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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกผ่านสื่อสังคมของวัดม่ิงเมืองมูล 
The Proactive of Buddhism Propagation via Social Media in Mingmuangmul Temple 

 
พระครูสิริธรรมบัณฑิต1 บุรินทร์ รุจจนพันธุ์2 และบุษกร วัฒนบุตร3 

Phrakrusirithammabandit, Burin Rujjanapan and Busakorn Watthanabut  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และนำเสนอหลักธรรมผ่านสื่อสังคม

ของวัดมิ่งเมืองมูล ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีประชากรที่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 30 คน โดยเก็บข้อมูล 3 ประเภท คือ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาความมีปฏิสัมพันธ์ต่อสื่อ
ธรรมะ และแบบสอบถามออนไลน์ ผลการพัฒนาทำให้ได้ร ูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยสื ่อธรรมะที่
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์และเขียนเนื้อหา ขั้นบันทึกและตัดต่อ ขั้นโพสต์และแบ่งปัน ขั้นติดตามผล
และประเมินผล ซึ่งจำแนกได้เป็น 16 กิจกรรม  

ผลการวิจัยส่วนคุณภาพของสื่อธรรมะในแต่ละคลิปวิดีโอ พบว่า คลิปวิดีโอที่ได้รับผลประเมินความพึง

พอใจสูงสุด คือ เรื่องพรปีใหม่ มีผลประเมินอยู่ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.28, s.d.= 0.73) ส่วนประสิทธิภาพของสื่อธรรมะ

ประเภทคลิปวิดีโอ พบว่า ปัจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความน่าเชื่อถือ มีผลประเมินอยู่ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.45, 
s.d.= 0.72) ส่วนประสิทธิภาพของสื่อธรรมะประเภทอีบุ๊ค พบว่า ปัจจัยทีม่คีวามพึงพอใจสูงสุด คือ ความน่าเชื่อถือ มีผล

ประเมินอยู่ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.41, s.d.= 0.71) จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นำมาใช้ เมื่อได้
ประเมินผลทั้งสามส่วน พบว่า ผลประเมินทุกส่วนอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เชิงรุก สื่อธรรมะ  
 

Abstract 
The objectives of this research were studied Buddhism Propagation Model and 

presentation dhamma via social media of Mingmuangmul Temple by mixed methods research that 
the exact number was unknown. The sampling were purposive sampling in 30 persons. The data were 
collected by 3 types as follows: documentary , dhamma media interaction and online questionnaire. 
The results of this research were developed model to propagation model by dhamma social that 
consisted of 4 steps as follows : 1) step for analysis and make context content 2) step for record and 
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edit 3) step for sharing and 4) step for follow up that can separated to 16 activities. While , presentation 
dhamma via social media of Mingmuangmul Temple found that VDO clips which the most satisfaction 

was New Year's Blessings ( �̅�= 4.2 8 , s.d.= 0.7 3 ) . In case of dhamma media efficiency found that the 

most satisfaction was reliability ( �̅�= 4.45 , s.d.= 0.72 ) and in the same way dhamma media as E-book 

found that the most satisfaction was reliability ( �̅�= 4.4 1 , s.d.= 0.7 1 ). The conclusion of Buddhism 
Propagation Model in Mingmuangmul Temple were in the highest level. 

 
Keyword: Propagation, Buddhism, Proactive , Dhamma media 
 

1.  บทนำ 
 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย 

ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถาบัน
สงฆ ์  หร ื อพระสงฆ ์ ได ้ ถ ู กพ ัฒนาตาม บร ิบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สถาบันสงฆ์ในประเทศไทยมี
บทบาทเชื่อมโยงกับสถาบันทางสังคมเป็นเครือข่ายที่
ทำงานพัฒนาร่วมกันเชิงบูรณาการที่ย ึดโยงบ้าน วัด 
โรงเรียน สอดคล้องกับคำว่า บวร หมายถึง การบูรณา
การการศึกษาที่สมบูรณ์ที ่เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม
ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน4 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศรัทธา
ให้เข้มแข็ง พบว่ามีการเผยแผ่เข้าไปทั้งสังคมออนไลน์ 
และสังคมออฟไลน์ นอกจากพระสงฆ์จะทำหน้าที่เผยแผ่
สาระธรรมในวัด และรอบวัดก็ยังไม่เพียงพอ เพราะยังมี
โลกอีกใบที่เปรียบเหมือนโลกคู่ขนาน ปัจจุบันชาวพุทธ
นิยมการมีวิถีชีวิตใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ นั่นคือสังคม
ออนไลน์ที่เป็นโลกเสมือนจริง ซึ่งไม่ต่างกับสังคมออฟไลน์

 
4 ขวัญดิน สิงห์คำ. (2556). บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 4(1), 21 - 32. 
5 พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และศศิวิมล แรงสิงห.์ (2562). บทบาทและความสำคญัของวัดมิ่งเมอืงมูล : ในบริบท
สังคมกระแสปัจจบุัน. วารสารบณัฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์, 7(3), 151 - 164. 
6 ยุรนันท์ ตามกาล. (2557). บ้าน วัด โรงเรยีน กับการใช้วิถีเศรษฐกจิพอเพียงในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว. Journal of Human Resources Intelligence, 9(1), 12-31. 
7 ณรงค์ เส็งประชา. (2539). พื้นฐานวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทักษ์อักษร. 

ที่วัดยังต้องมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่การเผยแผ่สาระ
ธรรม แต่วัดยังมีบทบาทอื่น อาทิ บทบาทด้านการส่งเสรมิ
การศึกษา บทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ บทบาทด้าน
ส่งเสริมเครื่องรางของขลัง บทบาทด้านการส่งเสริมเผย
แผ่ธรรม บทบาทด้านการส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและ
พิธีกรรม บทบาทด้านการท่องเที่ยว โดยการขับเคลื่อน
ร่วมกันทั้งพระสงฆ์ และศรัทธาในชุมชนเป็นสําคัญ5 

แล ้วว ัดย ังม ีบทบาทในการอบรมส ั ่ งสอน
คุณธรรมจริยธรรม ความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว 
สร้างเสริมบทบาทที่พึงกระทำต่อกันในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เพื่อลดปัญหา และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง6 
วัดถือเป็นสถาบันหนึ ่งในวัฒนธรรมที ่ซับซ้อนที ่มี 2 
ประเภท ค ือ ว ัฒนธรรมที ่ เป ็นว ัตถ ุ  ได้แก ่  อาคาร 
สิ ่งก่อสร้าง สิ ่งประดิษฐ์ และวัฒนธรรมที ่ไม่ใช่วัตถุ 
หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิต กฎ กติกา ระเบียบ 
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ภาษา ศีลธรรม7 ซึ่งวัดกับ
ชุมชนถูกหล่อหลอมกลมกลืนเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกนั 
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ความเป็นมาของวัดในพระพุทธศาสนาดำเนิน
ไปพร้อมความเป็นมาของชุมชน เช่นเดียวกับวัดมิ่งเมือง
มูลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคของพระครูอาทร
พิพัฒนกิจ หรือหลวงปู่สุคำ สาธโร ผู้เป็นน้องชายแม่จี๋ ปา
วงค์ ที่มรณภาพเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 สิริอายุ
ได้ 83 ปี ศรัทธาญาติโยมจึงได้อาราธนา พระครูสิริธรรม
บัณฑิต, ผศ., นักธรรมเอก, เปรียญธรรม 5 ประโยค, 
M.A. (ภาษาศาสตร ์ ) , ค.ม. (การบร ิหารการศึกษา) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด
มิ่งเมืองมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน8  

จากบทบาทและความเป็นมาของวัดมิ่งเมืองมูล 
พบว่า ชุมชนไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในชุมชน แต่เชื่อมโยงกับ
สังคมภายนอก และสังคมออนไลน์ที ่ทวีความเชื่อมโยง
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ภายในสังคมออนไลน์หรือสื่อสังคมมี
การสื่อสารที่หลากหลายกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้เวลา
ในโลกเสมือนจริงเพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาวัด 
บ้าน โรงเรียนเริ่มเข้าไปอยู่ในสื่อสังคม เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ผู้คนในชุมชนและนอกชุมชนสามารถเชื่อมโยงกัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติ
ใหเ้ท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

วัดมิ ่งเมืองมูลให้ความสำคัญกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก9 โดยศึกษาการสร้างรูปแบบการ
สื่อสารแบบใหม่ ที่มุ่งนำเสนอสาระธรรมเข้าถึงการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมายในสื่อสังคมที่มีศรัทธาในพระธรรมมุ่ง
ยกระดับความศรัทธาให้กล้าแข็งยิ ่งขึ ้น โดยขับเคลื่อน
ผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์ และสังคมออฟไลน์ควบคู่กัน 
ผ่านความร่วมมือของเครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อ
การเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน จึงพัฒนารูปแบบ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามวงจรชีวิตการพัฒนาใหไ้ด้
รูปแบบการเผยแผ่เชิงรุกที่สมบูรณ์อีกรูปแบบหนึ่ง  

 
8 กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์. (2559). หนังสือท่ีระลึกในงาน 
พิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2559. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์
แม็ทซ์พริ้นติ้ง. 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เ พ ื ่ อ ศ ึ ก ษ า ร ู ป แ บ บ ก า ร เ ผ ย แ ผ่

พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสังคมของวัดมิ่งเมืองมูล 
1.2.2 เ พ ื ่ อ น ำ เ ส น อ ห ล ั ก ธ ร ร ม ใ น

พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสังคมของวัดมิ่งเมืองมูล 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
1.3.1 ประชากร คือ กลุ่มศรัทธาของวัดมิ่งเมือง

มูลที่ใช้บริการสื่อสังคมและเคยเข้าถึงเว็บไซต์หรือแฟน
เพจของวัดมิ่งเมืองมูล ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน 

1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณา
จากการตัดสินใจของผู้วิจัยทั้งหมด 30 คน ลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.4 สมมติฐานการวิจัย 
  รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสื่อสังคม 
ทำให้กลุ่มศรัทธาของวัดมิ่งเมืองมูลมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไปต่อประสิทธิภาพของสื่อธรรมะ 
 1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 

9 รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค.์ (2563). การจัดการเรยีนรู้เชิง
รุกในสาระการเรียนรู้การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง. 
วารสารสถาบันวิจยัญาณสังวร, 11(1), 104 – 113. 

ตัวแปรต้น 
- คุณภาพ 
- ประสิทธิภาพ 
 
สื่อธรรมะ 
- คลิปวิดีโอ 
- อีบุ๊ค 
 

ตัวแปรตาม 
รูปแบบการเผยแผ ่
พระพุทธศาสนา 
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งานวิจ ัยครั ้งนี ้ใช้ว ิธ ีการวิจ ัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ที่ใช้การศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ซึ่งมีรูปแบบ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามแนวทางของ วัลนิกา 
ฉลากบาง (2560) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับ
กลุ่มศรัทธาของวัดมิ่งเมืองมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความต้องการเนื้อหา ความคิดเห็นต่อรูปแบบการใช้สื่อ
ส ังคม และการแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นเพื ่อสร ้าง
ปฏิสัมพันธ์ และแบบสอบถามใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นต่อสื่อธรรมะ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การนําคําสอน
ในพระพุทธศาสนาไปปรากฏต่อการรับรู้ของบุคคล กลุ่ม
บุคคลและมวลชนผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อบุคคลและ
สื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้ผู้รับเข้าใจและนําไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ คือ สามารถสงบระงับกิเลสในระดับต่าง ๆ 
จนถึงพระนิพพาน (พระศรัญพัฒน์ , 2562) 

การเผยแผ ่สาระธรรมเช ิ งร ุก  (Proactive 
Dhamma Propagation) คือ การเผยแผ่สาระธรรม โดย
กำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ซึ่งยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้น แต่
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นสิ่งที่
ทำเพื่อการป้องกัน มิใช่แก้ปัญหา  

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้ต้นแบบ
จากวงจรเดมม ิ ่ ง  (Deming Cycle) ค ือ แนวค ิดการ
พัฒนาการทำงานเพื ่อควบคุมคุณภาพงานให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ซ ึ ่งประกอบด้วยการวางแผน
เตรียมการ ดำเนินการ ประเมิน และนำผลการประเมิน
มาพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วทบทวนเพื่อวางแผนเข้าวงจรรอบ
ต่อไป ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ 
(2558) 

ซึ ่งการวิจัยจะนำเสนอรูปแบบที ่ได้จากการ
พัฒนาไปทดลองใช้ควบคู่กับการพัฒนาสื่อธรรมะ แล้ว
เผยแพร่ในสื่อสังคมเป้าหมาย โดยเก็บข้อมูลประกอบ
การศึกษามี 3 ประเภท คือ 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Study) 2) ศึกษาความมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
ส ื ่ อ ธ ร รมะ  (Dhamma Media Engagement) ที่ ถู ก

พ ัฒนาข ึ ้นระหว ่างการเผยแผ ่พระพุทธศาสนา 3) 
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เพื่อให้
ได้ข้อมูลผลการพัฒนาสื่อธรรมะ  

โดยเนื้อหาในการจัดทำสื่อธรรมะคลิปวิดีโอ
และอีบุ ๊ค คือ เนื ้อหาที ่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมา
พิจารณาร่วมกับสถานการณ์ เทศกาล และประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับวัดมิ่งเมืองมูล 

การนำเครื่องมือไปตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 
2 เคร ื ่องม ือ ได ้แก่ การทดสอบคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดยเพื่อนนักวิชาการ
อ่านแบบสอบถาม พิจารณารูปแบบ คำชี ้แจง การใช้
ภาษา ความชัดเจน ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ว่าตรงกับที่ผู ้วิจัยต้องการ และประเมินผลว่ามีเนื้อหา
สอดคล้องกับเร ื ่องที ่ต ้องการหรือไม่ แล้วนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงเครื่องมือ อีกการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื ่องมือ ได้แก่ การทดสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 
ท่าน คือ ด้านพระพุทธศานา ด้านสื่อสังคม และด้าน
มัลติมีเดีย เพื ่อตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน 
ความสอดคล้องของเนื้อหาที ่ต้องการศึกษา ได้ค่าค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence, IOC) เท่ากับ 0.88 

แบบสอบถามจัดทำด้วย Google Form ตอบ
รับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงสถานการณ์เกิด
โรคระบาด โดยส่งลิงค์แบบสอบถามถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละคนโดยตรง  

การแปลผลคะแนนสามารถสรุปเป็นระดับของ
ความพึงพอใจ โดยนำระดับสูงสุดลบระดับต่ำสุดแล้วหาร
ด้วยจำนวนช่วงที่ตั้งไว้ จึงได้เกณฑ์การแปลผลคะแนน
ดังนี้ มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 มากมีคะแนน
เฉลี่ย 3.41–4.20 ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 
น้อยมีคะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 และน้อยที่สุดมีคะแนน
เฉลี่ย 1.00–1.80 
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3.  สรุปผลการวิจัย 

ตามระเบียบวิธ ีการวิจ ัยแบบผสานวิธี  เพื่อ
ศ ึกษาพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้
ต้นแบบจากวงจรเดมมิ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ศึกษา คือ กลุ่มศรัทธาของวัดมิ่งเมืองมูล โดยการพัฒนา
รูปแบบขึ้นมานี้ ดำเนินการผ่านการสนทนากลุ่มด้วยการ
เชื ่อมโยงประสบการณ์ของกลุ ่มศรัทธาวัด และกลุ่ม
ศรัทธาในสถาบันการศึกษาบนสื่อสังคม ซึ่งใช้ข้อมูลการ
ติดตาม และสร้างปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
เนื้อหาสื่อธรรมะในพระพุทธศาสนาจำนวน 5 คลิปวิดีโอ 
และอ ีบ ุ ๊ค รวมถ ึงการใช ้ข ้อม ูลย ้อนกล ับจากกลุ่ม
พุทธศาสนิกชนในสื ่อสังคมทั ้ง 10 กลุ ่ม มาใช้ในการ
พัฒนาเนื ้อหา และรูปแบบจนได้โมเดลแบบ 4 คูณ 4 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวิเคราะห์และเขียน
เนื้อหา 2) ขั้นบันทึกและตัดต่อ 3) ขั้นโพสต์และแบ่งปัน 
4) ขั ้นติดตามผลและประเมินผล ซึ ่งแต่ละขั้นตอนมี 4 
กิจกรรมย่อม จึงทำให้รูปแบบนี้ประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อย 16 กิจกรรม ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ 1) รูปแบบ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2) คลิปวิดีโอ 3) อีบุ ๊ค 4) 
รายชื ่อกล ุ ่มเฟสบุ ๊คด ้านพระพุทธศาสนา และสรุป
ผลการวิจ ัยทำให้ได้ผลการประเม ิน 3 เร ื ่อง ได ้แก่  
คุณภาพของสื ่อธรรมะในแต่ละคลิปวิด ีโอ ภาพรวม
ประสิทธิภาพของสื ่อธรรมะประเภทคลิปวิด ีโอ และ
ภาพรวมประสิทธิภาพของสื่อธรรมะประเภทอีบุ๊ค 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการเผยแผผ่่านสือ่สังคม 

สรุปขั้นตอน และกิจกรรมย่อยตามรูปแบบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ออกแบบและพัฒนา มีผลการ
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อย ดังนี ้

1. ขั้นวิเคราะห์และเขียนเนื้อหา (Analysis 
and Compose)  

1.1 ว ิ เคราะห ์ป ัญหาและกล ุ ่ ม เป ้ าหมาย 
(Analysis) 
 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รวบรวมข้อมูลจาก
หลายแหล่งทั ้งออนไลน์ ออฟไลน์ และบุคคล แล้ว
วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันในทีมวิจัย พบปัญหาข่าว
อาชญากรรมปรากฎในทีวี สื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต
อย ่างต ่อเน ื ่อง  ประเด ็นความเล ื ่อมใสศร ัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาเริ่มเปลี่ยนไป ความยึดมั่นต่อหลักธรรม
เป็นแนวทางดำเนินชีวิตเริ่มจางหาย เมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวทาง
ใจไม่เข้มแข็งย่อมดำเนินชีวิตด้วยความประมาทจนเป็น
ปัญหาต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ที่
เป็นโลกใบที ่สองที่ผ ู ้คนแบ่งเวลาใช้ชีว ิตยาวนานขึ้น 
ปัญหามากมายเชื่อมโยงกับสื่อสังคม พบได้ในเฟสบุ๊ค ยู
ทูป ไลน์ อินสตาแกรม หรือติ๊กต๊อก ดังนั้นจะหวังให้วัด
เป็นแหล่งเผยแผ่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
เพียงแหล่งเดียวย่อมไม่เพียงพอในการรับมือสถานการณ์
ปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สื่อสังคมสามารถเป็นได้ทั้ง
โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มีผู้คน
มากมายรวมถึงคณะศรัทธาของวัดมิ่งเมืองมูลที่มีโลกใบที่
สองในสื่อสังคม  
  นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีศรัทธาต่อวัด
มิ่งเมืองมูลและใช้สื ่อสังคมแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังให้
ความสำคัญกับสมาชิกในกลุ ่มเฟสบุ ๊คที ่ม ีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจำนวน 10 กลุ ่ม ได้แก่ ธรรมะในใจ 
พระพ ุทธเจ ้ามหาศาสดาโลก  ธรรมะ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์สายเมืองล้านนา สาระความรู้
เพื ่อชีวิตและสังคม ศีล สมาธิ ปัญญา คำสอนของพระ
พุทธองค์และพระอริยะสงฆ์ กลุ่มส่งเสริมพุทธศาสนา 
และพระพุทธศาสนา ซึ่งเปิดให้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
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ปฏ ิส ัมพ ันธ ์ระหว ่างสมาช ิกท ี ่แตกต ่างก ันไปตาม
เจตนารมณ์ของผู้ดูแลกลุ่ม 

ตารางที่ 1 กลุ่มเฟสบุ๊คด้านพระพทุธศาสนา 
กลุ่มในเฟสบุ๊ค (13 พ.ค.64) จำนวน

สมาชิก 
โพสต์ต่อ
เดือน 

1. ธรรมะในใจ 
2. พระพุทธเจา้มหาศาสดาโลก 
3. ธรรมะ 
4. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 
5. ครูบาอาจารย์สายเมืองล้านนา 
6. สาระความรู้เพื่อชวีิตและสังคม  
7. ศีล สมาธิ ปัญญา 
8. คำสอนของพระพุทธองค์ฯ  
9. กลุ่มส่งเสริมพุทธศาสนา  
10. พระพุทธศาสนา 

302.4K 
94.8K 
88.8K 
57.8K 
42.4K 
40.6K 
18.3K 
9.9K 
7.7K 
5.8K 

10,000 
1,673 

666 
6,240 

134 
3,090 
2,191 
1,102 

507 
3,005 

รวม 668.5K 28,608 

1.2 เสนอประเด็นเนื้อหา (Propose an issue) 
  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาผ่านสื่อสังคมของวัด
มิ่งเมืองมูล ได้จัดทำประเด็นไว้ท้ังหมด 5 คลิปวิดีโอ เรียง
ตามเดือนจากก่อนไปหลัง ดังนี ้1) ประเพณีกฐิน ในเดือน
พฤศจิกายน 2) ทศพิธราชธรรม ในเดือนธันวาคม 3) พร
ปีใหม่ ในเดือนมกราคม 4) มาฆบูชา ในเดือนกุมภาพันธ์ 
5) ทาน ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นตัวแทนประเด็นที ่ถูก
เลือกตามสะดวก และตามเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน 

1.3 เรียบเรียงข้อมูล (Collection) 
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารในห้องสมุด อีบุ๊ค 

และสื่อออนไลน์ แล้วนำมาเรียบเรียงประมวลให้อยู ่ใน
รูปแบบอีบุ๊คแบบร่าง เพื่อเตรียมทบทวนเนื้อหาก่อนไป
บันทึกเสียง แล้วจัดทำคลิปวิดีโอ ซึ่งแหล่งข้อมูลมาจาก
หลายแหล่ง อาทิ หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ของเทพ
พร มังธานี หรือบทประพันธ์ของพระครูประจักษ์สาร
ธรรม , นิราลัย 

1.4 กลั่นกรองและเขียนเนื้อหา (Compose) 
นำเนื้อหาในรูปแบบอีบุ๊คแบบร่างที่ได้จากการ

รวบรวมมาทบทวนและเรียบเร ียงใหม่ โดยพิมพ์ลง
กระดาษ ฝ ึกอ่านในทีมวิจัย และร ่วมกันปรับแก้ให้

สมบูรณ์ จัดทำทั ้งหมด 5 เนื ้อหา ประกอบด้วย 1) 
ประเพณีกฐิน เลือกนำเสนอประเด็นอนิสงส์ของการร่วม
ทำบุญทอดกฐิน ซึ่งเผยแผห่ลังงานบุญประเพณีทอดกฐิน
ของชาวไทย เพื ่อให้ผู ้ศรัทธาได้รู ้และเข้าใจยิ ่งขึ ้นว่า
นอกจากความสุขที่ได้ทำบุญแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน และทำให้ครอบครัวมีภูมิคุ ้มกัน 2) 
ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา เพื่อให้ชาวพุทธ
ได้รู้ถึงหลักธรรมทั้ง 10 ที่ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือ
หัวหน้างานพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้คนใน
สังคมได้ใช้ชีวิตร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์แบบเอื้ออาธร มีคติ
ธรรมประจำใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3) พรปี
ใหม่ เน้นย้ำในเรื ่องหลักการครองตนอย่างมีสติ ชวน
ทบทวนอดีต กำหนดปัจจุบัน และวางแผนอนาคต มีหลัก
คิดไว้พิจารณาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท 
เพราะชีวิตต้องมองหน้ามองหลัง และระมัดระวังตนอยู่
เสมอ 4) มาฆบูชา ที่ถือเป็นวันแห่งความรักของชาวพทุธ 
นำเสนอในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ถือเป็นโอกาสเชิญ
ชวนให้ร่วมกันพิจารณาที่มาที่ไปของวันมาฆบูชา เพื่อ
ส่งเสริมศรัทธา ยึดมั่นในความดี รู้รักสามัคคี และใช้ชีวิต
อย่างไม่ประมาท 5) ทาน คือ การให้อย่างถูกวิธี ผลของ
การให้ทานนั้นมีผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การให้ทาน
ย่อมส่งเสริมให้มีอายุยืนจากสุขภาพจิตที่ดี เพราะจิตใจดี
ย่อมส่งผลถึงสุขภาพกายดี การให้โดยไม่หวังผลจะส่งผล
ให้สุขใจ ฝึกไม่ยึดติด ปล่อยวาง เมื่อมีปัญหาจากทุกขก์็จะ
ทุเลาเบาบาง 

2. ขั้นบันทึกและตัดต่อ (Record and Edit)  
2.1 บันทึกคลิปวิดีโอ (Record) 
นำเนื้อหาที่เรียบเรียงไว ้มาบันทึกเสียงบรรยาย

สาระธรรม และส่งให้กับทีมวิจัยประเมินคุณภาพเสียง ซึ่ง
เลือกบันทึกและส่งผ่านเฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ แล้วร่วมกัน
พิจารณาว่าแฟ้มเสียงใดสามารถนำไปพัฒนาเป็นคลิป
วิดีโอได้ ซึ่งแฟ้มเสียงในช่วงแรกเป็นการทดลอง แล้วส่ง
เพือ่พิจารณาร่วมกัน มีการปรับแก้ใหม่จนได้แฟ้มเสียงที่ดี 
คือ ไม่เบา ไม่ดัง ไม่มีเสียงรบกวน ไม่ติดขัด และน้ำเสียง
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ราบรื่น โดยนำบทเรียนจากคลิปแรกไปพัฒนาการบันทึก
ครั้งต่อไป 

2.2 จัดการคลิปภาพ และคลิปเสียง (Convert) 
นำแฟ้มเสียงมาแปลงให้อยู่ในรูปของเอ็มพีสาม 

(MP3) และเพิ่มระดับเสียง เพื่อนำไปใช้ตัดต่อ แล้วจัดทำ
คลิปภาพในส่วนของไทเทิล (Title) และเครดิต (Credit) 
เตรียมเป็นต้นแบบไว้ใช้ประกอบในแต่ละคลิป โดยใช้
บทเรียนจากคลิปที่ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลงานและ
พิจารณาคุณภาพร่วมกัน หากมีการแก้ไขก็จะบันทกึคลิป
ใหม่ หรือตัดต่อให้ผลงานสมบูรณ์ 

2.3 รูปภาพ และข้อความ (Photo and Text) 
แต่ละเนื้อหาใช้ภาพประกอบแตกต่างกันไป 

ภาพที่ใช้จะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในเนื้อหา ซึ่งผ่านการ
พิจารณากลั ่นกรองร่วมกัน เพื ่อจัดการให้เนื ้อหา คำ
บรรยาย ภาพ และเสียงมีความสอดคล้องกลมกลืน มีการ
ทบทวนทั้งกระบวนการและเนื้อหาให้สมบูรณ์ จึงต้องให้
ความสำคัญกับการเตรียมชุดภาพที่สัมพันธ์กับการผลิต
สื่อแต่ละเรื่อง 

2.4 ตัดต่อ (Edit) 
ใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอ โดยใช้แฟ้มเนื้อหา

ที่ได้ถูกคัดเลือกไว้ เมื่อตัดต่อแล้วเสร็จจะส่งให้ทีมงานได้
พิจารณาก่อนทดสอบเผยแผ่ และปรับแก้ในกรณีพบ
ปัญหา ให้ได้คลิปวิดีโอรุ่นปรับปรุงที่มีความสมบูรณ์ เพื่อ
เผยแพร่ไปยังส ื ่อส ังคมหลัก และกลุ ่มเฟสบุ ๊คด ้าน
พระพุทธศาสนาต่อไป 

3. ขั้นโพสต์และแบ่งปัน (Post and Share)  
3.1 โพสต์สื่อธรรมะในสื่อสังคมหลัก (Post) 

  เตรียมแฟ้มคลิปวิดีโอในรูปแบบท่ีสมบูรณ์ แล้ว
อัพโหลดไปยังสื่อสังคมหลกั ซึ่งมี 3 แหล่ง ได้แก่ แฟนเพจ
วัดมิ่งเมืองมูล เฟสบุ๊คโปรไฟล์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และเว็บไซต์ของวัดมิ่งเมืองมูล โดยอัพโหลดเนื้อหาไปยัง
สื่อสังคมหลัก แล้วเลือกแบ่งปันไปยังกลุ่มอื่น สื่อสังคมอื่น 
หรือโปรไฟล์อื่น แทนการคัดลอกออกมาทำซ้ำ แล้วนำไป
วางใหม่ในแหล่งใหม่ เนื ่องจากการแบ่งปันออกไปจะ

เชื่อมโยงกับแหล่งเก็บสื่อเดิมที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่ายกว่า 

3.2 แบ่งปันในสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง (Share) 
 เนื ้อหาคลิปวิด ีโออยู ่ในสื ่อสังคมหลัก และ
แบ่งปันไปยังกลุ่มสื่อสังคมอีกจำนวน 10 กลุ่ม ผ่านบัญชี
ของทีมวิจ ัยที ่ช ่วยกันสนับสนุนการเผยแผ่ ได้แก่ 1) 
ธรรมะในใจ 2) พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 3) ธรรมะ 4) 
ธรรมะของพระพุทธเจ้า 5) ครูบาอาจารย์สายเม ือง
ล้านนา 6) สาระความรู้เพื่อชีวิตและสังคม 7) ศีล สมาธิ 
ปัญญา 8) คำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยะสงฆ์ 9) 
กลุ่มส่งเสริมพุทธศาสนา 10) พระพุทธศาสนา นอกจากนี้
ย ังม ีส ื ่ออ ื ่นที ่ ใช ้เป ็นแหล่งเผยแผ่ อาทิ issuu.com, 
anyflip.com, flipsnack.com หรือ thaiall.com 

แล้วผู้สนใจยังสามารถเข้าถึงโฮมเพจสื่อธรรมะ
ผ่านที่อยู่แบบสั้น (Short address) คือ bit.ly/32Ei75c 
และเผยแพร่ QR Code โดยใช้บริการแปลงลิงค์จาก 
the-qrcode-generator.com 

3.3 แลกเปลี่ยน และติดตามผล (Follow) 
ในการเผยแผ่คลิปวิดีโอ หรืออีบุ๊คเข้าไปในกลุ่ม

เฟสบุ๊คด้านพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องมีการติดตามและ
สร้างปฏิสัมพันธ์ (Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สมาชิกได้เห็นโพสต์สื่อธรรมะ เร่งให้เกิดการกดไลก์ กด
แชร์เพิ่มขึ้น สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การเขียนเนื้อหา
ที่ใช้แท็คที่คาดว่าจะตรงกับสิ่งที ่สมาชิกสนใจ การใช้
ภาพประกอบที่น่าสนใจ การตอบข้อคิดเห็นของผู้สนใจ
อย่างรวดเร็ว การแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์อื่นในกลุ่ม
เดียวกัน การมีเพื ่อนร่วมกลุ่มเดียวกันล้วนเป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น 

3.4 จัดทำอีบุ๊คแล้วแบ่งปัน (e-Book) 
ตามเนื้อหาที่ใช้จัดทำคลิปวิดีโอทั้ง 5 เรื่อง เมื่อ

เรียบเรียงใหม่ผ่านโปรแกรมเอกสาร แล้วบันทึกแฟ้มเป็น
แบบ PDF แล้วนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมที่ให้บริการฟ
ลิปบุ๊ค (Flip book) แบบเปิดอ่านเหมือนหนังสือ ได้แก่ 
issuu.com, anyflip.com, flipsnack.com 
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แล้วนำอีบุ ๊คไปฝังในเว็บเพจ เพื่อบริการเปิด
อ่านอีบุ ๊คแบบฟลิปบุ ๊คบนหน้าเว็บไซต์ wat3m.com 
โดยรวมสื่อท้ังหมดในหน้าเดียวรวมทั้งอีบุ๊คและคลิปวิดีโอ 
แล้วแบ่งปันลิงค์ไปยังกลุ่มเฟสบุ๊คด้านพระพุทธศาสนา 

 
ภาพที่ 3 สื่อแบบต่าง ๆ 

4. ขั้นติดตามผลและประเมินผล (Statistic 
and Conclusion) 
 4.1 ติดตามการมีส่วนร่วม (Statistic) 
 สถิติการเข้าถึงหรือยอดวิวในแต่ละสื่อธรรมะที่
สะท้อนถึงความมีปฏิสัมพันธ์ พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อ
ยกระดับการพัฒนาคลิปวิดีโอให้มีคุณภาพตามรูปแบบ 
แผนงาน การแบ่งปัน ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ต่อสื่อ
ธรรมะ ติดตามผล เพิ่มช่องทางการเข้าถึง ส่งผลให้ยอด
วิวสูงขึ ้นตามช่องทางที่ได้ยกระดับ มีกิจกรรมสร้าง
ปฏิส ัมพันธ์อย่างต่อเนื ่อง พบว่าช่องทางใดที ่ไม่เพิ่ม
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์จะมีผลให้ยอดวิวไม่เพิ่ม ซึ่งยอดวิว
แปรผันตรงกับภาพลักษณ์ของผู้เผยแผ่สื่อ และความเอา
ใจใส่ในการสร้างกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในแต่ละแหล่ง 

ตารางที่ 2 สถิติความมีปฏสิัมพันธ์ในแต่ละคลิปวิดีโอ 

ยอดวิวคลิปวดิีโอในแต่ละแหล่ง ยูทูป 
บัญชี

เฟสบุ๊ค 
คลิปที่ 1. ประเพณ ีกฐิน 56 5 
คลิปที่ 2. ทศพิธราชธรรม ธรรมพระราชา 82 1 
คลิปที่ 3. พรปีใหม่ การครองตนอย่างมสีติ 187 1 
คลิปที่ 4. มาฆบูชา วันแห่งความรัก 198 8 
คลิปที่ 5. ทาน การให้อยา่งถูกวิธ ี 139 2 

รวม เมื่อวันที ่17 พ.ค.64 662 16 

 4.2 จัดทำเครื่องมือ (Questionnaire) 
 เครื ่องมือที่ใช้เพื ่อประเมินผลสื่อธรรมะที่ใช้
สะท้อนถึงร ูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจาก

คุณภาพของสื่อธรรมะแต่ละเรื่อง หรือประสิทธิภาพของ
สื่อ ได้ใช้แบบสอบถามที่จำแนกได้ 3 ส่วน คือ ส่วนของ
ค ุณภาพของส ื ่อธรรมะในแต ่ละคล ิปว ิด ี โอ  ส ่ วน
ประสิทธิภาพของสื่อธรรมะประเภทคลิปวิดีโอ และส่วน
ประสิทธ ิภาพของส ื ่อธรรมะประเภทอีบ ุ ๊ค  ซ ึ ่งส ่วน
ประสิทธิภาพได้ใช้เครื ่องมือที่ประกอบด้วยประเด็น
คำถาม 5 ปัจจัย คือ ความสอดคล้องกับวิถีชาวพุทธ 
ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความชัดเจน ความทันสมัย และ
ความน่าเชื่อถือ ที่ปรับมาจากงานวิจัยของ กฤษฎา สว่าง
งาม และชญาพิมพ์ อุสาโห (2557) ออกแบบประเด็น
คำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ 5 ประเด็น คือ ความ
น่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความต่อเนื่อง ความสามารถ
ของผู้รับ และความแจ่มชัด และงานวิจัยของ วฒนพงษ์ 
นิ ่มสุวรรณ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2556) ออกแบบ
ประเด็นคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อสังคมไว้ 6 
ประเด็น คือ ความเป็นมัลติมีเดีย ความทันสมัย ความ
ชัดเจน ความเชื่อมโยง ความสนับสนุนการตัดสินใจ และ
ความน่าเชื่อถือ 
 4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)  
  นอกจากข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมที่
ต ้องนำมาใช ้พ ิจารณาถ ึงผลการเผยแผ่แล ้ว ย ัง ใช้
แบบสอบถามทีท่ำให้รู้ถึงผลประเมินอย่างเป็นระบบ แล้ว
นำมาวิเคราะห์และแปลผลเป็นระดับตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
ใช้ที่อยู่แบบสอบถามอย่างสั้น คือ bit.ly/3dHgslW เพื่อ
แบ่งปันลิงค์ไปพร้อมกับข้อความอธิบาย โดยมีหลาย
ช่องทาง ดังนี้ 1) ไลน์กลุ่มวัดมิ่งเมืองมูล 2) แฟนเพจของ
วัดมิ ่งเมืองมูล 3) กลุ ่มด้านพระพุทธศาสนา 4) ส่งถึง
กลุ่มเป้าหมายแต่ละบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง 
 4.4 ประเมินผลและสรุปผล (Conclusion) 
 แหล่งเผยแผ่มีหลายช่องทาง โดยกลุ่มเฟสบุ๊
คได้รับความนิยมและเปิดให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน พบการ
รวมตัวของกลุ่มที่สนใจด้านพระพุทธศาสนา จากข้อมูล
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 ที่เลือกสำรวจจำนวน 10 กลุ่ม 
มีจำนวนรวมไม่ต่ำกว่า 668,500 คน ซึ่งในเฟสบุ๊คมีกลุ่ม
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ด้านนี้จำนวนมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการตั้ง
กลุ่มใหม่ มีกลุ ่มที่ไม่เคลื่อนไหว มีกลุ ่มที่ถูกเฟสบุ๊คยุติ
บทบาทเนื่องจากผิดนโยบายของสื่อสังคม แม้บางกลุ่มจะ
มีจำนวนสมาชิกมากถึงหลักหมื่น แต่สมาชิกอาจไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีโพสต์ต่อวันเพียงหลัก
หน่วย ต่างกับบางกลุ่มที่มีสมาชิกหลักพัน แต่มีจำนวน
โพสต์ต่อวันถึงหลักร้อย กฎกติกาเงื ่อนไขของกลุ ่มที่
เข้มงวดอาจเป็นอีกข้อจำกัดในการโพสต์ของสมาชิก 
 ผลการจัดอันดับกลุ่มตามจำนวนสมาชิกและ
การโพสต์ในแต่ละกลุ ่ม ที่เร ียงลำดับจากมากไปน้อย
จำนวน 3 อันดับแรก มีผลดังนี้ มากที่สุดคือ ธรรมะในใจ 
รองลงมาคือ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก และธรรมะ 
เมื่อประเมินผลจากจำนวนโพสต์ต่อเดือนหรือความถี่ใน
การโพสต์เรียงลำดับจากมากไปน้อย มีผลดังนี้ มากที่สุด
คือ ธรรมะในใจ รองลงมาคือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า 
และสาระความรู้เพื่อชีวิตและสังคม 

ตารางที่ 3 คุณภาพของสื่อธรรมะในแต่ละคลิปวิดีโอ 

ประเด็นเนื้อหาคลิปวดิีโอ 
ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(𝒙) 
s.d. 

1. ประเพณ ีกฐิน มากที่สุด 4.28 0.73 
2. ทศพิธราชธรรม ธรรมพระราชา มาก 4.00 1.21 
3. พรปีใหม่ การครองตนอย่างมีสติ มากที่สุด 4.41 0.65 
4. มาฆบูชา วันแห่งความรัก มาก 3.95 1.33 
5. ทาน การให้อยา่งถูกวธิ ี มากที่สุด 4.32 0.85 

ภาพรวม มาก 4.19 0.99 

จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณภาพของสื่อ
ธรรมะในแต่ละคลิปวิดโีอ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดบั
มากขึ้นไปทุกประเด็น สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ
จากมากไปน้อย ได ้ผลดังนี ้  1) พรปีใหม่ 2) ทาน 3) 
ประเพณีกฐิน 4) ทศพิธราชธรรม และ 5) มาฆบูชา 
ตารางที่ 4 ภาพรวมประสิทธิภาพสื่อประเภทคลปิวิดีโอ 

ปัจจัยประสิทธิภาพต่อคลิปวดิีโอ 
ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(𝒙) 
s.d. 

1. สื่อสอดคล้องกับวิถีชาวพุทธ มากที่สุด 4.32 0.85 
2. สื่อมีความสมบูรณ์ครบถ้วน มากที่สุด 4.29 0.85 
3. สื่อมีความชัดเจน มากที่สุด 4.28 0.89 

4. สื่อมีความทันสมัย มากที่สุด 4.24 0.87 
5. สื่อมีความน่าเช่ือถอื มากที่สุด 4.45 0.72 

ภาพรวม มากที่สุด 4.31 0.83 

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
สื่อธรรมะแบบคลิปวิดีโอ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับ
มากทุกปัจจัย สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจจากมาก
ไปน้อย ได้ผลดังนี้ 1) สื่อมีความน่าเชื่อถือ 2) สื่อมีความ
สอดคล้องกับวิถีชาวพุทธ 3) สื่อมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
4) สื่อมีความชัดเจน 5) สื่อมีความทันสมัย 

ตารางที่ 5 ภาพรวมประสิทธิภาพสื่อประเภทอีบุ๊ค 

ปัจจัยประสิทธิภาพต่ออีบุ๊ค ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
s.d. 

1. สื่อสอดคล้องกับวิถีชาวพุทธ มากที่สุด 4.37 0.76 
2. สื่อมีความสมบูรณ์ครบถ้วน มากที่สุด 4.33 0.76 
3. สื่อมีความชัดเจน มากที่สุด 4.37 0.71 
4. สื่อมีความทันสมัย มากที่สุด 4.37 0.76 
5. สื่อมีความน่าเช่ือถอื มากที่สุด 4.41 0.71 

ภาพรวม มากที่สุด 4.37 0.73 

จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
สื่อธรรมะแบบอีบุ๊ค พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
ทุกปัจจัย สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไป
น้อย ได้ผลดังนี ้ 1) สื่อมีความน่าเชื ่อถือ 2) สื่อมีความ
สอดคล้องกับวิถีชาวพุทธ 3) สื่อมีความชัดเจน 4) สื่อมี
ความทันสมัย 5) สื่อมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

 
ภาพที่ 4 รูปแบบการเผยแผ่จำแนกขั้นตอนและกิจกรรม 
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4.  อภิปรายผล 
จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง

รุกผ่านสื่อสังคมของวัดมิ่งเมืองมูล ทำให้ได้รูปแบบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ดำเนินการสอดคล้องกับวงจร
เดมมิ่งที ่ประกอบด้วย 4 ขั ้นตอนที่มี 16 กิจกรรมย่อย 
เป็นโมเดลแบบ 4 คูณ 4 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) 
ขั้นวิเคราะห์และเขียนเนื้อหา ประกอบด้วย วิเคราะห์
ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย เสนอประเด็นเนื้อหา เรียบเรียง
ข้อมูล กลั่นกรองและเขียนเนื้อหา 2) ขั้นบันทึกและตัด
ต่อ ประกอบด้วย บันทึกคลิปวิดีโอ จัดการคลิปภาพ และ
คลิปเสียง รูปภาพและข้อความ ตัดต่อ 3) ขั้นโพสต์และ
แบ่งปัน ประกอบด้วย โพสต์สื่อธรรมะในสื่อสังคมหลัก 
แบ่งปันในสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยน และติดตาม
ผล จ ัดทำอีบ ุ ๊คแล ้วแบ่งป ัน 4) ข ั ้นต ิดตามผลและ
ประเมินผล ประกอบด้วย ติดตามการมีส่วนร่วม จัดทำ
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและสรุปผล ที่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2558) ที่
ใช้กระบวนการสี่ขั้นแล้วทำให้การบริหารงานได้ผล ได้แก่ 
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงพัฒนา 

การจัดเตรียมเนื้อหาองค์ประกอบ การเลือกท
รานซิชัน การตัดต่อในแต่ละคลิปวิดีโอใช้บทเรียนที่เรียนรู้
จากการเผยแผ่คลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นมาเป็นบทเรียนทำ
คลิปต่อไป การเรียนรู้จากผลตอบกลับและปฏิสัมพันธ์
จากผู้ที่เข้าถึงสื่อธรรมะจากทุกแหล่งเผยแผ ่ซึ่งการพัฒนา
คลิปส่งผลให้ยอดวิวคลิปวิด ีโอสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
สอดคล้องกับการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารในงานวิจยัของ 
วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2556) ที่
ให้ความสำคัญในการเพิ่มความโดดเด่นด้วยการเลือกใช้
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง และข้อความที่ใช้สร้าง
เน ื ้อหา เพื ่อให้เก ิดประสิทธ ิภาพในการส ื ่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายในสื่อสังคม  

ผลการวิจัยในส่วนคุณภาพของสื่อธรรมะในแต่
ละคลิปวิดีโอ พบว่าคลิปวิดีโอเรื่อง พรปีใหม่ ได้รับผล
ประเมินสูงสุด สอดคล้องกับบทความของ พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2559) ที่ระบุว่าการเตือน
ตนเองเป็นเรื ่องสำคัญมากในการปรับเปลี่ยนชีวิตเรา 
โดยเฉพาะช่วงส่งท้ายปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สามารถ รอดสันเทียะ , ประมาณ เทพสงเคราะห์ , สืบ
พงศ์ ธรรมชาติ และอุท ิศ ส ังขร ัตน์ (2559) พบว่า 
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ เป็นกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ควบคู่กับการทำมาหากินของชุมชน 

ผลการวิจัยในส่วนของประสิทธิภาพของสื่อ
ธรรมะทั้งสองประเภท คือ คลิปวิดีโอ และอีบุ๊ค พบว่า 
ได้ผลตรงกันท่ีมีปัจจัยความพึงพอใจต่อความน่าเช่ือถือใน
ระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง สอดคล้องกับงานของ วฒ
นพงษ์ นิ่มสุวรรณ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2556) ที่สรุป
รายงานว่าหนึ่งในทัศนคติต่อคุณลักษณะของเครื่องมือ
สื่อสารที่สำคัญ คือ ความน่าเชื่อถือ แล้วยังสอดคล้องกับ
งานของ กฤษฎา สว่างงาม และชญาพิมพ ์อุสาโห (2557) 
ที่สร ุปรายงานว่า ความน่าเช ื ่อถ ือม ีความสำคัญต่อ
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารในระดับมาก 

ด ั งน ั ้ นจ ึ งสร ุปได ้ ว ่ าร ูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแบบ 4 คูณ 4 ประกอบด้วย 16 กิจกรรม 
ที่ออกแบบและใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ผ่านสื่อสังคมของวัดมิ่งเมืองมูล สามารถนำมาใช้ได้ และมี
ผลประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของสื่อธรรมะ
ในระดับมากที่สุดต่อสื่อทั้งสองประเภท คือ คลิปวิดีโอ 
และอีบุ๊ค 
 

5.  ข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ควรส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม สร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงรุกกับพุทธศาสนิกชนผ่านกลุ่มในสื่อสังคม 
รู ้เท่าทันเทคโนโลยี รู ้จักประยุกต์ และสามารถเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์เป็นระบบอย่างมีรูปแบบ 
เพื่อยกระดับศรัทธา ความเข้าใจในสาระธรรม และแก่น
แท้ของศาสนาที่มุ่งส่งเสริมให้คนทำความดี ละเว้นความ
ชั่ว มุ ่งสู่ความสุขสงบ และลดละเลิกสิ่งที ่ทำให้ใจเศร้า
หมอง 

5.2 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์  
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอดคล้อง

กับวงจรเดมมิ ่งท ี ่ม ีความยืดหยุ ่น จ ึงสามารถนำไป
ประยุกต์ปรับใช้เพื่อพัฒนาสื่อธรรมะเผยแผ่ในสื่อสังคมที่
มีบริการอย่างหลากหลายในอินเทอร์เน็ต นักวิจัยสามารถ
นำรูปแบบนี้ไปพัฒนาร่วมกับการพัฒนาสื่อธรรมะตาม
กิจกรรมได้ตลอดปี ในประเด็นที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคม วัด หรือพระสงฆ์ เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการ
ยกระดับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
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