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กลยุทธก์ารสื่อสารพระพุทธศาสนาผ่าน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย 
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 Wat  Phradhammakaya 
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                                  บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกาย ผ่านเว็บไซต์ดีเอ็มซีดอททีวี (www.dmc.tv) และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การท าการสื่อสาร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีเครื่องมือคือแบบสอบถามกึ่ง
โครงสร้าง โดยท าการสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ในการสื่อสารพระพุทธศาสนา
ของวัดพระธรรมกายผ่านเว็บไซต์  dmc.tv จ านวน 17 คน 

ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารทั้งหมดเกิดขึ้นจากผู้น าศรัทธา คือพระเทพญาณมหามุนี 
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้น าองค์กร หรือเป็นบุคคลที่
เป็นศูนย์รวมใจของวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ก าหนดนโยบายการสื่อสาร หลังจากการก าหนด
นโยบาย ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส านัก (ส านักสื่อ 
DMC, ส านักสื่อสารองค์กร และส านักองค์ประธาน) ก็จะท าการผลิตเนื้อหาสาร และควบคุมสื่อให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดมา โดยในการผลิตเนื้อหาสารจะใช้กลยุทธ์การจูงใจ 3 แบบด้วยกัน 
คือ  กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้อารมณ์ กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้เหตุผล และกลยุทธ์การจูงใจโดยใช้อัต
ลักษณ์บุคคล 

ส่วนกลยุทธ์ด้านสื่อนั้น www.dmc.tv จะใช้กลยุทธ์ด้านเนื้อหาสารที่ถูกต้องครบถ้วนซึ่ง
ในเว็บไซต์นั้นจะใช้การออกแบบที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าชม ทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนการ
ด าเนินกลยุทธ์การสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนั้น จะมีกลยุทธ์หลักเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จคือ การมีภาวะผู้น า ซึ่งเป็นผู้บริหารกลยุทธ์ทั้งหมด  

ค าส าคัญ: พุทธศาสนา, กลยุทธ์การสื่อสาร, เว็บไซต์ 

                                                           
1 นักศึกษามหาบัณฑติ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

http://www.dmc.tv/
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Abstract 

The study of Buddhism Communication Strategies via Website dmc.tv of 
Wat Phradhammakaya focused on study of religion communication strategy of 
Dhammakaya Temple though website dmc.tv by using Qualitative Research 
Method with Semi structure In-depth Interview with 17 people of Dhammakaya 
communication strategy board  

 Finding was communication was leaded by spiritual influencer 
Phrathepyanmahamuni, (Most Ven.Dhammajayo)  who made the communication 
policy with 3 departments manage under those policy which were DMC 
Administration Department, Communication Department and  Office of the 
President. All 3 departments were created content and managed media followed 
the policy by using 3 types of persuasive communication strategy which were 
Emotional, Reasonable and Symbolic person. 

 Media strategy dmc.tv was used reasonable content and method to create 
reliability to audiences with all that leadership skill of Phrathepyanmahamuni, 
(Most Ven.Dhammajayo) had influential factor in communication strategy. 

Keywords: Buddhist, Communication Strategy, Website, Religion Communication 

 

บทน า 

 ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสิ่งมีค่าที่จะนับจะประมาณมิได้ เพราะเป็นแบบแผน
แนวทางในการด าเนินชีวิตของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งนั่นก็
คือ การให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากกองทุกข์และพบกับความสุขที่แท้จริง  

ด้วยวิธีการสื่อสารระดับบุคคล ที่สามารถถ่ายทอดได้แบบเฉพาะเจาะจง และสามารถไข
ข้อข้องใจได้แบบทันทีทันใด ท าให้การเผยแผ่ในสมัยนั้นเกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลส าเร็จเป็น
อย่างดี ซึ่งด้วยจ านวนพระสาวกทั้งพระภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร และสามเณรีที่มีความสามารถ 
และจ านวนที่มากมาย ท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารใดๆ มาช่วยในการเผยแผ่ (อรทัย พนาราม , 2547) ซึ่งสามารถท าให้
พระพุทธศาสนามีความเป็นปึกแผ่นขึ้นมาในประเทศอินเดียในสมัยนั้น 
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันด้วยความสามารถของผู้ท าการเผยแผ่ที่ไม่อาจเทียบได้กับยุค
สมัยนั้น อีกทั้งสภาพสังคมที่แตกต่างจากสมัยพุทธกาลอย่างสิ้นเชิง ท าให้ผู้คนเหินห่างและไม่ให้
ความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) เรื่องศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนไทยปี พ.ศ. 2553 พบว่า คน
ไทยที่นับถือพุทธร้อยละ 79 ในทุกวัยเห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า ทุกวันนี้คนไทยค่อนข้างจะห่างจาก
ศาสนาและการปฏิบัติธรรม จากกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่าร้อยละ 45 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เป็นครั้งคราว และอีกร้อยละ 13 ระบุว่าเข้าร่วมนานๆ ครั้ง (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2557)   

การปรับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากสื่อบุคคลไปยังสื่อใหม่ให้น่าสนใจจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน การใช้สื่อออนไลน์ให้คนเข้าถึงศาสนา 
และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเว็บไซต์จึงถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะเท่ากับเป็นจุดเชื่อมโยงคนกับ
พระพุทธศาสนาให้มีความใกล้ชิดกันมากข้ึน  

 วัดพระธรรมกายเป็นวัดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีการน าสื่อสมัยใหม่ มา
ประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ศาสนาของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ 
dmc.tv, จานดาวเทียม, เฟสบุ๊ก, ยูทูบ เป็นต้น วารสารวิจัยและพัฒนาวลัยอลงกรณ์ (2553) ได้
กล่าวไว้ว่าวัดพระธรรมกายมีการใช้สื่อเชิงพหุ เพ่ือเชื่อมเครือข่ายกับสมาชิกทั่วโลกโดยผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเทคนิคที่ก้าวหน้าในการสอนและการฝึกอบรม และจาก
งานวิจัยเรื่อง การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย วิรัชชัย พงษ์เกาะ 
(2556) ยังกล่าวอีกว่า วัดพระธรรมกายมีรูปแบบการท างานสื่อทางศาสนาที่ประสบความส าเร็จ
กว่าวัดอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นวัดที่ใช้ช่องทางสื่อในการช่วยแนะน าช่องทางสื่อต่างๆ มาก นโยบายของ
วัดเน้นการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุก บุคลากรมีลักษณะของความเป็นสื่อมืออาชีพสูง ตัวโครงสร้าง
องค์กรก่อให้เกิดความร่วมมือข้ามสื่อที่ทีมงานสื่อสามารถประสานข้อมูลและร่วมมือกับฝ่ายอ่ืนใน
การผลิตสื่อ 

 อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์วิธีคิดและการศึกษา
เนื้อหาสารที่วัดพระธรรมกายใช้ในการสื่อสารผ่าน www.dmc.tv จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจใน 
การศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารพระพุทธศาสนาผ่านสื่อสมัยใหม่ของวัดพระธรรมกาย เพ่ือให้ทราบ
ว่า วัดพระธรรมกายมีกลยุทธ์, หลักการและแนวคิดในการน าเสนอธรรมะผ่านสื่อสมัยใหม่อย่างไร
บ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประยุกต์การใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับการเผยแผ่ธรรมะในยุค
ปัจจุบันให้กับเยาวชน และประชนชนทั่วไป ได้หันมาสนใจค าสอนของพระพุทธศาสนามากข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย ผ่าน
เว็บไซต์ดีเอ็มซีดอททีวี (www.dmc.tv)  

2. เ พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการสื่ อสารพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกาย ผ่านเว็บไซต์ดีเอ็มซีดอททีวี (www.dmc.tv)  

  

ค าถามน าการวิจัย 

1.     กลยุทธ์ในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย ผ่านเว็บไซต์ดีเ อ็ม
ซีดอททีวี (www.dmc.tv) เป็นอย่างไร 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายผ่าน
เว็บไซต์ดีเอ็มซีดอททีวี (www.dmc.tv)  

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.    เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารศาสนา 

 2.   เป็นกรณีศึกษาให้แก่ผู้สนใจท างานด้านการใช้การสื่อสารออนไลน์ โดยเฉพาะการ
สื่อสาร   ศาสนา หรือ การสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาอ่ืนๆ 

  

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีเครื่องมือคือแบบสอบถามก่ึงโครงสร้าง โดยท าการ
สัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย
ผ่านเว็บไซต์  dmc.tv จ านวน 17 คน โดยเป็นผู้บริหาร 3 คน และผู้ผลิตสื่อ 14 คน ซึ่งเก็บข้อมูล
ในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 

http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษามีดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารศาสนา  เป็นการศึกษาแนวคิด, วัตถุประสงค์ , 
องค์ประกอบ และขั้นตอนต่างๆในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงสมัย
ปัจจุบัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการสื่อสารต่างๆที่เกิดขึ้นในการท าการสื่อสารศาสนา ท า
ให้สามารถท าความเข้าใจ และน ามาวิเคราะห์กลยุทธ์และรูปแบบการท าการสื่อสารศาสนาในยุค
ปัจจุบันของวัดพระธรรมกาย 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การจัดการสื่อสารเชิงยุทธ์จัดว่า
เป็นการจัดการระดับสูงสุดในการสื่อสารขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดหรือ
ด าเนินการในรูปของนโยบาย ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ (Mission) ขององค์กร  

 3. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร เทคนิคหรือวิธีในการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ 
กระบวนการสื่อสาร คือการส่งสาร รูปแบบและเนื้อหาของสาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ผล
ตอบกลับและสิ่งแวดล้อมของการสื่อสารนั้นๆเพื่อให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554:57-59) ได้แบ่งกลยุทธ์การจูงใจออกเป็นสามลักษณะ คือ 1. 
การจูงใจโดยใช้อารมณ์ 2. การจูงใจโดยใช้เหตุผล และ 3. การจูงใจโดยใช้อัตลักษณ์ของบุคคล 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ สื่อที่มีความสามารถแบบใหม่ที่ไม่
เพียงแต่น าพาสารไปยังผู้รับได้อย่างมีประสิทธิ ภาพเท่านั้น หากทว่าการรับสารก็เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน สื่อใหม่ยังน าพาสารไปยังทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขต และเป็นระบบ
เครือข่ายซึ่งจะมีผลอย่างมากในการกระจายสารให้แพร่กระจายได้กว้างไกลและรวดเร็วอย่างไร้
ขีดจ ากัด (นิคม  ชัยขุนพล, 2556) 

 5. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือศึกษาการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์และตัดสินใจก่อนลงมือท า 
เช่น วัตถุประสงค์คืออะไร, ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, ทีมงานมีใครบ้างและแต่ละคนเชี่ยวชาญ
เรื่องใด, เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะถูกน ามาใช้, รูปแบบเว็บเพจ
เป็นอย่างไร 

ผลการวิจัย 

1. การก าหนดนโยบาย 

 การสื่อสารของวัดพระธรรมกายเริ่มต้นจากการรับนโยบายมาจากพระเทพญาณมหามุนี 
หลวงพ่อธัมมชโย (เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานบุญทาง
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พระพุทธศาสนาที่จะจัดขึ้นในแต่ละครั้ง ทั้งภายในและภายนอกวัด และในนโยบายในแต่ละปีก็จะ
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละปี ดังที่พระวีรวุฒน์ มนวีโร 
(ผู้อ านวยการส านักสื่อ DMC) ได้กล่าวว่า “ ผู้น าองค์กร คือ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี 
(หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านเจ้าอาวาส จะเป็นผู้ให้นโยบายมา” 

2. วิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดวัตถุประสงค์ 

 2.1 จากการศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

  2.1.1 วิเคราะห์ถึงสภาพสังคม ว่ามีความนิยม หรือมีเหตุการณ์และปัญหาใดๆ
เกิดข้ึนในสังคมบ้าง 

  2.1.2 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบถึงความชอบ, อัธยาศัยและจริตของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์การสื่อสาร 

 2.2 ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าการสื่อสาร จากข้อมูลการสัมภาษณ์ วัด
พระธรรมกายก าหนดไว้หลักๆ 2 อย่างคือ  

  2.2.1 เพ่ือการเผยแผ่ธรรมะ กระจายความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนาให้ฝังอยู่ในใจของคนทุกเพศทุกวัย โดยมีเป้าหมายให้คนทุกๆคนมี
นิสัยรักบุญกลัวบาป, เข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรม และน าศีลธรรมกลับคืนสู่โลก  

  2.2.2 เพ่ือเป็นการสื่อสารเหตุการณ์งานบุญต่างๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วม
บุญสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 จากข้อมูลการวิจัย สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารของวัดพระธรรมกาย
ออกเป็น 2 แบบตามมุมมองของผู้บริหาร และมุมมองของผู้ผลิตสื่อ ดังนี้ 

 3.1 มุมมองของผู้บริหารมองว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว คือ คนทุกๆคน 
เพราะมองว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรน าไปปฏิบัติให้เข้าใจและเข้าถึง 
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

 3.2 มุมมองของผู้ผลิตสื่อ มองกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะการผลิตสื่อว่าจะผลิตเพ่ือใคร 
ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆตามวัย, ความต้องการและอัธยาศัย เช่น นักศึกษา 
นักปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
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4. จรรยาบรรณ 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์พระวีรวุฒน์ มนวีโร (ผู้อ านวยการส านักสื่อ DMC) ได้กล่าวว่า “ 
หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้หลักอะไรพิเศษ ใช้หลักของโอวาทปาติโมกข์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักในการเผยแผ่ ”  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่วัดพระธรรมกาย
ยึดถือเป็นธรรมเนียม และถือว่าเป็นจรรยาบรรณในการท าการสื่อสารทั้งหมด ก็คือหลัก 
โอวาทปาติโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้เพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย 

 4.1 หลักหรือจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่ 1.การไม่ท าบาปทั้งปวง 
2.การท ากุศลให้ถึงพร้อม และ 3.การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 

 4.2 อุดมการณ์หรือแนวความคิดในการด ารงชีวิตในทางพระพุทธศาสนา 4 ประการ 
ได้แก่ 1.มีความอดทนอดกลั้น กับสิ่งที่ไม่ชอบใจ  2.มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของชีวิต 3ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืนทั้งทางกายวาจาและใจ และ 4.มีความสันโดษ ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนเป็นตนมี 

 4.3 วิธีการหรือกลยุทธ์ในการสืบอายุพระศาสนา 6 ประการได้แก่ 1.การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน 
2.การไม่ท าร้ายผู้อ่ืน 3.การส ารวมในศีลคือพระปาติโมกข์ 4.ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 5.
การอยู่ในที่สงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ และ 6.การมีความเพียรในการก าจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป
จากใจ 

5. ก าหนดกลยุทธ์ 

 จากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดกลยุทธ์การท าการ
สื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกายผ่านสื่อออนไลน์ สามารถแบ่งการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
ออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆได้ดังนี้ 

 5.1 กลยุทธ์สื่อนั้น จะใช้กลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ เป็นการก าหนดวิธีการ และเทคนิค
ต่างๆส าหรับตัวสื่อ (www.dmc.tv) เ พ่ือให้สามารถท าการสื่อสารกับผู้ เข้าชมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลจากการวิจัยพบว่า www.dmc.tv ได้ใช้หลักการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้หลักโครงสร้างแบบ
ตาราง หรือ Grid Structure และใช้การจัดการเว็บไซต์ให้มีคุณสมบัติของการเป็นเว็บไซต์ด้านการ
เผยแผ่พุทธศาสนาที่ดี เช่น 

  1. มีเนื้อหาสารที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน 

  2. รูปแบบเว็บไซต์ที่สะอาด เรียบร้อย ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

  3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง 

  4. มีระบบสืบค้น เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

http://www.dmc.tv/
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  5. มีระบบความปลอดภัยที่ดี 

  6. มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในตัวเว็บ เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

  7. มีความเป็นอัตลักษณ์ โดยใช้สีแดงสร้างธีมของเว็บไซต์ให้เหมือนกับสีของโลโก้ 
DMC 

 5.2 กลยุทธ์ส าหรับเนื้อหาสาร เพ่ือให้เนื้อหาสารที่ผลิตออกมา มีเนื้อหาและลักษณะตรง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจ, คล้อยตาม และปฏิบัติตามในที่สุด 
จากผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสารที่วัดพระธรรมกายได้ใช้ในการสื่อสารผ่าน www.dmc.tv มี 4 
หมวดใหญ่ๆได้แก ่

  1.  อนุปุพพิกถา แนวทางการแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เป็นการแสดง
ธรรมไปตามล าดับหัวข้อ มีเนื้อหาลุ่มลึกไปตามล าดับ เพ่ือขัดเกลาอัธยาศัยผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไป
เป็นขั้นๆ    

  2. กฎแห่งกรรม กฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระท าใดๆ ของมนุษย์ 
กล่าวคือ ใครกระท ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม บุคคลผู้กระท านั้นจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรม
นั้นๆ เสมอ   

  3. พุทธประวัติ เรื่องราวการสร้างบารมีของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ตั้งความ
ปรารถนาที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้สั่งสมบารมีอย่างอุกฤษ โดยอย่างน้อยที่สุด
ต้องสร้างบารมี 20 อสงไขยกับแสนมหากัป เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 

  4. ธรรมะปฏิบัติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสมาธิ คือ ความสงบ 
สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง ตามวิธีปฏิบัติที่พระ
เดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ าภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนฺทสโร) ได้เมตตาสั่งสอนไว้  

 ซึ่งการท าให้เนื้อหาธรรมะเหล่านี้ มีความเหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้นั้น
จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้เห็นกลยุทธ์ทางการ
สื่อสารที่วัดพระธรรมกายใช้ก็คือ กลยุทธ์การจูงใจ ซึ่งผลวิจัยแสดงให้เห็นถึงการใช้กลยุทธ์การจูง
ใจ 3 แบบ จะแสดงให้เห็นได้ดังนี้  

  5.2.1 กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้อัตลักษณ์ของบุคคล (Ethos) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้มาก
ที่สุด โดยมีการใช้กลยุทธ์นี้อยู่ 2 ลักษณะ อย่างแรก เป็นการใช้ภาวะผู้น า ของพระเทพญาณมหา
มุนี ท่านเจ้าอาวาส อันเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ซึ่งจากการวิจัย
ผ่าน www.dmc.tv โดยตรง ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันวิทยา จะเห็นได้ว่า ค าสั่งสอนของท่าน

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://video.dmc.tv/programs/Phramongkolthepmuni.html
http://video.dmc.tv/programs/Phramongkolthepmuni.html
http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/2007-04-21-1.html
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จะมีผลต่อการรับรู้ของผู้ที่มีความศรัทธาเป็นอย่างมาก ทุกครั้งที่ท่านแสดงธรรม หรือชักชวนใน
การร่วมงานบุญ ก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาทุกครั้ง ดังจะเห็นได้จากการที่มีสาธุชนมากมาย
เข้ามาร่วมกิจกรรมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกาย  

  ลักษณะที่สองเป็นการน าบุคคลต้นแบบ ที่น้อมน าธรรมะไปประพฤติปฏิบัติ แล้ว
เกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น โดยการน าเสนอเชิงเปรียบเทียบของการด าเนิน
ชีวิตก่อนและหลังการน าธรรมะไปใช้ และการประยุกต์ใช้ธรรมะในกิจวัตรประจ าวันต่างๆ ซึ่งเป็น
การน าเอาอัตลักษณ์ของบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ การ
น าเสนอในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการพิสูจน์ความเป็นจริง, ความเป็นเหตุเป็นผลของเนื้อหาสาร
ที่เป็นธรรมะแล้ว ยังเป็นการแสดงตัวอย่างให้เห็นถึงการน าเอาธรรมะไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้รับชมสามารถน าไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตามได้ง่าย  ดังที่ กัลฯ
รัดเกล้า ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หัวหน้ากองนักเขียนบท) ได้กล่าวว่า “ การหยิบยกบุคคลที่มีความดี มี
คุณธรรมในตัวเพ่ิมขึ้น  ซึ่งท่านมีมุมมองในการใช้ชีวิตของตัวท่านเอง การน าเอาธรรมะไป
บริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ อันนี้เราก็มองว่าเป็น know how ที่ดี ที่ต้องไปบอกคนอ่ืน 
เพ่ือเขาจะได้ไปท าบ้าง ” 

  5.2.2 กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Pathos) เห็นได้ชัดจากเนื้อหาสารเกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรายการส าหรับเด็ก ก็จะใช้ความสนุกสนาน เช่นตัวการ์ตูน, เพลง และ
กิจกรรมต่างๆมาสอดแทรกด้วยสาระธรรม เพ่ือให้เด็กเกิดความสนุกในการซึมซับธรรมะ ถ้าเป็น
ช่วงวัยรุ่น ก็จะใช้ความตื่นเต้น ท้าทาย เพ่ือให้เกิดความสนใจ ดังที่กัลฯ  ศิริพร  นิรันตรัตน์ 
(หัวหน้าส านักงานเลขานุการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนส านักสื่อสารองค์กร )ได้กล่าวว่า “ จะสอน
ให้เด็กสนุกกับการเรียนธรรมะ  เป็นสื่อที่เน้นให้สนุก ดูแล้วให้พอรู้ว่าของเหล่านี้มีอยู่จริง และให้
เด็กได้ตระหนัก ก็จะมีเนื้อหาแทรกเข้าไปในสื่อที่ผลิตมา ” หรือถ้าเป็นรายการส าหรับผู้ใหญ่ การ
ใช้อารมณ์เพ่ือสร้างการจูงใจก็สามารถท าได้ โดยใช้ให้เกิดอารมณ์ร่วมกับตัวสื่อ เช่น ภาพและเสียง
ที่สวยงามในการบรรยายภาพสวรรค์, อานิสงส์แห่งบุญเพ่ือให้เกิดความชอบ หรือใช้สื่อถึงความ
โหดร้ายเมื่อสื่อถึงเรื่องนรกเพ่ือจูงใจให้คนดูกลัว ดังที่ พระก าธร ติทฺธโร (งานเทคนิคพิเศษกอง
พุทธศิลป์) ได้กล่าวว่า “ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นงานอะไร ถ้าเป็นงานที่สวย เช่นสวรรค์ก็ต้องสวยที่สุด 
ประณีต ส่วนถ้าเป็นงานนรก ก็ต้องท าให้น่ากลัว ท าให้คนเห็นแล้วรู้สึกไม่อยากท าชั่วอีกเลย ” รวม
ไปถึงการใช้ภาพและเพลงที่มีความไพเราะสวยงาม เพ่ือกล่อมอารมณ์ให้มีความละเอียดอ่อน 
เหมาะสมในการรองรับธรรมะหรือปฏิบัติธรรม 

  5.2.3 กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้เหตุผล (Logos) เนื่องมาจากข้อได้เปรียบของ
เนื้อหาสารอันเป็นธรรมะ ที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการประพฤติ
ปฎิบัติตาม ยิ่งทางวัดพระธรรมกายได้น าธรรมะหัวข้อต่างๆมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือ
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เหตุการณ์ที่ก าลังเป็นประเด็นในสังคม ด้วยการอธิบายเป็นภาษาที่ เข้าใจง่าย จึงท าให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และที่ส าคัญที่สุด
คือ มีเป้าหมาย อุดมการณ์ และวิธีการของการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังที่ กัลฯกฤตภัค  สีสาม 
(Producer / Head of  Script  Writing Department)ได้กล่าวว่า “ เหมือนเราไปบอกเขาว่า 
เขาจะได้อะไรถ้าเขาท าแบบนี้ เพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้ คนไม่สนใจ ถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่ถ้า
บอกว่า ถ้าคุณท าคุณจะได้อะไร น าธรรมะข้อนี้ไปปฏิบัติ ท าทาน รักษาศีล นั่งสมาธิแล้ว ชีวิตคุณ
จะดีข้ึนอย่างไร เขาอยากรู้แค่นี้ ” 

6. การก าหนดรายการ 

 การก าหนดรายการ หรือเนื้อหาสารต่างๆใน www.dmc.tv เป็นการน ารายการ
รวมถึงสกู๊ปและข่าวต่างๆที่ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง DMC รวมถึงสื่อประเภท
ต่างๆมาคัดเลือกโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของท่านเจ้าอาวาส หรือตรงกับกระแสหลัก
ของสังคม ซึ่งรูปแบบต่างๆของสารที่จะสื่อผ่าน www.dmc.tv จะมีความหลากหลายทั้งภาพนิ่ง, 
วิดีโอ, การ์ตูน, สกู๊ป และรายการต่างๆ เพ่ือให้สามารถท าการสื่อสารกับคนทุกเพศทุกวัย ได้ ดังที่
พระสนิทวงศ์  วุฑฺฒิว โส (ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร) ได้กล่าวว่า “ ถ้าสื่อกระแสหลัก
น าเสนออะไรแล้วสื่อกระแสหลักนั้นเข้ากับนโยบายและเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา เราก็จะดึงมา
ท าการสื่อสาร เช่นวันส าคัญทางศาสนา เทศกาลบั้งไฟพญานาค เป็นต้น ” 

7. จุดแข็งและจุดเด่น 

 การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า จุดเด่นที่สุดของการสื่อสารของวัด
พระธรรมกายอยู่ท่ีเนื้อหาสาร เนื้อหาสารที่เป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นความจริงและเป็น
เหตุเป็นผล ไม่ตกยุค ผู้ที่ปฏิบัติตามจะเห็นผลได้ด้วยตนเอง จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือ การมีรูปแบบ
เนื้อหาสารที่หลากหลายทั้งรูปภาพ, เสียง, วิดีโอ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมาก
ขึ้น ดังที่พระมหาทศพร  ปุญฺญงฺกุโร (หัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์) ได้กล่าวว่า “ จุดเด่นที่ท า
ให้น่าเข้ามาดู น่าสนใจ ก็คือความหลากหลายของเนื้อหาธรรมะท่ีสอดแทรกไปตามสื่อ ”    

8. การควบคุมและประเมินผล 

 การประเมินการสื่อสารของวัดพระธรรมกายนั้น ยังถือว่าไม่เพียงพอเท่าที่ควร  เป็นการดู
จากกระแสตอบรับหรือคอมเม้นท์ในสื่อออนไลน์ต่างๆ และจากยอดผู้เข้าชมในเว็บเพจต่างๆ 
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ กัลฯ  องอาท  ธรรมนิทา (ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์) ได้กล่าวว่า 

 “ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย (เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) ท่านได้มอบหลักการใน
การท าสื่อเอาไว้ดังนี้ 1. ดูรายการที่ตนเองท า 2. ชวนเพ่ือนดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 3. ให้มือ
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อาชีพดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 4. รักษาวัฒนธรรมองค์กร ” ซึ่งถือเป็นการควบคุมและการ
ประเมินผลโดยเบื้องต้น ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมกับทางวัดและกับองค์กรที่มีงบประมาณและ
บุคลากรไม่เพียงพอ 

9. ปัญหาและอุปสรรค    

 จากการศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด 2 ประการ คือ การ
ขาดบุคลากรและทุนทรัพย์ 

 การขาดบุคลากรที่มีความศรัทธาทุ่มเทเพ่ืองานพระศาสนาและมีความเข้าใจและความ
ช านาญในการผลิตสื่อ ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆองค์กร ซึ่งรวมไปถึงวัด
พระธรรมกายด้วย ดังที่ กัลฯ ศิริพร  นิรันตรัตน์ (หัวหน้าส านักงานเลขานุการฝ่ายพัฒนาและ
สนับสนุนส านักสื่อสารองค์กร) ได้กล่าวว่า “ คนที่จะเข้าถึงจุดร่วมเดียว  บุคคลากรไปท างานกัน
ด้านสื่อ ถ้าข้างนอก นั่นหมายถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้ ซึ่งผู้ผลิตสื่อของเราไม่ได้ท าเพ่ือธุรกิจ แต่
ท าเพ่ือจิตใจ คนที่จะมาร่วมงานกับเรา กว่าเขาจะเข้าใจว่าเราท าไปเพ่ืออะไร ท าไมเขาถึงได้ปัจจัย
ตอบแทนน้อย มันยาก นี้ก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่ง ”   

 การขาดทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการท าการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและพัฒนา รวมถึง
ต่อยอดเทคนิคการสร้างสรรค์งานด้านการผลิตต่างๆ เช่นการวิจัยเทคนิคการท าภาพยนตร์เอนิ
เมชั่น 3 มิติ รวมไปถึงการท าการประเมินผลงานด้านต่างๆเป็นต้น ดังที่กัลฯ ทิวารัตน์  บุญเรือง 
(Group Head Animator) ได้กล่าวว่า “ ปัญหาที่ติดอยู่คือ ปัญหาเรื่องเทคนิค ซึ่งถ้าพูดในระดับ 
Hollywood เขามีเม็ดเงินในการที่จ้างทีมในการค้นคว้าและวิจัย แต่ส าหรับเราไม่ใช่ ของเราน าสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วน ามาพยายามฝึกท าให้ได้ ถึงแม้เราจะตามเขาไม่ทันแต่เราก็มีการวางแผนงานในการ
พัฒนาไปเรื่อยๆ โดยที่บางอย่างเราก็อาศัยประสบการณ์จากตัวเราเอง บางครั้งก็ขอความ
ช่วยเหลือจากคนอ่ืน ซึ่งในขณะที่เราท างานของเชิงวัด ถ้าเราติดต่อในเชิงธุรกิจ บางอย่างมันได้
เพราะมีเงินไปจ้างก็จะได้มา ” 

 จากผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารศาสนาผ่าน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย 
สามารถสรุปเป็นแผนผังการสื่อสารศาสนาเพ่ือสร้างศรัทธา ได้ดังนี้ 
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 การสื่อสารทั้งหมดเกิดขึ้นจากผู้น าศรัทธา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้น าองค์กร หรือเป็น
บุคคลที่เป็นศูนย์รวมใจขององค์กรนั้นๆ เป็นผู้ก าหนดนโยบายการสื่อสาร 

 หลังจากได้นโยบายมาแล้ว ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร ก็จะท าการ
ผลิตเนื้อหาสาร และควบคุมสื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบมา ซึ่งการผลิตเนื้อหาสารจะใช้

แบ่งตามวัย 

           เกิดความศรัทธา 

ผู้น าศรัทธา 

กลยุทธ์การสื่อสาร  

กลยุทธ์เนือ้หาสาร 

- อตัลกัษณ์บคุคล 

- อารมณ์ 

- เหตผุล 

สื่อเผยแผ่ (อินเตอร์เน็ต) 
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สขุภาพกาย,ใจ แฝงธรรมะใสๆ ประมวลภาพงานบญุ 
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กลยุทธ์การจูงใจ 3 แบบด้วยกัน คือ กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้อัตลักษณ์บุคคล, กลยุทธ์การจูงใจ
โดยใช้อารมณ์ และกลยุทธ์การจูงใจโดยใช้เหตุผล 

 เผยแผ่สื่อผ่านช่องทางการสื่อสาร  ซึ่งจากงานวิจัยนี้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต โดยกลยุทธ์สื่อ
เว็บไซต์นั้น จะใช้การออกแบบที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าชม โดยการใช้เนื้อหาสารที่ถูกต้อง
และมีเนื้อหาครบถ้วน ไม่มีการเติมแต่งหรือตัดทอนจนความหมายดั้งเดิมผิดเพ้ียนไป และต้อง
จัดรูปแบบให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถท าความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้
ง่าย 

 นอกจากนี้กลยุทธ์เนื้อหาสารของยังมีการปรับไปตามกลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งหมด 4 
ประเภทด้วยกัน คือ 

 เด็ก ใช้กลยุทธ์ คือ เน้นความน่ารักสนุกสนาน และใช้ธรรมะง่ายๆสั้นๆ เพ่ือให้เกิดการ
จดจ าได้ง่าย เพราะเด็กไม่สามารถรับเนื้อหาทีละมากๆได้ 

 วัยรุ่น ใช้กลยุทธ์คือ เน้นความตื่นเต้น ท้าทาย น่าติดตาม และเป็นเรื่องใกล้ตัว พร้อมกับ
ประยุกต์ธรรมะที่เข้ากับเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งจะท าให้วัยรุ่นสนใจ และสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ง่ายๆ 

 ผู้ใหญ ่เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น กลยุทธ์จะใช้เรื่องราวที่ผ่อนคลาย 
ไม่ตึงเครียด แต่แทรกเนื้อหาธรรมะท่ีมีสาระ และมีประโยชน์ต่อการด าเนินและพัฒนาชีวิต 

 วัยเกษียณ กลยุทธ์จะใช้เนื้อหาสารที่ท าให้เกิดความสบายกาย และสบายใจ เช่น เรื่อง
การดูแลสุขภาพร่างกาย พร้อมกับแทรกการใช้ธรรมะเพ่ือดูแลสุขภาพใจ เป็นต้น 

 ซึ่งจากภาวะผู้น าศรัทธา  รวมกับนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ส่งผ่านสื่อเผยแผ่ไป จะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและคล้อยตาม ไปจนถึง
เกิดความศรัทธา และปฏิบัติตามในที่สุด 

 

อภิปรายผล จะสรุปผลเพื่อการอภิปรายได้ 3 ประเด็นดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าในการสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธา 

 จากข้อมูลการวิจัยการสื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกายมาทั้งหมด จุดเริ่มต้นของการ
สื่อสารทุกๆครั้งก็คือ การก าหนดนโยบาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการท าการสื่อสาร และทุกๆ
นโยบายการสื่อสารของวัดพระธรรมกายนั้น จะถูกก าหนดโดยผู้น าองค์กร พระเทพญาณมหามุนี 
หลวงพ่อธัมมชโย (เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) ด้วยศีลาจารวัตรที่ดีงาม และการทุ่มเทเสียสละ
อุทิศตนอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมามากกว่า 40ปี ท าให้ท่านเป็นที่
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พ่ึงเป็นศูนย์รวมใจ อีกทั้งยังเป็นผู้น าในการสร้างบารมีของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ซึ่งตั้งแต่เริ่ม
ก่อสร้างวัดในปีพ.ศ. 2513 เป็นต้นมา วัดพระธรรมกายได้มีการพัฒนาทั้งศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
และมีการเผยแผ่ศาสนาที่ขยายวงกว้างไกลมากขึ้นเรื่อยๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ สิ่งนี้
แสดงให้เห็นว่า ผู้น าองค์กรนั้นมีความส าคัญมากในการท าการสื่อสารเพ่ือสร้างศรัทธาเพ่ือน าพา
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงธรรม ธีระกุล (2548) ที่กล่าวว่า “ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จนั้นยังคงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความส าคัญอยู่
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น าและไม่สามารถน ากลยุทธ์การสื่อสารมาใช้อย่าง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะน าพาองค์กรไปสู่ความล้มเหลวได้ ไม่ว่าองค์กรจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและผู้บริหารขององค์กรจะใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารจัดการก็ตาม ” และ
ยังตรงกับงานวิจัยของ สุธีญา พรหมาก (2554) ที่กล่าวว่า “ ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
รวมกลุ่มคนและจูงใจคนให้มุ่งไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
และเกิดความก้าวหน้า, จูงใจบุคคลอ่ืน ๆ ให้ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ” 

2. กลยุทธ์เนื้อหาสารเพื่อสร้างศรัทธา 

 2.1 หลักการและแนวคิด 

 วัดพระธรรมกายใช้หลักธรรมที่เปรียบเสมือนหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่าหลัก
โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปด้วยหลักการ, อุดมการณ์ และวิธีการในการเผยแผ่และ
สร้างศรัทธาให้เกิดกับผู้ที่ยังไม่ศรัทธา และให้ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วมีศรัทธายิ่งๆขึ้นไป ซึ่งวัด
พระธรรมกายได้น ามายึดถือปฏิบัติ เพ่ือเป็นหลักแนวคิดในการสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาของตน 

 ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ วิจิตรา รัชตวงศ์สกุล (2551) ที่กล่าวว่า “ จรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีความส าคัญต่อวงการนักสื่อสารมวลชน ประชาชน และสังคม และยังเป็นแนวทางใน
การควบคุมความประพฤติของสื่อมวลชนให้มีความรับผิดชอบ และเป็นหลักประกันให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจในความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพ่ือให้นักสื่อสารมวลชน
ได้รับการยกย่องให้เกียรติและศรัทธาจากประชาชน ”  และสอดคล้องกับบทความของ ธีรารักษ์ 
โพธิสุวรรณ (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ จริยธรรมหรือจรรยาบรรณนั้น จริยธรรมเราอาจจะพูดว่า
โดยทุกวิชาชีพต้องมีจริยธรรม ในส่วนของสื่อมวลชนเราบอกว่าจริยธรรมจริงๆ ก็คือ จิตส านึก 
ความรับผิดชอบ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมจะเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของบุคคลหรือกลุ่ม
วิชาชีพ  เพ่ือให้สังคมสงบสุข ”  

 2.2 กลยุทธ์เนื้อหาสาร สามารถแบ่งประเภทของการใช้แรงจูงใจออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 
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  2.2.1 การสร้างแรงจูงใจโดยใช้อัตลักษณ์บุคคล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

   2.2.1.1 การสร้างแรงจูงใจโดยใช้บุคคลผู้น าศรัทธา แรงจูงใจประเภท
นี้จะเกิดขึ้นจากความศรัทธาที่มีต่อตัวผู้น า (จากงานวิจัยของวัดพระธรรมกายก็คือ ท่านเจ้าอาวาส 
พระเทพญาณมหามุนี) เมื่อตัวผู้น าได้รับการยอมรับและศรัทธาจากมหาชนแล้ว การสื่อสารโดย
อาศัยผู้น าก็จะได้รับการยอมรับและเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจากผู้ที่ศรัทธาได้
โดยง่าย เป็นไปตามทฤษฏี การจูงใจโดยใช้อัตลักษณ์บุคคล ยุบล เบญจงค์กิจ (2554) ที่กล่าวว่า “ 
บุคคลที่ผู้รับสารยอมรับ การที่บุคคลมีคุณสมบัติในสายตาของผู้รับสารว่าเป็นที่น่าเชื่อถือ  ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลนี้ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการโน้มน้าวใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม  ความ
น่าเชื่อถือที่เกิดจากการสั่งสมของบุคคล อาจก่อให้เกิดความเชื่อถือในข้อมูลที่น าเสนอ หรืออาจจะ
ก่อนที่บุคคลนั้นจะน าเสนอข้อมูลเสียอีก ” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัครินทร์ สว่างดี 
(2553) ที่กล่าวว่า “ การเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับหรือการเป็นที่รู้จักในสังคม ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะท าให้ได้รับความรู้สึกที่ดีจากผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้รับสารสนใจจะรับข่าวสารจากผู้ส่ง
สารที่เขาชื่นชอบ หรือรู้จักเป็นอย่างดีอยู่ก่อนแล้วและปัจจัยที่จะสร้างความน่าเชื่อถืออีกอย่าง
ให้แก่ผู้ส่งสาร คือต้องประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสารของตัวผู้ส่งสาร ที่จะต้องมี
ความรู้ ความสามารถในข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องที่จะสื่อสารนั้นๆ รวมทั้งความสามารถในการ
จัดการควบคุมสถานการณ์ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐพร  สิงห์
ค า (2555) ที่กล่าวว่า “ การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจนั้น จะมีการใช้การโน้มน้าวใจโดยการน าค า
สอนของบุคคลที่มีชื่อเสียง ”  ซึ่งจากงานวิจัยของวัดพระธรรมกายก็คือ ท่านเจ้าอาวาส พระเทพ
ญาณมหามุนี เป็นผู้ที่เหล่าศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เมื่อท่านท าการเทศน์สอน
ด้วยตัวเอง ผู้คนก็จะเกิดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตาม 

   2.2.1.2 การสร้างแรงจูงใจโดยใช้บุคคลต้นแบบ อาศัยการเล่าเรื่อง
ของบุคคลที่มีตัวตนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จากการสื่อสารของวัดพระธรรมกายจะเป็นการ
น าเสนอเรื่องราวของบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเป็นต้นแบบในการละการท าความชั่ว เป็น
ต้นแบบในการท าความดี บุคคลที่น าธรรมะไปปฏิบัติแล้วประสบความส าเร็จในชีวิต โดยจะเป็ น
การน าเสนอเรื่องราวของชีวิตตั้งแต่ช่วงก่อนได้เรียนรู้ธรรมะ, ได้น าธรรมะไปปฏิบัติ และช่วง
หลังจากการประยุกต์ธรรมะน ามาใช้ในชีวิต ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรบ้าง ท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงจูงใจที่อยากจะละเว้นความชั่ว และตั้งใจท าความดีตาม  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีป ลิมปกรณ์วณิช (2547) ที่กล่าวว่า “ การใช้บุคคลที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่จะโน้มน้าวใจเป็นอย่างดี อีกทั้งมีบุคลิกลักษณะ
น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ จึงจะท าให้ประชาชนทั่วไปยอมรับได้ ” การเล่าเรื่องใช้บุคคลต้นแบบที่
เป็นปุถุชนคนธรรมดานั้นมีข้อดีตรงที่ เรื่องท่ีเล่านั้นจะเป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน หรือ
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พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ซับซ้อน คิดตามได้ง่าย ที่เหมาะแก่การท าความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ดังวิทยานิพนธ์ของ จิราพร เนติธาดา (2542) ที่กล่าวว่า “ การน าเหตุการณ์จริงมา
ใช้ในการถ่ายทอดธรรมะนั้น ตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆจะมีความสัมพันธ์กันตามหลักเหตุและ
ผล ท าให้เรื่องราวแต่ละเรื่องง่ายต่อการที่จะสรุปความคิดหลักของเรื่อง ซึ่งก็คือธรรมะนั่นเอง ”  

  2.2.2  การสร้างแรงจูงใจโดยใช้อารมณ์ 

  การสื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกายจะมีรูปแบบของการใช้อารมณ์ทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่งกลยุทธ์การใช้อารมณ์นี้ถือว่ามีความเหมาะสมมากกับการสร้างแรงจูงใจใน
เรื่องบาปบุญคุณโทษ เพราะสามารถน าการใช้อารมณ์ทางบวก ชี้เห็นเห็นถึงอานิสงส์และผลบุญ
ต่างๆจากการท าความดี มาจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความอยากในการท าความดี ในอีกทางหนึ่งก็
ใช้อารมณ์ด้านลบ ด้วยการแสดงให้กลุ่มเป้าหมายกลัวโทษทัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรรมชั่ว เพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจในการละเว้นจากความชั่ว เป็นต้น  

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554) ที่กล่าวว่า “ กลยุทธ์การจูงใจโดย
ใช้อารมณ์นี้เป็นที่นิยมใช้มากในการจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตามความคิด โดยการให้ข้อมูลหรือเรื่อง
เล่าหรือภาพท่ีกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น อารมณ์สุขใจจากการได้รับรู้เรื่องที่ดี อารมณ์
เศร้าจากการได้รับฟังเรื่องเศร้า อารมณ์กลัวจากการได้เห็นภาพที่น่าสยดสยอง การสร้างให้เกิด
อารมณ์เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นที่นิยมน ามาใช้มากในการจูงใจและในการ
สื่อสารเพ่ือรณรงค์ทางสังคม ” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ถิรเนตร (2543) ที่กล่าว
ว่า “ การโน้มน้าวใจในหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า ใช้วิธีการจูงใจโดยการสร้างความหมายให้กับ
เรื่องหรือประเด็นที่ต้องการให้ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง โดยการสร้างความหมายภายในเชิงลบ ซึ่งมี
ลักษณะของการจูงใจโดยใช้ความกลัว โดยเป็นการใช้ความกลัวระดับต่ า ใช้ความเป็นเหตุเป็นผล
ให้คิดตามและตระหนักถึงผลด้านลบหรือโทษของสิ่งนั้นๆ เพ่ือการละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ที่ต้องการให้หลีกเลี่ยง ” 

  2.2.3 การสร้างแรงจูงใจโดยใช้เหตุผล 

 การน าค าสั่งสอนและธรรมะต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เป็นความจริงและเป็นเหตุเป็นผล มา
ใช้เป็นหลักอ้างอิง และมีการใช้ข้อมูลเสริมมาประกอบการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมการยอมรับ รวมถึงมา
ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันในการน าเสนออยู่เสมอ ท าให้การสื่อสารนั้นดูมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ จนสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามต่อกลุ่มเป้าหมายได้ในที่สุด 

 ดังงานวิจัยของ อัญชลี ถิรเนตร (2543) ที่กล่าวว่า “ การเลือกใช้เหตุผลที่มีน้ าหนักต่างๆ
ซึ่งก็คือการใช้หลักฐานมาอ้างอิงในหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนและเห็นจริงตามหลักฐานที่น ามาใช้สนับสนุนซึ่งส่งผลให้ค าสอนของพระองค์เป็นที่เข้าใจ
และสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้เชื่อและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ” นอกจากนี้ การน าเสนอ



 
119 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) 

 

ข้อเท็จจริงผ่านการเล่าเรื่องจากบุคคลที่ประสบเรื่องราวนั้นด้วยตนเอง ซึ่งมีการใช้กลยุทธ์นี้บ่อยใน
การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอานิสงส์ของบุญ เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความคาดหวังและ
มีความคิดคล้อยตามในที่สุด ตรงกับทฤษฎีของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554) ที่กล่าวว่า “ การ
น าเสนอข้อเท็จจริง โดยอาจมีการน าตัวอย่างที่เคยเกิดข้ึนมาแล้วมาใช้เป็นข้อมูลเสริม อาจมีการใช้
ภาพประกอบด้วยถ้าสามารถหาภาพที่เกี่ยวข้องมาแสดงได้ การขอให้แสดงความเห็นสนับสนุน 
การกล่าวถึงข้อดีของสิ่งต่างๆที่ต้องการสนับสนุน หรือชี้ให้เห็นกิจกรรมใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
กระตุ้นให้ผู้รับสารยอมรับความคิดนั้นๆ ”  

3. กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อเว็บไซต์ 

 3.1 การออกแบบโครงสร้าง 

 การออกแบบเว็บไซต์ของวัดพระธรรมกายนั้นอยู่บนพ้ืนฐานการใช้โครงสร้างแบบตาราง 
(Grid Structure) ซึ่งมีความเหมาะสมในการน าเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายที่มีการ
เชื่อมโยงกันของข้อมูลทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ปิยนันท์ 
อนุศาสนนันท์ (2554) ที่กล่าวว่า “โครงสร้างแบบตาราง เป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นส าหรับ
ผู้ใช้ ทุกๆเนื้อหามีความส าคัญเท่าๆ กัน หรือเป็นเนื้อหาย่อยๆ เหมือนกันและมีลักษณะร่วมกัน 
ดังนั้น ทุกๆ เนื้อหาจึงเชื่อมโยงถึงกันได้ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ” และบทความของชัยมงคล เทพวงษ์ 
(2550) ที่กล่าวไว้ว่า “ การออกแบบเพิ่มความยืดหยุ่น ให้แก่การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ โดยเพ่ิมการ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วน เหมาะแก่ การแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันของ
เนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่เป็นลักษณะเชิงเส้นตรง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทิศ
ทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ ” 

 3.2 กลยุทธ์การสื่อสารผ่านเว็บไซต์  

 กลยุทธ์การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นการสื่อสารเพ่ือการสร้าง
ศรัทธา กลยุทธ์ที่ใช้ในการออกแบบจึงควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าชม โดยการใช้เนื้อหา
สารที่ถูกต้องและมีเนื้อหาครบถ้วน ไม่มีการเติมแต่งหรือตัดทอนจนความหมายดั้งเดิมผิดเพ้ียนไป 
และต้องจัดรูปแบบให้สะอาดเรียบร้อยเพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถท าความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการได้ง่ายอีกด้วย  

 ซ่ึงสอดคล้องกับ ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2554) ที่กล่าวว่า “ เนื้อหาถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดใน
เว็บไซต์ ดังนั้นจึงควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างคือ ความเรียบง่าย หลัก
ก็คือ การสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยจ ากัดองค์ประกอบเสริมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอให้เหลือ
เฉพาะสิ่งที่จ าเป็นเท่านั้น เพราะจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่สับสน ” และยังสอดคล้องกับ ชัยมงคล เทพวงษ์ 
(2550) ที่กล่าวว่า “ในการสื่อสารเนื้อหากับผู้ใช้นั้น เราต้องเลือกเสนอสิ่งที่เราต้องการน าเสนอจริง 
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ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ต้องเลือกให้พอเหมาะ ถ้าหากมี
มากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความค าราญต่อผู้ใช้ ” 

 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี  วัชรชัยประเสริฐ (2553) ที่กล่าวว่า “ ลักษณะที่
ดีของสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะดังนี้ 1. เนื้อหาธรรมะที่บริสุทธิ์ที่สามารถน ามาอ้างอิงได้  2. 
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม พยายามท าให้เนื้อหาเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท าได้ในแต่ละระดับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล  3.ท าให้มีรูปแบบการเสนอที่
ทันสมัยพอสมควร ไม่ปรุงแต่งจนเกินไป มีรูปแบบเรียบง่ายน่าสนใจน่าศรัทธา 4. การแทรกเนื้อหา
ธรรมะท่ีเข้าใจง่าย ที่เป็นเกร็ดของอานุภาพของพระรัตนตรัยได้เพ่ือเป็นเครื่องสร้างเสริมศรัทธา 5.
การใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย ไม่ใช้ค าบาลีฟุ่มเฟือย และ 6.วัสดุที่ใช้มีคุณภาพเก็บไว้ได้นาน ”  

3.3 คุณสมบัติของเว็บไซต์ 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์และการเข้าชมโดยตรง ท าให้มองเห็นคุณสมบัติหลายๆประการที่
ท าให้เว็บไซต์ dmc.tv ประสบความส าเร็จ เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีความถูกต้องและครบถ้วน อีก
ทั้งรูปแบบของเว็บไซต์ที่สะอาด เรียบร้อย ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง รวมไปถึงระบบการจัดการด้านต่างๆของเว็บไซต์
ที่ดี เช่น ระบบการสืบค้นข้อมูลภายในเว็บ, ระบบการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล และระบบ
ความปลอดภัยด้านต่างๆภายในเว็บ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของ 
(Parasuraman and Berry, 1985:41-50, 1988:12-40)  

การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. จากการวิจัยพบกลยุทธ์เนื้อหาสารที่วัดพระธรรมกายใช้ คือ การสร้างแรงจูงใจ ซึ่งมีอยู่ 
3 แบบ คือ  1.1 กลยุทธ์การจูงใจด้วยการใช้อารมณ์  1.2 กลยุทธ์การจูงใจด้วยการใช้เหตุผล 1.3 
กลยุทธ์การจูงใจด้วยการใช้อัตลักษณ์บุคคล ซึ่งการใช้กลยุทธ์แต่ละแบบต้องมีการปรับประยุกต์ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

  1.1 กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้วยการใช้อารมณ์  

  จากการวิจัยพบว่าการใช้อารมณ์ส าหรับเด็ก ควรใช้ความน่ารักสนุกสนาน, วัยรุ่น 
จะเน้นอารมณ์ท่ีตื่นเต้นน่าติดตาม และในผู้ใหญ่ควรใช้ความสบายและความเพลิดเพลิน ดังนั้นการ
ใช้จูงใจโดยอารมณ์จึงต้องดูจากอัธยาศัยของกลุ่มเป้าหมายว่ามีความต้องการเป็นแบบไหน  
เพ่ือที่จะสามารถท าการสื่อสารได้ตรงอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมาย 

  1.2 กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้วยการใช้เหตุผล  

  จากการวิจัยพบว่า ยิ่งมีการให้ข้อมูลสนับสนุนการน าเสนอมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่ง
เพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับการน าเสนอนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, รูปภาพ, เสียง หรือวิดีโอ จะช่วย
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เพ่ิมแรงจูงใจในการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ดังนั้นในการสื่อสารหรือการน าเสนอข้อมูล
ใดๆ ควรมีการเตรียมการเรื่องข้อมูลสนับสนุน ยิ่งข้อมูลที่น ามาสนับสนุนมีความน่าเชื่อถือเพียงใด 
การสื่อสารนั้นก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

  1.3 กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้วยการใช้อัตลักษณ์บุคคล ซึ่งจากการวิจัยนี้พบว่า
มีการใช้ 1.3.1 การสร้างแรงจูงใจโดยภาวะผู้น า 1.3.2 การสร้างแรงจูงใจโดยบุคคลต้นแบบ 

   1.3.1 การสร้างแรงจูงใจโดยภาวะผู้น า 

   จากการวิจัยพบว่า การใช้อัตลักษณ์ของ ภาวะผู้น ามีส่วนส าคัญที่ท าให้
การสื่อสารประสบความส าเร็จ ซึ่งเกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาในตัวของผู้น า สิ่งที่ผู้น าสื่อสาร
ออกมา ย่อมได้รับการเชื่อถือและปฏิบัติตามจากบุคคลที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้น านั้นๆ อยู่แล้ว 
นอกจากนี้ผู้น ายังมีความส าคัญต่อกระบวนการสื่อสารทั้งหมด ถ้าผู้น ามีวิสัยทัศน์, ความชัดเจน
และสามารถสร้างความเข้าใจได้ จะท าให้การสื่อสารทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีความเคลือบแคลง ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้อง
อาศัยผู้น าในการสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธา ควรมีการคัดสรรจากบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความน่า
เคารพเชื่อถือ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับ และสามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้น และมีอิทธิพลต่อ
ผู้อื่นได ้จะสามารถน าพาองค์กรนั้นให้ประสบความส าเร็จ 

   1.3.2 การสร้างแรงจูงใจโดยใช้บุคคลต้นแบบ 

   จากการวิจัยพบว่า การใช้บุคคลตัวอย่างก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่อาศัย
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิตหรือมีชื่อเสียง มาถ่ายทอดประสบการณ์หรื ออธิบายถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้รับฟังจะเกิดความเชื่อถือและคล้อยตามได้ง่าย เพราะโดยปรกติคนเรามักจะมี
แนวโน้มในการเชื่อถือผู้ที่มีชื่อเสียง หรือประสบความส าเร็จอยู่แล้ว เพราะทุกคนย่อมอยากประสบ
ความส าเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว  และเป็นการถ่ ายทอดที่มีบุคคลยืนยัน
จริงๆ ผู้รับฟังก็จะเกิดความเชื่อถือ  ดังนั้นถ้าองค์กรใดต้องการสื่อสารเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ ก็
สามารถใช้กลยุทธ์บุคคลตัวอย่างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  

 2. จากผลการวิจัยพบว่า ความน่าเชื่อถือของการสื่อสารจะมีเพ่ิมมากขึ้น ถ้าการสื่อสาร
นั้นอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบหรือมีจรรยาบรรณ เพราะจรรยาบรรณเป็นเสมือน
ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ที่สังคมนั้นๆยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา เป็นเสมือนกรอบหรือ
แนวทางที่ดีงามในการท าการสื่อสาร ดังนั้นในการท าการสื่อสารจึงควรยึดถือและตั้งอยู่บนหลัก
ของจรรยาบรรณ เพ่ือให้การสื่อสารนั้นเกิดความราบรื่นและเรียบร้อย 

 3. จากผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ควรสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับผู้เข้าชม โดยการใช้เนื้อหาสารที่ถูกต้องและมีเนื้อหาครบถ้วน ไม่มีการเติมแต่งหรือตัดทอน
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จนความหมายดั้งเดิมผิดเพี้ยนไป และต้องจัดรูปแบบให้สะอาดเรียบร้อยเพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถท า
ความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ดังนั้นในการสื่อสารเพ่ือสร้างศรัทธา ต้องให้
ความส าคัญกับความสะอาด, ความเรียบร้อยของเว็บไซต์ และความถูกต้องของข้อมูล เพราะสิ่ง
เหล่านี้จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าชม   

ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้งานและความพึงพอใจของผู้รับสาร เพ่ือเป็นการวัด
และประเมินผลในการท าการสื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกาย 

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของตัวสื่อ ว่า www.dmc.tv มีคุณภาพตามหลักการ
ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ทั้ง 6 ด้าน โดยมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด และครบถ้วน ซึ่งได้แก่  

  2.1 ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน (Efficiency)  

  2.2 ด้านความสามารถของระบบ (System Availability) 

  2.3 ด้านการท าให้บรรลุผลส าเร็จ (Fulfillment) 

  2.4 ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) 

  2.5 ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness)  

  2.6 ด้านการติดต่อ (Contact) 
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