัญหาและไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปัญหาต่างๆ ที่สถานีฯ ประสบในช่วงเวลานี้ท าให้สถานีฯ หยุดการออกอากาศไปช่วงเวลาหนึ่ง 
จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้บริหารต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับโครงสร้าง
การท างานครั้งใหญ่ขึ้น ซึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างครั้ งนี้น าไปสู่การปรับผังรายการ การผลิต 
โดยเฉพาะส่วนของวิธีการน าเสนอ และการสรรหาพันธมิตร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ใน
ครั้งนี้นั้นท าให้สถานีฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีผู้อุปถัมภ์สถานีฯประจ าซึ่งช่วยท าให้ปัญหาความไม่
เพียงพอของงบประมาณในการด าเนินได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง ส่วนการสรรหาพันธมิตรของ
สถานีฯ เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ทั้ง
สถานีฯ สถานีโทรทัศน์พันธมิตร และผู้รับชม คือ การน ารายการธรรมะของสถานีฯไปออกอากาศ
ในสถานีโทรทัศน์พันธมิตรและจากการน ารายการธรรมะของสถานีพันธมิตรมาออกอากาศใน
สถานีฯ อีกท้ังยังมีการท างานร่วมกันในการจัดท ารายการบางประเภท เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่
ตามวัตถุประสงค์ จนกระท่ังเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการ
รัฐประหารรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่องสัญญาณที่ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณ
ของ IPM ถูกระงับสัญญาณการออกอากาศ ซึ่งเหตุการณ์นี้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง
หนึ่งของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 
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3. ช่วงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบมาจากการรัฐประหารใน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  มีการระงับสัญญาณการออกอากาศ ดังนั้นผู้บริหารจึงตัดสินใจ
เลือกช่องสัญญาณการออกอากาศใหม่ โดยสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีย้ายการ
ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณ PSI ของบริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ท าให้สามารถ
ออกอากาศรายการต่างๆ ของสถานีฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ท าให้เกิดผลดี
ขึ้นกับสถานีฯ คือ การออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณใหม่ท าได้ดี  กว้างขวาง เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ข้อจ ากัดของการรับสัญญาณน้อยลง อีกทั้งประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานรวมถึงการผลิตรายการของสถานีฯ มีมากขึ้น ท าให้เนื้อหาของรายการต่างๆ มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ความสามารถในการท ารายการที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีปัญหา
ด้านงบประมาณเนื่องจากมีงบประมาณเหลือจากการไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสถานี ซึ่งส่วนนี้ผู้บริหารน า
งบประมาณที่เหลือดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากร ท าให้บุคคลากรมีขวัญและก าลังใจ
เพ่ิมข้ึน น าความรู้ความสามารถมาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 
การใช้เทคนิคด้าน VISUAL ที่ทันสมัยมาเสริมในการผลิตรายการ มีการเพ่ิมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แบบสื่อกลางทางสังคม (Social Media) เข้ามามากขึ้น ช่วงปัจจับุนนี้เป็นช่วงเวลาที่สถานีฯ 
สามารถขายโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตรายการได้มากข้ึน  

1.2) นวัตกรรมการใช้สื่อของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 
 ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มีเทคโนโลยีทั้งในการผลิตรายการและการออกอากาศที่
ทันสมัย ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มของผู้ชมได้มากขึ้นและสามารถส้รางทางเลือกให้เกิดขึ้นในการ
รับชม เช่น การเลือกชมในเวลาที่ต้องการ การเลือกชมเฉพาะรายการ การเลือกชมซ้ า การรับชม
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 นวัตกรรมที่สถานีฯ เลือกใช้เป็นสื่อของสถานีฯ ในการเผยแผ่รายการ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและส่วนที่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยี
ด้านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
 สื่อที่เป็นเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เริ่มต้นจากการผลิตรายการประเภทต่างๆ 
แล้วออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งช่วงแรกอาศัยการออกอากาศผ่านช่อง 
DLTV1 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ผู้รับชมในช่วงแรก
ต้องรับชมโดยใช้จานรับสัญญาณของบิรษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นการออกอากาศ
เฉพาะเวลา รายการที่ออกอาการและรูปแบบของรายการยังไม่หลากหลาย มีรายการที่ผลิต
ออกอากาศ 3 ประเภท คือ รายการสด รายการข่าว และรายการสารคดี ในเวลาต่อมาเปลี่ยน
สถานีออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล เป็นเช่า
สถานีและช่องสัญญาณจากบริษัท ไอพีเอ็มทีวี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มีการผลิตรายการด้วยระบบ Analog และต่อมาใช้ระบบใช้ระบบ 
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Digital ท าให้คุณภาพของการผลิตสื่อมีมากขึ้น มีการสร้างสรรรูปแบบใหม่ๆ ผ่านรายการมากขึ้น 
ส่งผลให้ผู้ชมรายการมีความสนใจในการน าเสนอมากขึ้น ข้อดีของระบบปัจจุบัน คือ ผู้ชมสามารถ
รับชมได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน คุณภาพของภาพและเสียงมีสูงขึ้นกว่า
ระบบเดิม การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ได้เป็นระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีมากขึ้น ส าหรับ
สถานีฯเองได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมากขึ้นเช่นกันคือ การ
ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น ช่วยในการที่ท าให้มีกระบวนการคิดและการผลิตรายการที่มี
ชั้นเชิงและมีคุณภาพได้มาตรฐานดีขึ้น โอกาสในการขยายฐานของผู้รับชมมีมากขึ้น ท าให้สามารถ
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในทุกๆกลุ่มเป้าหมาย และช่วยในการรักษากลุ่มเป้ามหมายเดิม
ไว้ด้วย สื่อเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีสถานีฯ ใช้ในปัจจุบันได้แก่  

1. ระบบซีแบน (C Band) จากดาวเทียมไทคม 
2. ระบบรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI238, GMMz HD228, True 

Digital HD685 
3. ระบบรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม LeoTech, ThaiSAT, InfoSat, 

IdeaSAT186 
4. CTH เคเบิ้ลทีวีไทย 

 ส่วนที่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นระบบที่เกิดจากการพัฒนามา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านการใช้โปรแกรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายโดยระบบอินเตอร์เน็ต 
ส่งผลให้เกิดการสื่อสารแบบเครือข่ายสื่อทางสังคม ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีเพ่ิมมากขึ้น และส าหรับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ช่องธรรมะทีวีได้มีการใช้เครือข่ายสื่อทางสังคมเข้ามาช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมหลักของสถานีฯ
ด้วยเช่นกัน โดยเครือข่ายสื่อทางสังคมที่สถานีฯใช้  ได้แก่  เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ค 
(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram - Ig) และไลน์ (Line) ผู้ชมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีส่วนนี้
โดยใช้อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ  และโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิด 
Smart Phone   
 นอกจากนี้การเชื่อมโยงกันของทั้งสองส่วนท าให้ผู้ชมมีช่องทางในการเลือกรับชมรายการ
และติดต่อข่าวสารของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีได้จากการเชื่อมโยงต่างๆ ได้แก่ 
การรับชมรายการต่างๆ ผ่าน แอพพลิเคชั่น (Application) “ธรรมะทีวี” จากการดาวน์โหลดจาก
เพลย์สโตร์ (Play Store) แอ๊พสโตร์ (App Store) ทรู วิชั่น เอเวอรี่แวย์ (True Visions 
Everywhere) การรับชมผ่านเว็บไซต์ www.dharmatv.org การรับชมผ่านยูทูบ (YouTube) 
และการที่ผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานีฯ จากเฟสบุ๊คของทั้ง
สถานีฯ และเพ่ือน (สมาชิก) ที่มีการอัพโหลดอยู่ในเฟซบุคนั้นๆ ซึ่งเป็นการแบ่งปันรายการที่ชื่ น
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ชอบและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งยังเป็นการรับทราบถึงการจัดอันดับความชื่นชอบ (Rating) ของ
รายการและสถานีฯ และผลสะท้อนกลับของผู้ชมที่มีต่อรายการและสถานีฯได้ในระดับหนึ่งด้วย  
 การใช้สื่อต่างๆ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสื่อและสังคมท าให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งผู้
ส่งสารและผู้รับสาร ส าหรับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีก็ได้รับประโยชน์
เช่นเดียวกัน  

2.    การใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายการสื่อสารกับพุทธศาสนิกชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 ปัจจุบันมีการใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการเผยแผ่ศาสนาทุกศาสนามากขึ้น 
เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากและกว้างขวางทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมาย อีกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยัง
สามรถเชื่อต่อกับระบบการสื่อสารอ่ืนๆ เกิดเป็นเครือข่ายทางการสื่อสารได้ ท าให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้โดยตรงมากข้ึน  

การใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้น เริ่มเป็น
ที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่เมื่อเปรียบเทียบจ านวนแล้วจะเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือการเผยแผ่ศาสนาพุทธที่เป็นสถานีเพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่อย่างเดียวนั้นยังมีอยู่
ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีจัดรายการทั่วไปแล้วมีรายการเผยแผ่ธรรมะ
แทรก ซึ่งเป็นลักษณะการจัดรายการเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์สาธารณะ อีกทั้งสัดส่วนที่เป็น
รายการธรรมะจริงๆ นั้น ก็มีไม่เกินร้อยละ10-15 ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายการปกติ อาจจะเป็นเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ที่จะจัดรายการเผยแผ่ศาสนาพุทธนั้นต้องใช้
ก าลังทุนและก าลังบุคคลากรมาก เรื่องของเงินทุนที่ต้องใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ ของสถานีก็
เป็นจ านวนเงินทุนที่ต้องใช้สูงไม่แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์ทั่วไป ซึ่งถ้าหากผู้บริหารสถานีมี
นโยบายและหลักการพ่ือการเผยแผ่ธรรมะอย่างจริงจังแล้ว รายได้ที่จะเข้าสู่สถานีในส่วนของการ
รับโฆษณาย่อมน้อยลงด้วย เนื่องจากหลักค าสอนในศาสนาเกือบทุกศาสนาสอนให้ศาสนิกปฏิเสธ
การบริโภคสินค้าเป็นจ านวนมากที่ขัดกับหลักศาสนา และเจ้าของบริษัทสินค้าส่วนใหญ่เช่นกันที่
พิจารณาว่า สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ เผยแผ่ธรรมะไม่ใช่สถานีที่จะเข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายของตนเองได้ ดังนั้นรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับสถานีจนถึงขนาดเรียกว่า “ก าไร” จึงเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ส าหรับบุคลากรของสถานีก็เป็นปัญหาเช่นกัน เพราะการผลิตรายการต่างๆ 
ของสถานีไม่แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์ทั่วไป ต้องพ่ึงพาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และต้อง
เป็นผู้ที่มีความเข้าใจเฉพาะเรื่องเก่ียวกับหลักค าสอนในศาสนาด้วย 

การออกอากาศในช่วงแรกที่นับได้ว่าเป็นช่วงพัฒนาการออกอากาศนั้น ยังไม่มีสถานี
ออกอากาศเป็นของตนเอง ออกอากาศรายการต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
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ผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล และต่อมามีช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นของตนเอง ผลิตรายการและ
ออกอากาศผ่านดาวเทียมท้ังในระบบ Analog และระบบ Digital ตามล าดับ  

ปัจจุบันสถานีฯ เน้นนโยบายนอกเหนือจากนโยบายการผลิตรายการที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพ คือ นโยบายความรับผิดชอบของสถานีฯ (Corporate Social Responsibility – CSR) 
เพ่ือเน้นย้ าจุดยืนที่ชัดเจนในการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรม 
เพ่ิมพูนคนในสังคมให้มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้น โดยเป็นสถานีฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ เพ่ือเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีคุณค่าของสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากรายการต่างๆ ที่
สถานีฯ เป็นผู้ผลิตว่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้สื่อเพ่ือให้คนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
หลักพุทธธรรมและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  

การบริหารงานในด้านต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี มีการ
เปลี่ยนแปลงแบ่งออกได้เป็นสามช่วงระยะเวลา คือ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้น ช่วงระยะกลาง และช่วง
ปัจจุบัน โดยที่ทั้งสามช่วงระยะเวลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
มาโดยตลอด เริ่มจากการเข้าสู่วงการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือเผยแผ่ธรรมะ โดยอาศัยเวลา
ออกอากาศในสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลวังไกลกังวล เป็นการออกอากาศแทรกห
หรือคั่นรายการเพ่ือการศึกษาของสถานี ไม่มีผังรายการและเวลาการออกอากาศที่ชัดเจน รายการ
ที่ออกอากาศมีจ านวนน้อย ประมาณวันละ 5-8 รายการ อีกทั้งรายการดังกล่าวมีการออกอากาศ
ซ้ า รายการที่ออกอากาศในช่วงนี้เป็นรายการที่มีเนื้อหา วิธีการผลิตอย่างง่าย ไม่มีความซับซ้อนใน
เนื้อหาและขั้นตอน เทคนิควิธีในการผลิต แต่ในเวลานั้นสถานีได้มีโอกาสผลิตรายการเผยแผ่ธรรมะ
ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีไทยพีบีเอส) และสถานีโท
ทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  จนกระทั่งได้ย้ายช่องสัญญาณการออกอากาศโดยใช้ช่องสัญญาณของบริษัท 
ไอพีเอ็ม จ ากัด (มหาชน) ในช่วงกลาง แต่มีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการออกอากาศ 
จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 สถานีฯ ได้ท าการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งด้านการบริหาร การผลิตรายการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกส าหรับ
วงการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะ สืบเนื่องจากการที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งที่
เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะของทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างผลิตและออกอากาศรายการธรรมะเป็น
ของตนเอง เมื่อมีการประชุมตกลงกันจึงเกิดเป็นเครือข่ายพันธมิตร มีการน ารายการธรรมะที่เคย
ออกอากาศแล้วมาออกซ้ าในสถานีฯ  

สื่อเครือข่ายทางสังคม (Social Media) ได้แก่  เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม  และไลน์  
รวมถึงการอัพโหลด (Upload) รายการต่างๆ ของสถานีฯ ลงในยูทูบท าให้เกิดการเลือกรับชมและ
การรับชมซ้ าอีกช่องทางหนึ่ง สื่อประเภทนี้ เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่ไม่ใช่ระบบโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมท่ีเป็นสื่อในการเผยแผ่พุทธธรรมให้เข้าถึงกลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นช่องทาง
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ของการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน เพราะเป็นสื่อที่ช่วยสร้างฐานเดิมให้มั่นคงและ
ขยายฐานกลุ่มผู้ ชมกลุ่มใหม่ อ่ืนๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้ งยั งไม่ ได้จ ากัดอยู่ เฉพาะ
ภายในประเทศ สถานีฯ อาศัยสื่อประเภทนี้อย่างมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย ท าให้สื่อประเภทนี้เข้าถึงกลุ่มพุทธศาสนิกชนเป้าหมายได้โดยง่าย 
และกลุ่มผู้ชมยังมีส่วนช่วยในการใช้สื่อประเภทนี้ขยายรายการและข้อมูลข่าวสารของสถานีฯ ไป
ยังผู้ชมกลุ่มอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย  

พุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี สามารถ
แบ่งออกได้หลายกลุ่ม และบางกลุ่มอาจจะเป็นส่วนควบกัน คือ เป็นสมาชิกได้ทั้งสองกลุ่มหรือ
หลายกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่สถานีฯ ได้จัดแบ่งไว้ มีดังนี้ 

1. กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ 
2. กลุ่มเด็กและเยาวชน 
3. กลุ่มวัยท างาน 
4. กลุ่มสตรี 
5. กลุ่มท่ัวไป 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้จัดแบ่งไว้ดังกล่าว เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งลักษณะและรูปแบบ

ของรายการที่จะท าการผลิต มีการเน้นเฉพาะกลุ่ม เช่น รายการบทสวดมนต์ ท าวัตรเช้า รายการ
ธรรมะรุ่งอรุณ จะเน้นผู้ชมกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ รายการธรรมะเด็กเด็ก รายการเด็กดีมี
ศรัทธา รายการครอบครัวตัว ป. จะเน้นผู้ชมกลุ่มเด็กและเยาวชน รายการธรรมะกับนักบริหาร จะ
เน้นผู้ชมกลุ่มวัยท างาน รายการพระเทศน์ ตอนแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะเน้นผู้ชมกลุ่มสตรี 
รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ จะเน้นผู้ชมกลุ่มทั่วไป เป็นต้น  
 การจัดอันดับรายการที่ได้รับความนิยมของรายการต่างๆ และของสถานีฯ สามารถ
ประเมินได้หลายวิธี ได้แก่   
 1. การสอบถามความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ที่ก าลังออกอากาศ 
 2. จดหมายติชมรายการ 
 3. จ านวนคนและจ านวนเงินที่บริจาคเข้าสนับสนุนสถานีฯ  
 4. จ านวนครั้งในการเข้าชมรายการผ่านเว็บไซต์ของสถานีฯ 
 5. จ านวนสมาชิกในเฟสบุ๊คของสถานีฯ  
 6. จ านวนครั้งในการเข้าชมรายการของสถานีฯ ผ่านยูทูบ 
 7. การออกแบบส ารวจของสถานีฯ 

การจ าแนกรายการดังกล่าวข้างต้นนี้  เป็นการจ าแนกรายการตามปกติดัง เช่น 
สถานีโทรทัศน์ทั่วไปจัดท า ส าหรับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีเน้นการจ าแนก
รายการตามที่มาของการผลิตและการจ าแนกรายการตามกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นการง่ายในการ
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จัดผังรายการ เวลาการออกอากาศ และความยาวของรายการที่ออกอากาศ ลักษณะของรายการ
ในปัจจุบันมีการผลิตรายการที่มีเนื้อหาในเชิงลึกมากขึ้น เทคนิควิธีในการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เปิดสถานี 

งานส่วนเพ่ิมในปัจจุบันของฝ่ายผลิต คือ ฝ่ายรายการขาย ซึ่งเป็นฝ่ายที่เพ่ิมขึ้นอย่ าง
ชัดเจน เพ่ือน าเสนอโครงการผลิตรายการธรรมะต่างๆ เสนอขายให้แก่ผู้สนใจสนับสนุนการผลิต 
ซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นการท างานของฝ่ายผลิตรายการมากขึ้น ท าให้เกิดรายการที่สร้างสรร มี
คุณภาพ มีความหลากหลายของเนื้อหาและการน าเสนอ ฝ่ายรายการขายเป็นฝ่ายที่ต้องท างาน
ร่วมกับฝ่ายการผลิตส่วนอ่ืนๆ พร้อมจัดเตรียมการน าเสนอให้แก่ผู้สนับสนุนเพ่ือลงทุนในการผลิต
รายการนั้นๆ ในล าดับต่อไป 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
การใช้สื่อและนวัตกรรมสื่อเพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง

ธรรมะทีวี พบว่า สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีมีการใช้สื่อและนวัตกรรมสื่อเพ่ือการ
เผยแผ่พุทธธรรมอยู่ 3 ลักษณะ คือ 

1. การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการเผยยแผ่พุทธธรรม 
2. การเลือกใช้สื่อเดิมโดยมีการพัฒนาปรับปรุง 
3. การเลือกใช้สื่อเสริม 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
1.   การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยยแผ่พุทธธรรม 

การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมของช่องธรรมะทีวี เริ่มต้น
จากวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อ และก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการ
เผยแผ่หลักธรรมะของศาสนาพุทธเท่านั้น โดยมีเหตุผลสนับสนุนว่า ระบบโทรทัศน์ระบบเดิมทั่วไป 
คือ ระบบ Analog แต่เดิมจะถูกแทนที่ด้วยระบบ Digital  ที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมซึ่งจะท าให้
คุณภาพของรายการที่น าเสนอทั้งภาพและเสียงมีสูงขึ้น อีกทั้งลดข้อจ ากัดเกี่ยวกับการส่งสัญญาณ
เนื่องจากใช้ระบบดาวเทียม สามารถเข้าถึงผู้รับชมครอบคลุมได้ทั่วประเทศและในปัจจุบันขยายไป
ทั่วโลก นับได้ว่าเป็นการเลือกใช้สื่อตั้งต้นที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้สูงข้ึน  
2.   การเลือกใช้สื่อเดิมโดยมีการพัฒนาปรับปรุง 

การเลือกใช้สื่อเดิมแต่มีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดมาเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงสื่อเดิมของตนให้ดียิ่งขึ้น ส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้นวัตกรรมสื่อ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร สถานีฯ ช่องธรรมะทีวีเลือกใช้ช่องสัญญาณในการออกอากาศใน
ช่วงแรกด้วยระบบหนึ่งของผู้ให้เช่าสัญญาณ เมื่อออกอากาศไปได้ระยะหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้น
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ทางด้านเทคนิค การออกอากาศท าให้สัญญาณภาพและสัญญาณเสียงไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
ผู้บริหารสถานีฯ เลือกใช้สื่อเดิมในระบบใหม่ที่มีการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ 
จนกระทั่งเป็นสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพและเสียงที่ชัดเจนดีขึ้น อันเป็นประโยชน์แก่
ผู้ชม ข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีในอดีตลดลงไปมาก เป็นต้นว่า สัญญาณภาพและเสียงไม่ชัดเจนหรือขาด
หายไปในช่วงอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง ฝนตก สายเชื่อมต่อสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ และ
จานรับสัญญาณท่ีมีปัญหา  นวัตกรรมสื่อในส่วนนี้คือการเลือกใช้สื่อเดิมที่ดีมีคุณภาพ เนื่องจากสื่อ
บางชนิดยังมีปัญหาและข้อจ ากัดบางอย่างที่ท าให้การส่งสารไม่สมบูรณ์ เมื่อมีการพัฒนาสื่อนั้น
เกิดขึ้นท าให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลง โดยที่บางส่วนเป็นของใหม่แต่ภาพรวมรวมยังเป็นสื่อเดิม 
ผู้ใช้สื่อจึงต้องมีการตื่นตัวต่อการพัฒนา การปรับปรุงสื่อนั้นๆ  เพ่ือสามารถที่จะใช้สื่อนั้นๆ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด สถานีฯ ช่องธรรมะทีวีเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นหลัก แต่มีการ
ติดตามการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงของสื่อที่เลือกใช้ และท าการเลือกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
อย่างเหมาะสม 
3.   การเลือกใช้สื่อเสริม 

การเลือกใช้สื่อเสริมจากสื่อที่ไม่ได้เป็นสื่อหลักของสถานีโทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวี 
สืบเนื่องจากนวัตกรรมด้านการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ใช้สื่อจ าเป็นที่จะต้องปรับตัว 
รู้จักประยุกต์ หรือปรับเปลี่ยนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่เกิดขึ้น  
สถานีโทรทัศน์ฯ ช่องธรรมะทีวีมีการเลือกใช้นวัตกรรมสื่อที่เกิดขึ้นเข้ามาประยุกต์ใช้กับสื่อ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากกว่าเดิม ได้แก่ การใช้สื่อเฟซบุคในการ
สื่อสารกับผู้ชม การใช้เว็บไซต์ของสถานีฯ ในการแสดงเรื่องราวต่างๆ ของสถานีฯกับผู้รับชมที่
สนใจ เมื่อระบบเว็บไซต์มีการปรับปรุงให้สามารถบรรจุ (Upload) รายการธรรมะของสถานีฯ เข้า
ไปได้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้สื่อของผู้รับชมขึ้นอีกระดับหนึ่ง คือ จากเดิมที่ผู้รับชม
รายการทางสถานีฯ จะต้องตรวจดูรายการที่สนใจจากผังรายการออกอากาศเพ่ือเลือกชมเมื่อผู้ชม
ต้องการจะชมเฉพาะรายการ หรือเลือกชมในกรณีที่ไม่สามารถชมได้ในครั้งแรก หรือในกรณีที่
ต้องการชมรายการนั้นซ้ า รายการของสถานีฯ ที่มีการบรรจุอยู่ในเว็บไซต์ถือว่าเป็นสื่อทางเลือกที่
ขยายความสามารถของสื่อเดิม (สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) เพราะผู้ที่เลือกชมทางเว็บไซต์สามารถ
เลือกชมเฉพาะรายการที่สนใจ โดยไม่ต้องรอเวลา และสามารถเลือกชมซ้ ามากเท่าตามที่ต้องการ
ตามเวลาที่สะดวกได้  และถ้าผู้ชมมีความสนใจรายการนั้นก็ยั งสามารถบันทึกรายการ 
(Download) รายการนั้นๆ เก็บไว้เป็นส่วนตัวได้ สื่อที่เกิดขึ้นใหม่ที่อ านวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ
การผลิตรายการและการเผยแพร่รายการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร คือ ยู
ทูบ (YouTube) สถานีฯ เลือกใช้สื่อชนิดนี้ในการบรรจุรายการต่างๆ เพ่ือให้เป็นทางเลือกอีกทาง
หนึ่งแก่ผู้ชม โดยในช่วงแรกที่ใช้สื่อชนิดนี้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับขนาดของความจ าที่จะบันทึกได้จ ากัด 
สถานีฯ แก้ปัญหาโดยการตัดรายการเต็มออกเป็นตอนๆ ตอนละไม่เกิน 10 หรือ 15 นาทีขึ้นอยู่กับ
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ความยาวของรายการ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เลือกชมคือในบางครั้งมีจ านวนตอนที่ขาดหายไป
เนื่องจากล าดับในการบันทึกยังมีข้อจ ากัด แต่ในขณะนี้ยูทูบมีการปรับระบบเพ่ิมขนาดของความจ า
ให้แก่ผู้ใช้ ท าให้สถานีฯได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย คือ สถานีฯ สามารถบันทึกและบรรจุรายการ
ที่มีความยาว 1 – 1.30 ชั่วโมงได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน สื่อชนิดนี้นับว่าเป็นสื่อที่เอ้ือประโยชน์
ให้กับสถานีฯและผู้รับชมอย่างมาก และการใช้สื่อเสริมนี้เป็นการท าให้เกิดเครือข่ายในกลุ่มผู้ชม
เป็นการแบ่งปันข้อมูลและแบ่งปันรายการที่ตนเองชื่นชอบและในขณะเดียวกันมีการติชมรายการ
หรือสถานีฯผ่านช่องทางที่มีอยู่ในสื่อเสริมนั้นด้วย 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องตามหลักนิเทศศาสตร์ดังนี้ 
 1. สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี มีการใช้ทฤษฎีนวัตกรรมสื่อ และทฤษฎี
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้าด้วยกัน ดังจะเห็นได้ว่า การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นสื่อที่
เกิดข้ึนใหม่ในเวลานั้น การใช้สื่อเพ่ือส่งสารไปยังผู้รับสารยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก แต่สถานี โทรทัศน์ฯ 
ช่องธรรมะทีวีมีการศึกษา เรียนรู้ และพยากรณ์เกี่ยวกับสื่อชนิดใหม่นี้ว่า จะมีการปรับปรุงและ
ขยายตัวออกไปในอนาคต เมื่อสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีการพัฒนาระบบจนเกิดเป็นระบบใหม่ที่
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบเก่า สถานีโทรทัศน์ฯช่องธรรมะทีวีมีการพัฒนา
บุคลากร อุปกรณ์ และระบบเช่นกันเพ่ือให้สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ จาก
การที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีลักษณะเป็นพลวัต ท าให้การศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
กลายเป็นเรื่องส าคัญยิ่งส าหรับผู้ส่งสาร เพ่ือที่จะสามารถใช้สื่อที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนั้นทั้ง
เพ่ือประโยชน์ในการส่งสารและที่สุดเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร นวัตกรรมสื่อที่ถือได้ว่าเป็นของใหม่
ที่เก่ียวข้องและสามารถเชื่อมโยงประสานการท างานให้เข้ากับสื่อเดิม คือ เทคโนโลยีร่วมสมัยต่างๆ 
ที่เป็นเครือข่ายรองรับการท างานของสื่อเดิม สถานีโทรทัศน์ฯช่องธรรมะทีวีใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ใหม่รองรับเทคโนโลยีสื่อที่ใช้เป็นหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งสาร ท าให้เกิดประโยชน์
ทางด้านการสื่อสารเป็นวงกว้างขึ้นจากเดิม  นอกจากนี้สื่อที่เกิดขึ้นใหม่ช่วยท าให้สื่อเดิมมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องปลีกย่อย นับได้ว่าเป็นการท าให้เกิดการพัฒนาเรื่องใหม่ในสื่อเก่า เช่น การ
ผลิตภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงของการ์ตูน การพัฒนาด้านเสียงพากย์และเสียง
ประกอบเพื่อช่วยดึงดูดใจสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับผู้ชม เป็นต้น ตามทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีนี้
ช่วยเสริมให้สถานีโทรทัศน์ฯช่องธรรมะทีวีสามารถส่งสาร คือ ธรรมะในศาสนาพุทธ ให้เข้าถึง
พุทธศาสนิกชนท าให้ผู้ชมนั้นเกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระธรรมมากขึ้น มีความตื่นตัวจากภาพ
และเสียงที่ผ่านการล าดับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนกระตุ้นที่ท าให้ผู้รับสาร
เปิดตัว เปิดใจ เปิดความคิดรับสารมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นผลท าให้ความเลื่อมใสศรัทธาในค าสอน
ตามหลักศาสนาพุทธมีมากขึ้นและสิ่งนี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร ให้
เชื่อมั่นและปฏิบัติตามหลักค าสอนในศาสนาพุทธ เช่น การท าความดี ละเว้นการกระท าความชั่ว 
การฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ การเสียสละ การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น ตัวอย่างในการใช้ทฤษฎีนวัตกรรม
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สื่อ ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสาร และทฤษฎีการโน้มน้าวใจผ่านการผลิตรายการธรรมะส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่ถ่ายทอดผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่นที่การเคลื่อนไหวเหมือนจริง มีการล าดับเรื่องราว
และสอดแทรกหลักธรรมะให้เห็นผ่านตัวการ์ตูน ทั้งมีการแสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติตามค าสอน
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบัตินั้นท าให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเด็กและเยาวชนมีความ
เข้าใจในหลักธรรมนั้นนอกเหนือจากความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากการชม ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยท าให้ผู้รับสารสามารถเลือกใช้สื่อ เลือกเวลาในการรับสื่อ จ านวนครั้งใน
การใช้สื่อได้มากขึ้น เช่นกันการรับชมรับฟังรายการธรรมะจากสถานีโทรทัศน์ฯช่องธรรมะทีวีผู้ชม
สามารถเลือกรับชมได้จากสื่อต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อหลักและสื่อเครือข่ายได้ตลอดเวลา ไม่มีข้องจ ากัด
ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ 
 2. ตามแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารกับศาสนาพุทธ และแนวคิดด้านวิวัฒนาการรายการ
เผยแผ่ธรรมะทางโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ฯช่องธรรมะทีวี มีการใช้การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่
ธรรมะทั้งที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม คือ การนิมนต์พระภิกษุมาแสดงธรรมตามธรรมเนียมและโอกาส
ส าคัญ ยึดรูปแบบการนั่งแสดงธรรมบนธรรมาสน์ การยืนปาฐกถา และการสนทนาธรรม ถามตอบ
ปัญหา และการสื่อสารรูปแบบใหม่ผ่านเรื่องราวโดยมีการแสดงประกอบทั้งที่ใช้บุคคลจริงและการ
สร้างเป็นการ์ตูน โดยการแสดงดังกล่าวนี้มีการแสดงทั้งแบบเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อัน
เป็นส่วนที่พัฒนาจากเดิม นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ฯช่องธรรมะทีวียังมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
รายการเผยแผ่ธรรมะมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการออกอากาศมาร่วมสิบปี พัฒนาจาก
รายการที่ผลิตได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ใช้ผู้ด าเนินรายการเพียงคนเดียวหรือสองคนในการจัดรายการ
เพ่ืออธิบายหลักธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และใช้เวลาออกอากาศสั้นๆ ไม่เกิน 15- 30 นาที มา
เป็นรายการที่มีความยากในการผลิต ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาในการผลิต
นานและอาศัยงบประมาณในการผลิตที่สูงขึ้น  ระยะเวลาในการออกอากาศนานขึ้น และธรรมะที่
ใช้เพ่ือสื่อมีมากขึ้น ดังนั้นการท างานด้านการผลิตรายการจึงมีความยากมากขึ้น ต้องอาศัยการ
ท างานร่วมกันหลายฝ่าย มีการวางแผนและจัดกระบวนการผลิตรายการอย่างมีระบบและวาง
กรอบการท างานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นการ
ผลิตรายการเผยแผ่ธรรมะทางโทรทัศน์ยิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้สื่อ 
การสร้างแรงดึงดูดใจ การกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เลือกรับชมรายการธรรมะก็ยิ่งต้องท ามาก
ขึ้นด้วย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 
 1.   งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะภาพรวมของนวัตกรรมการใช้สื่อ การใช้สื่อและการ
สร้างเครือข่าย ยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวสาร (รายการธรรมะ) และผู้รับสาร (กลุ่มผู้ชม) ดังนั้นงาน
การศึกษาในโอกาสต่อสามารถท่ีจะศึกษาเจาะลึกถึงตัวสารและผู้รับสารได้ 
 2.   การศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไปสามารถศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้รับสารแยกออกเป็นรายกลุ่มได้ 
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