อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่ าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่ อ
การลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทางาน
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การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ ช่องทางของ
สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของเนื ้อหาธรรมะ การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ ที่มีผลต่อการลด
ความเครี ยดและการเพิ่มความสุข โดยใช้ การวิจยั เชิงสารวจด้ วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้ อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน
ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุเ ฉลี่ ย อยู่ใ นช่ว ง 36-45 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000
บาท สถานภาพโสด ตาแหน่งงานอยู่ในระดับปฎิบตั ิการ มีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้ อมูล ธรรมะเป็ นประจ าทุกวัน โดยใช้ ง านจากที่ บ้านในช่วงเวลา 18.01-22.00 น.และใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมงขึ ้นไป กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมด้ านประโยชน์ ของข้ อมูลข่าวสารธรรมะมากที่สดุ รองลงมา
คือด้ านการยอมรั บความเป็ นจริ ง ที่ เกิดขึน้ ในชี วิต และด้ านการนามาปรั บใช้ ในชี วิตประจ าวัน
ตามลาดับ ในด้ านช่องทางการใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ โดย
มีการใช้ ช่องทางผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มากที่สดุ รองลงมา คือเฟซบุ๊ก ว.วชิรเมธี และกูเกิล กรุ๊ปส์
กลุม่ ตัวอย่างมีการค้ นหาประเภทเนื ้อหาธรรมะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการค้ นหาข้ อมูลธรรมะ
ประเภทเนื ้อหาด้ านข้ อคิดเกี่ยวกับธรรมะมากที่สดุ รองลงมา คือ เนื ้อหาประเภทกฎแห่งกรรม และ
เนื ้อหาเกี่ยวกับความสุขที่แท้ จริ งจากศาสนา ในส่วนของการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยใช้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการดาเนินชี วิตมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อเป็ นที่ ยึด
เหนี่ยวจิตใจ และเพื่อหาความสุขที่แท้ จริ งของชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีการลดความเครี ยดอยู่ในระดับ
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ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยในเรื่ องธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจมากที่สุด รองลงมาคือ ธรรมะช่วยลด
ความโกรธ และธรรมะช่วยลดความยึดมั่นถื อมั่นในตนเอง และมี การเพิ่ มความสุขอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยในเรื่ องธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีสขุ ภาพจิตที่ดี ธรรมะทาให้ สมองของข้ าพเจ้ า
ปลอดโปร่ง และธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีความสุข มากที่สดุ รองลงมา คือ ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ า
มีคณ
ุ ค่า ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ านอนหลับสนิท และธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าดีขึ ้น ตามลาดับ
ผลการทดสสอบสมมุตฐิ านพบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานต่างกัน
มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
2) กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ต่างกัน
มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทาง
สถิติ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิ ง อายุ 46-60 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ ระหว่าง
40,000-50,000 บาท สถานภาพหย่า มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่ อแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะมากที่สดุ ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้ าน อาชีพ และ ตาแหน่งงาน แตกต่างกันมี
การเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
3) กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนือ้ หาธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่าผู้บริ หารระดับกลางมีการเปิ ดรับประเภท
เนื ้อหาธรรมะแตกต่างกัน ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4) กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานต่างกัน
มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน
5) กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานต่างกัน
มีการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะไม่แตกต่างกัน
6) กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานต่างกัน
มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะไม่แตกต่างกัน
7) ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ นและตัวแปรตามพบว่า พฤติกรรมการแสวงหา
ข้ อ มูล ธรรมะมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ช่อ งทางสื่ อ สัง คมออนไลน์ ใ นระดับ ปานกลางและมี
ความสัม พันธ์ เ ชิ ง บวกในระดับสูง กับประเภทเนือ้ หาธรรมะ การใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมูลธรรมะ
การลดความเครี ยด แต่กลับมีค วามสัมพันธ์ เชิงลบกับการเพิ่มความสุข ในด้ านช่องทางสื่อสังคม
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ออนไลน์ พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกในระ ดั บ ปานกลางกั บ ประเภทเนื อ้ หาธรรมะ
การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะและการลดความเครี ยด แต่มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับการเพิ่ม
ความสุข ในด้ านประเภทเนือ้ หาธรรมะ มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูล
ธรรมะและการลดความเครี ยดในระดับสูง แต่การเพิ่มความสุขมีกลับมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ด้ านการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับสูงกับการลดความเครี ยด
แต่มี ค วามสัม พันธ์ ในระดับ ต่า กับ การเพิ่ม ความสุข ด้ า นการลดความเครี ย ด มี ค วามสัม พัน ธ์
เชิงบวกในระดับต่ากับการเพิ่มความสุข
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This research aims to study Dharma information-seeking behavior, social media,
types of Dharma content, and use of Dharma information, which affect the reduction of
stress and increase of happiness. The researcher adopted the methodology of survey
research and collected the information through a questionnaire. The research sample
group included 400 samples of the working age population in Bangkok.
It was found that the majority of the sample group was female, 36-45 years old
on average. They completed their education at a Bachelor’s Degree level, they work as
employees at practitioner level in private companies and earn an average salary of
10,000-20,000 baht per month. Most of them were single. They used social media daily
to seek information about Dharma. They spend approximately more than 1 hour seeking
information on Dharma from home between 18.01-22.00 hrs. The sample group looked
for information on Dharma through social media at a moderate level. Regarding their
behavior, they use the Dharma information for their benefit the most, followed by
accepting the reality of life and adopting Dharma information to improve their daily life,
respectively. The use of social media to seek information on Dharma is the least used.
The social media channel that is used the most is the Line application, followed by the
Facebook of Phra Maha Vuthichai Vachiramethi and Google Group. The sample group
searches for Dharma content types at a moderate level and searching for Dharma
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information regarding the ideas of Dharma was the highest, followed by information
about reciprocal deeds and real happiness from the religion. With regard to use of
Dharma information, the sample group uses the Dharma information and adopts the
Dharma information as a guide to living the most, followed by using Dharma as a
spiritual anchor to attain true happiness in life. With Dharma information, the sample
group could reduce stress at a moderate level. According to the mean, Dharma
information can help reduce anxiety the most, followed by reducing anger and
minimizing self-adherence. With Dharma information, the sample group could increase
happiness at a moderate level. According to the mean, Dharma information can improve
the mental health, refresh the brain function and enhance happiness the most, followed
by enhancing self-esteem, getting a good night’s sleep and overall improvement of life,
respectively.
After the hypothesis testing, it was found that
1) The researcher found no difference among the sample group with different
genders, age, educational levels, income levels, marital status and work positions,
regarding their behaviors of seeking Dharma information through social media.
2) The sample group with different genders, age, educational levels, income
levels and marital status had different levels of openness to social media to seek
information on Dharma with statistical significance. It was found that the female sample
group, who are 46-60 years old, completed Bachelor’s Degree, earn 40,000-50,000 baht
per month and were divorced, were the most open to social media to seek Dharma
information. The researcher found no difference among the sample group with different
demographic characteristics in terms of occupations and work positions, regarding their
openness to social media to seek Dharma information.
3) The sample group with different work positions had different levels of
openness to Dharma content types through social media with statistical significance.
It was found that openness of executives of middle rank to Dharma content types was
varied. The researcher found no difference among the sample group with different
demographic characteristics in terms of gender, age, educational levels, occupations,
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income levels and marital status, regarding their openness to Dharma content types
through social media.
4) The researcher found no difference among the sample group with different
genders, age, educational levels, income levels, marital status and work positions,
regarding their use of Dharma information gained from social media.
5) The researcher found no difference among the sample group with different
genders, age, educational levels, income levels, marital status and work positions,
regarding stress reduction resulting from the use of social media to seek Dharma
information.
6) The researcher found no difference among the sample group with different
genders, age, educational levels, income levels, marital status and work positions,
regarding increase of happiness resulting from the use of social media to seek Dharma
information.
7) With regard to the relationship between independent and dependent factors,
the Dharma information-seeking behaviors had a positive relationship with social media
at a moderate level and have a positive relationship at a high level with Dharma content
types, use of Dharma information and stress reduction. On the contrary, the Dharma
information-seeking behaviors have a negative relationship with increase of happiness.
As for social media, it was found that social media had a positive relationship at a
moderate level with Dharma content types, use of Dharma information and stress
reduction. On the contrary, social media had a negative relationship with increase of
happiness. As for Dharma content types, it was found that the Dharma content types
have a positive relationship at a high level with use of Dharma information and stress
reduction. On the contrary, the Dharma content types had a low relationship with
increase of happiness. As for the use of Dharma information, it was found that use of
Dharma information had a positive relationship at a high level with stress reduction. On
the contrary, the use of Dharma information had a low relationship with increase of
happiness, stress reduction and had a positive relationship at a low level with increase
of happiness.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เล่มนี ้สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี เนื่องจากมีบคุ คลหลายท่านกรุณาให้ คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์ กลาง อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้ คาปรึ กษาชี ้แนะ
แนวทางในการจัดทาวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ด้ วยความกรุณา จนวิทยานิพนธ์เล่มนี ้สาเร็จลงได้ ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.พัช นี เชยจรรยา ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ และ
รศ.เมตตา วิ วัฒ นานุกูล กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ก รุ ณ าให้ คาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ
งานวิจยั เล่มนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ หารศาสตร์ ที่ ไ ด้ ถ่ายทอดวิช า
ความรู้ และประสบการณ์ ให้ แก่ ผ้ ู วิ จั ย ตลอดระยะเวลา ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาอยู่ ที่ ส ถาบั น แห่ ง นี ้
และขอขอบคุณ คณะเจ้ าหน้ าที่คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจั ดการทุกท่านที่ ให้ ความ
ช่วยเหลือแนะนาขันตอนในการท
้
าเอกสารต่างๆ และอานวยความสะดวกด้ วยใจบริ การ
ขอกราบนมัสการ พระธรรมบัณฑิต อภิพล อภิพโล เจ้ าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ที่ให้ ความกรุ ณาใช้ สถานที่ในการแจกแบบสอบถาม และขอขอบคุณคณะเจ้ าหน้ าที่ธรรมสถาน
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ , สถานปฏิบตั ิธรรมวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และ มูลนิธิบ้านอารี ย์
ที่ได้ ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจและมีมิตรไมตรี
ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาอันมีค่า และให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดี จนทาให้ สามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ผลได้ อย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลอันเป็ นที่ รัก หัวหน้ างานและ
เพื่อนร่ วมงาน รวมถึงกัลยาณมิตรทัง้ ทางโลกและทางธรรมทุกท่านที่ได้ ร่วมเป็ นกาลังใจให้ เสมอมา
จนกระทั่งการศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นผลส าเร็ จได้ ตามที่ ตัง้ ใจ ผู้วิ จัยจักไม่สามารถท าวิ ทยานิ พนธ์ เล่มนี ้
ได้ สาเร็ จหากปราศจากบุคคลผู้มีพระคุณที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงขอขอบพระคุณในความเมตตา
กรุณา มา ณ ที่นี ้อีกครัง้
ประพิมพันธ์ เป็ นสุขพร้ อม
กันยายน 2560
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แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการใช้
สื่อสังคม ออนไลน์
แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ตอ่ ครัง้
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
ธรรมะ
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะจากสื่อสังคม
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4.18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
4.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีอายุแตกต่างกัน
4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
4.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน
4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
4.25 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
4.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
4.27 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
4.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
4.29 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
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4.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.32 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน
4.34 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน
4.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีตาแหน่งงาน
แตกต่างกัน
4.36 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
4.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่าน
สื่อออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
4.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ชองผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่าน
สื่อออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่ออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
4.42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
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4.43 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะของ
ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
4.44 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จากการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศ
แตกต่างกัน
4.45 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้
จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ที่มีอายุแตกต่างกัน
4.46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้
จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
4.47 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้
จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้
จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้
จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
4.50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้
จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
4.51 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
4.52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
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4.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
4.54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.55 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน
4.57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
4.58 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
4.59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
4.60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
4.61 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.63 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน
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4.64 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
99
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีตาแหน่งงาน
แตกต่างกัน
4.65 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
100
ธรรมะช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเนื ้อหาธรรมะ การใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลธรรมะการลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุข ของผู้ใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะ
4.66 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
101

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
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กระบวนการของการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
องค์ประกอบของการใช้ ประโยชน์ของการได้ รับความพอใจ
ผลของความเครี ยดต่อสุขภาพ จิตใจ พฤติกรรม และการทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
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27
36

บทที่ 1
บทนา

1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิจัย

พุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่มีความเก่าแก่และมีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปี เกิดขึ ้นในโลก
เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช พุทธศักราชเริ่ มนับ 1 ถัดจากปี ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพาน
ในดิ น แดนชมพูท วี ป ซึ่ ง ในยุค ปั จ จุบัน ได้ แ ก่ ประเทศอิ น เดี ย และประเทศเนปาล เริ่ ม ขึ น้ ใน
วันที่พ ระพุทธเจ้ าแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทงั ้ 5 ซึ่ง ตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะหรื อ
วันเพ็ญขึ ้น 15 ค่าเดือน 8 นับจากวันนันเป็
้ นต้ นมา พระพุทธเจ้ าได้ เสด็จออกเผยแผ่พทุ ธศาสนาไป
ทัว่ ทังชมพู
้
ทวีป โดยในระยะแรก พระองค์เสด็จออกเผยแผ่คาสอนเพียงพระองค์เดียว ต่อมาเมื่อมี
สาวกเพิ่มมากขึ ้น ก็มีพทุ ธสาวกออกเผยแผ่พทุ ธศาสนาด้ วย ทาให้ พทุ ธศาสนามีความเจริ ญรุ่งเรื อง
และ แผ่ ข ยา ยไ ปใน ชม พู ท วี ปอ ย่ า ง รว ดเ ร็ ว ชา วชม พู ท วี ปจึ ง พ ากั น ละ ทิ ง้ ลั ท ธิ เดิ ม
แล้ วหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ ้น ตามลาดับ
การเผยแผ่พทุ ธศาสนาจากสมัยพุทธกาลเป็ นต้ นมามีการพัฒนาการแบ่งได้ 3 ยุค คือ
1) ยุคมุขปาฐะคือการสืบทอดพระธรรมวินยั ระบบปากต่อปากผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การเผยแผ่พธุ ศาสนา มี 3 รูป คือ พระพุทธเจ้ า พระอานนท์ และพระอุบาลี
2) ยุคพระสูตร คือการสืบทอดพระธรรมวินยั โดยการรวบรวมเป็ นพระสูตร ผู้ที่มีบทบาท
สาคัญ ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนามี 3 รู ปคือ พระมหากัส สปเถระ พระอุบาลี และพระอานนท์
หลังจากพระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพาน ไปแล้ วเป็ นเวลา 3 เดือน พระมหากัสสปเถระ จึงเป็ น
ประธานจัดปฐมสังคายนารวบรวมพระวินยั เป็ นหมวดหมู่
3) ยุควิชาการ คือการสืบทอดพระธรรมวินยั โดยการแต่งคัมภีร์พทุ ธศาสนา ผู้มีบทบาท
สาคัญต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา มี 3 ท่าน คือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ พระมัชฌันติกะ และพระ
มหาเทวะ (พระมหาบุญไทย ปุญญมโน, 2555)
ในแต่ ล ะยุ ค จะมี รู ป แบบ กระบวนการ ในการเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาแตกต่ า งกั น ไป
ซึง่ ปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์นบั เป็ นสื่อที่มีความสาคัญ และมีอิทธิพลต่อความคิด การดาเนินชีวิต

2
ของคนในยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก คนในสังคมใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรื อ
แชร์ เรื่ องราวประสบการณ์ของตนได้ ตลอดเวลา เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
แตกต่างจากยุคก่อนที่ การสื่ อสารยัง ไม่ครอบคลุม ในวงกว้ าง ดัง นัน้ สื่ อสังคมออนไลน์ จึง เป็ น
ช่องทางสาคัญในการกระจายและรับข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ วตรงกลุ่มเป้าหมาย ปั จจุบนั สื่อ
สังคมออนไลน์ มีการแบ่งประเภทเนื ้อหาการนาเสนอข้ อมูลชัดเจนทาให้ ผ้ คู นสามารถเลือกใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ ได้ ตรงกับประเภทเนื ้อหาที่ตนสนใจ โดยอาศัยเครื่ องมือ เช่น คอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ต จึงทาให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา
ข้ อมูลจากงาน Thailand Zocial Awards 2017 พบว่าคนไทยมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ ้น
และมีการเติบโตขึ ้นอย่างมาก ในสื่อ Twitter (ทวิตเตอร์ ) มีผ้ ใู ช้ งานถึง 9 ล้ านบัญชี เติบโตขึน้
จากปี 2016 ที่มีจานวน 5.3 ล้ านบัญชี คิดเป็ น 70 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี ้คนไทยใช้ Facebook
(เฟซบุ๊ก) มากถึง 47 ล้ านบัญชี เติบโตขึ ้นจากปี 2016 ถึง 15 เปอร์ เซ็นต์ จึงทาให้ ประเทศไทยมีผ้ ใู ช้
เฟซบุ๊กเป็ นอันดับที่ 9 ของโลก ถ้ าเที่ยบกับจานวนประชากรในประเทศทังหมดจะมี
้
ผ้ ใู ช้ เฟซบุ๊ก
จานวนมากถึง 71 เปอร์ เซ็นต์ โดยจังหวัดที่มีการใช้ งาน เฟซบุ๊ก สูงสุดคือกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมี
จานวนถึง 27 ล้ านบัญชี ในส่วนของ Instagram (อินสตราแกรม) ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ 11 ล้ านบัญชี
เติบโตขึ ้นจากปี 2016 ถึง 41 เปอร์ เซ็นต์ (Marketeer, 2017)
การที่ ผ้ ูคนสามารถเข้ า ถึ ง สื่ อสัง คมออนไลน์ ไ ด้ ส ะดวกมากขึน้ ท าให้ ค นในสัง คมไม่มี
ปฏิสมั พันธ์ กันเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากผู้คนในยุคนี ้มักใช้ เวลาไปกับหน้ าจอโทรศัพท์ แท็บเล็ต
หรื อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดยสังเกตได้ จากการนั่งรถไฟฟ้าหรื อรถโดยสารมวลชน แม้ กระทั่งใน
ร้ านอาหาร พฤติกรรมเหล่านี ้มีส่วนทาให้ สงั คมในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนในสังคมอยู่ในโลก
เสมือนจริ งในโลกออนไลน์ที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อชักจูงความคิด หรื อทัศนคติของกลุ่มคนที่เป็ นสมาชิก
ให้ ร้ ู สึกเหมือนเป็ นกลุ่มเดียวกัน โดยสังเกตได้ จากจานวน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม
ช่องทางยูทปู หรื อกลุม่ ไลน์ ที่มีจานวนมากขึ ้น เพราะช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี ้ได้ รวบรวม
เรื่ องราวที่คนในสังคมให้ ความสนใจ อีกทังยั
้ งได้ ทาการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ชอ่ งทางนัน้ ๆ
ในด้ านของการเผยแผ่ธรรมะมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ หลากหลายช่องทาง เพื่อเผยแผ่
หลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา มีรูปแบบการนาเสนอข้ อมูลธรรมมะเกิดขึ ้นมามากมายทังใน
้
รูปแบบของบทความ ข้ อความสัน้ ๆ รูปภาพ ข้ อความประกอบรูปภาพ หรื อคาคมประกอบรูปภาพ
คลิปการบรรยายธรรมะ หรื อ บทสวดมนต์เป็ นต้ น
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ในยุคแรก ๆ องค์กรอิสระที่เผยแผ่พทุ ธศาสนาทางอินเทอร์ เน็ตโดยการเปิ ดเว็บไซต์ ขึ ้นมาคือ
Dhammathai.org ตามที่ระบุในประวัติของเว็บไซต์ว่า “พุทธศาสนาได้ อยู่ค่ปู ระเทศไทยมาเป็ น
เวลาหลายร้ อยปี อีกทังมี
้ อิทธิพลต่อวิถีชีวิต แนวคิด และวัฒนธรรมไทยเป็ นอย่างมาก โดยมีส่วน
ช่วยจรรโลงให้ สังคมอยู่ในความสงบสุข โดยหลักธรรมค าสอนขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
บริ ษัท เรี ยลเน็ทโซลูชั่น โดย คุณล้ วนชาย ว่องวานิช ได้ มุ่งเน้ นเห็นความส าคัญของธรรมและ
พุทธศาสนา จึงได้ จัดทาเว็บไซต์ “ธรรมะไทย” ขึน้ มา ตังแต่
้ พ.ศ. 2541 เพื่อเป็ นศูนย์กลางและ
สื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมะแก่ผ้ สู นใจทัว่ ไปทังในประเทศไทยและชาวต่
้
างประเทศที่สนใจใน
พุทธศาสนา นิ กายเถรวาทซึ่ง เป็ นพุท ธศาสนานิ กายหลักของคนไทย โดยได้ จัดท าข้ อ มูล เป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ธรรมะไทย, 2557)
เมื่อมีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย จึงทาให้ องค์กรทางศาสนา
วัด รวมถึงองค์กรอิสระ ได้ มีการสร้ างเว็บไซต์ขึ ้นเพื่อเป็ นช่องทางในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาวัดที่ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาในยุคแรก ๆ คือ วัดป่ าบ้ านตาดซึ่งจากประวัติการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ ของวัดที่ปรากฏทางเว็บไซต์มีข้อความที่ระบุถึงการเกิดขึ ้นของเว็บ ไซต์ประมาณปี
พุทธศักราช 2544 (“ประวัติวดั ป่ าบ้ านตาด”, 2557) จากนันวั
้ ดและองค์กรทางพุทธศาสนาเริ่ มหัน
มาใช้ วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาทางอินเทอร์ เน็ต หลายแห่ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ จากข้ อมูลของ
สานัก งานพุท ธศาสนาแห่ง ชาติ ได้ ร ะบุว่า มี เ ว็ บไซต์ ข องวัด ต่าง ๆ ในประเทศไทยจ านวน 49
เว็บไซต์ เว็บไซต์วดั ไทยในต่างประเทศจานวน 16 เว็บไซต์ เว็บไซต์องค์กรทางศาสนาจานวน 18
เว็บไซต์ เว็บไซต์ความรู้ ทางศาสนาจ านวน 22 เว็บไซต์ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ,
2557)
เมื่อเข้ าสู่ยคุ ที่ สื่อสังคมออนไลน์ได้ รับความนิยมและมีช่องทางที่หลากหลายขึ ้น นอกจาก
การเข้ าถึงสื่อธรรมะโดยใช้ เว็บไซต์ในยุคแรก ๆ จึงมีการพัฒนาช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่ เช่น
เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บบอร์ ด ยูทูปชาแนล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ บล็อก เป็ นต้ น และการเผย
แผ่ธรรมมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นีเ้ องทาให้ เกิดการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารในเรื่ องที่ กลุ่มคนให้
ความสนใจและมีการชักชวนให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมที่กลุ่มนัน้ ๆ จัดตังขึ
้ น้ ซึ่งในปั จจุบนั ได้ รับความ
นิยมอย่างมาก โดยวิ ธี การเผยแผ่ธ รรมะก็ ไ ด้ มี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบจากเดิม ที่ มักให้ ข้อมูล
ธรรมะเป็ นภาษาทางธรรมซึ่งทาให้ เข้ าถึงกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่ องของธรรมะได้ ในวงที่จากัด
สื่อสังคมออนไลน์ตา่ ง ๆ จึงหันมาปรับรูปแบบและเนื ้อหาในการเผยแผ่ธรรมมะให้ สามารถเข้ าใจได้
ง่ายขึ ้น เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มคนกว้ างขึน้ ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ แต่ละประเภทมีวิธีการนาเสนอข้ อมูล
แตกต่างกันไป แต่มีจดุ มุง่ หมายคล้ ายคลึง กันคือมุ่งหวังที่จะเผยแผ่พทุ ธศาสนาให้ ประชาชนทัว่ ไป
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สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้น สามารถค้ นหาข้ อมูลที่ตนอยากรู้ เพื่อ มีชีวิตที่เป็ นสุขขึน้ และผ่อนคลาย
ความเครี ยดจากชีวิตประจาวัน (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2556) ได้ ให้ ความหมายของความเครี ยดไว้ ว่า
ความเครี ยด คือ การตอบสนองเพื่ อการปรั บ ตัว ต่อ สถานการณ์ ภ ายนอก ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อ
ร่ างกายและจิ ตใจ ตลอดจนก่อให้ เกิ ดพฤติกรรมที่ เบี่ยงเบนจากปกติ ความเครี ยดไม่ใช่ความ
ตื่นเต้ น ไม่ใช่ความวิตกกังวล อาจจะส่งผลดี ได้ ในบางกรณี แต่ส่วนใหญ่จะก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางเสียหายมากกว่าผลดี
การวัดระดับความเครี ยดสามารถประเมินได้ เบื ้องต้ นจากข้ อมูลแบบประเมินและวิเคราะห์
ความเครี ย ดด้ ว ยตนเองของกรมสุข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ ง ให้ ป ระเมิ น ต นเองว่ า
ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรื อมีความรู้สึกต่อไปนี ้มากน้ อยเพียงใด
โดยมีข้อคาถาม 20 ข้ อ ดังนี ้ (1) นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรื อกังวลใจ (2) รู้สึกหงุดหงิดราคาญ
ใจ (3) ทาอะไรไม่ได้ เลยเพราะประสาทตึงเครี ยด (4) มีความวุ่นวายใจ (5) ไม่อยากพบปะผู้คน
(6) ปวดศีรษะข้ างเดี ยว หรื อปวดบริ เวณขมับทัง้ สองข้ าง (7) รู้ สึกไม่มี ความสุขและเศร้ าหมอง
(8) รู้สกึ หมดหวังในชีวิต (9) รู้สกึ ว่าชีวิตตนเองไม่มีคา่ (10) กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา (11) รู้สึก
ว่าตนเองไม่มีสมาธิ (12) รู้ สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทาอะไร (13) รู้ สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทาอะไร
(14) มีอาการหัวใจเต้ นแรง (15) เสียงสัน่ ปากสัน่ หรื อมือสัน่ เวลาไม่พอใจ (16) รู้สึกกลัวผิดพลาด
ในการทาสิ่งต่าง ๆ (17) ปวดหรื อเกร็ งกล้ ามเนื ้อบริ เวณท้ ายทอยหลังหรื อไหล่ (18) ตื่นเต้ นง่ายกับ
เหตุการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย (19) มึนงง หรื อเวียนศีรษะ และ (20) ความสุขทางเพศลดลง โดยมีเกณฑ์
การให้ ค ะแนน ดัง นี ้ ตอบว่า “ไม่เ คยเลย” เท่า กับ 0 คะแนน ตอบว่า “เป็ นครั ง้ คราว” เท่า กับ
1 คะแนน ตอบว่า “เป็ นบ่อย” เท่ากับ 2 คะแนน และตอบว่า “เป็ นประจา” เท่ากับ 3 คะแนน ซึ่งจะ
มีคะแนนเต็มทังหมด
้
60 คะแนน โดยผู้ที่มีคะแนนสูงขึ ้นเท่าไร หมายถึงว่ามีระดับความเครี ยดมาก
ขึ ้นเท่านัน้ (กรมสุขภาพจิต, 2555)
ในปั จจุบนั รูปแบบการนาเสนอข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถูกปรับให้ เข้ ากับสภาพ
สังคมและชีวิตประจาวันของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการหาข้ อมูลธรรมะ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ธรรมมะมีการใช้ รูปของการนาเสนอข้ อความและความหมายของสัจธรรม ธรรมมะเบื ้องต้ นทัว่ ไป
เพื่อเตือนสติและสอนแง่ คิด มุมมองในการดาเนินชีวิตให้ เป็ นสุข มีการนารู ปภาพการ์ ตูน ภาพ
ดอกไม้ มาประกอบคาสอนทางพุทธศาสนา การนาเอาพุธวจนของพระพุทธเจ้ าที่ได้ เคยกล่าวไว้
มาแปลให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้นโดยการทาภาพประกอบเป็ นข้ อความเผยแผ่ในช่วงเวลาที่มีคนเข้ าใช้ งาน
สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นจานวนมาก มีการสร้ างช่องสาหรับติดตามรายการธรรมะโดยการนาเอา
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วี ดีโอการเทศน์ แสดงธรรมของพระนักเทศน์ ชื่ อดัง เข้ าไปอัพ โหลดในช่องทางของยูทูป ชาแนล
เป็ นต้ น
โดยในงานวิจยั นี ้ ผู้ทาการวิจยั ได้ เลือกกลุ่มคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างเนื่องจากเป็ นกลุม่ คนที่มีอยูม่ ากในเมืองหลวงที่มีการแข่งขันกันค่อนข้ างสูง ไม่ว่าจะเป็ นใน
เรื่ องของการดาเนินชีวิต อีกทังสภาวะทางเศรษฐกิ
้
จ และค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ คนกลุ่มนี ้ต้ องพยายามดิ ้นรนเพื่อที่จะให้ ตนได้ บรรลุจดุ มุ่งหมาย ทังในอาชี
้
พการงาน
เพื่ อ สร้ างฐานะทางการเงิ นและสัง คมให้ กับ ตนเอง บุคคลกลุ่ม นี ส้ ่ว นใหญ่ จึง เป็ นกลุ่ม คนที่ มี
ความเครี ยดสูง เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่ม คนที่ อยู่ในวัยเรี ยนหรื อกลุ่ม ของผู้สูง อายุ กลุ่ม คนวัย
ทางานในแต่ละกลุ่มมักจะมี วิธีการหาทางออกให้ กับตนเอง เพื่ อปลดปล่อยตนเองออกจากความ
ทุกข์ในวิธีที่แตกต่างกัน เช่น บางกลุ่มอาจเลือกผ่อนคลายโดยการซื ้อสินค้ าออนไลน์ ค้ นหาแหล่ง
ท่อ งเที่ ยวแหล่ง ของกิ น และหนึ่ง ในประเภทเนื อ้ หาที่ ไ ด้ รับ ความสนใจจากกลุ่ม คนวัย ท างาน
คือกลุม่ ของสื่อสังคมออนไลน์ที่นาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมมะ ไม่ว่าจะเป็ นการสอนธรรมมะที่มา
จากพระไตรปิ ฏก โดยการนาเอาพุทธวจนของพระพุทธเจ้ ามาสอนโดยไม่มี การดัดแปลง หรื อ
รู ปแบบของการยกเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ ามาสอดแทรก เช่น อริ ยสัจ 4 อิทธิ บาท 4
พรหมวิหาร 4 โดยอาศัยรูปภาพประกอบ เพื่อทาให้ เนื ้อหาน่าสนใจ ง่ายต่อการจดจาและทาความ
เข้ าใจ เนื่องจากคนกลุ่มนี ้มักจะไม่มีเวลาในการพิจารณาเนื ้อหาประเภทที่ต้องอ่านและทาความ
เข้ าใจมากนัก ซึง่ ผลของการศึกษาเรื่ องนี ้จะทาให้ ทราบถึงสาเหตุที่คนกลุ่มนี ้ต้ องการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสามารถนามาพัฒนารูปแบบการนาเสนอข้ อมูลธรรมะ ทราบถึง
ความต้ องการของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์วยั ทางาน เพื่อใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาการเผยแผ่ธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

1.2 ปั ญหานาวิจัย
1.2.1 กลุม่ คนวัยทางานมีพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างไร

1.2.2 กลุม่ คนวัยทางานใช้ สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางใดในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
1.2.3 ประเภทเนื ้อหาธรรมะแบบใดที่กลุม่ คนวัยทางานให้ ความสนใจ
1.2.4 กลุม่ คนวัยทางานมีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะในด้ านใด
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1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคน
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3.2 เพื่อศึกษาช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแผ่ข้อมูลธรรมะที่กลุ่มคนวัยทางาน
ให้ ความสนใจในการค้ นหาข้ อมูลธรรมะ
1.3.3 เพื่อศึกษาประเภทของเนื ้อหาธรรมะที่กลุม่ คนวัยทางานให้ ความสนใจ
1.3.4 เพื่ อศึกษาถึง การใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมูลธรรมะที่ กลุ่ม คนวัยทางานได้ จ ากการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1.3.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ ช่องทางของสื่อ
ธรรมะ ประเภทเนื อ้ หาธรรมะ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มูล ธรรมะที่ ไ ด้ จ ากสื่ อ สัง คมออนไลน์
กับการลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุข

1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ประโยชน์ ด้านวิชาการ
1.4.1.1 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ทาให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
หาข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ผู้ใช้ วยั ทางาน
1.4.1.2 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ทาให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการเกี่ยวกับช่องทางของสื่อ
สังคมออนไลน์ที่กลุม่ ผู้ใช้ วยั ทางานให้ ความสนใจ
1.4.1.3 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ทาให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการเกี่ยวกับ ประเภทเนื ้อหา
ของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุม่ ผู้ใช้ วยั ทางานให้ ความสนใจ
1.4.1.4 ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ทาให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลธรรมะที่กลุม่ ผู้ใช้ วยั ทางานได้ จากสื่อสังคมออนไลน์
1.4.1.5 ผลการวิ จั ย ในครั ง้ นี ท้ าให้ ทราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ของธรรมะกั บ
ความเครี ยดและความสุขในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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1.4.2 ประโยชน์ ด้านการประยุกต์
ผลการวิ จั ย นี จ้ ะสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ การพัฒ นารู ป แบบของการ เผยแผ่
พุทธศาสนา ผ่านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ ไ ด้ ในอนาคต นอกจากนีผ้ ลของการวิจัยยัง จะเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒ นาส่งเสริ มการเผยแผ่พุทธศาสนาในสื่อสัง คมออนไลน์ ตลอดจน
มีประโยชน์ในการเพิ่มพูนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็ นความรู้ในด้ านการสื่อสารและการเผยแผ่พทุ ธ
ศาสนา การส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรม อันจะเป็ นการสืบทอดพุทธศาสนาอย่างยัง่ ยืนสืบไป

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมุ่งเน้ นศึกษาการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อ
สัง คมออนไลน์ เว็ บ ไซต์ เฟซบุ๊ ก เว็ บ บอร์ ด ยูทูป ทวิ ต เตอร์ อิ น สตาแกรม ไลน์ และบล็ อ ก
จากัดขอบเขตเฉพาะกลุ่มคนวัยทางานที่นับถื อศาสนาพุทธที่ มีภูมิล าเนาและทางานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม–30 กรกฎาคม 2559

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลด
ความเครี ยดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ า และนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พทุ ธศาสนา
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมข่าวสาร และพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
2.3 ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความเครี ยด
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่ พุทธศาสนา
ประวัตแิ ละวิวัฒนาการของการเผยแผ่ พุทธศาสนา
การเผยแผ่พทุ ธศาสนาดาเนินการมาตามลาดับโดยใช้ อปุ กรณ์ของแต่ละยุคสมัย เมื่อโลก
เจริ ญ มากขึ น้ จึ ง มี พัฒ นาการในการเผยแผ่ ธ รรมะโดยผ่ า นทางวิ ท ยุโ ทรทัศ น์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ ามา จึงพอจะแบ่งออกได้ เป็ น 5 ยุค (พระมหาบุญไทย ปุญญมโน, 2555) ดังนี ้
1) ยุคการสื่อสารโดยคาพูดการเผยแผ่พทุ ธศาสนาหรื อที่เรี ยกว่าวิธีมขุ ปาฐะ
2) ยุคการสื่อสารโดยการเขียน เช่นการเผยแผ่พทุ ธศาสนาโดยเขียนตามผนังถ ้า หรื อจารึกลง
ในใบลาน
3) ยุคการสื่อสารโดยการพิมพ์ การเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสือพระไตรปิ ฎก
คัมภีร์ ตาราทางพุทธศาสนา
4) ยุคการสื่อสารโดยสื่ออิเลคทรอนิคส์ เช่นการเผยแผ่พทุ ธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน์
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5) ยุคการสื่อสารโดยโทรคมนาคมและดิจิทลั การเผยแผ่พทุ ธศาสนาทางดาวเทียม และ
อินเทอร์ เน็ต
ในแต่ละยุคมีรูปแบบกระบวนการและประสิทธิผลในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาที่แตกต่างกัน
ไป วิธีการบางอย่างอาจเหมาะสมกับคนในยุคสมัยนัน้ ๆ แต่พอความเจริ ญเข้ ามา พุทธศาสนา
ก็ ต้อ งปรั บเปลี่ ยนวิธี ก ารเพื่ อให้ เ หมาะสมกับคนในยุคสมัย โดยในแต่ล ะยุค มี ประวัติ รู ป แบบ
กระบวนการและประสิทธิผลของการใช้ วิธีการตามยุคสมัยพอสังเขปดังต่อไปนี ้
1) ยุคการสื่อสารโดยคาพูดการเผยแผ่พทุ ธศาสนาโดยใช้ วิธีมขุ ปาฐะ
ภายหลัง พุทธปริ นิพ พาน คณะสงฆ์ บริ หารด้ วยธรรมวินัย ประมาณพุท ธศตวรรษที่ 3
พระเจ้ าอโศกมหาราชกระท าสัง คายนาครั ง้ ที่ 3 ได้ ส่ ง พระธรรมทู ต ออกไปเผยแผ่ ศ าสนา
ในต่างประเทศ 9 สาย นับเป็ นพระธรรมทูตที่เดินทางออกนอกชมพูทวีปครัง้ แรก ในประเทศไทย
อดี ตเรี ย กว่ า สุวรรณภูมิ พระโสณะ และพระอุต ตระ พร้ อมด้ วยภิ ก ษุ และภิ กษุ ณี กลุ่ม หนึ่ง ได้
เดินทางนาเอาพุทธศาสนามาเผยแผ่ยงั ดินแดนนี ้
การที่พระโสณะและพระอุตตระเข้ ามาเผยแผ่พทุ ธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิครัง้ แรกนัน้
สิ่งแรกที่ติดขัด คือเรื่ องภาษาในการสื่อความหมาย รู ปแบบที่ใช้ ในยุคนี ค้ ือ การท่องจาด้ วยวาจา
และการสาธยายทังโดยบุ
้
คคลคนเดียวหรื อสาธยายเป็ นหมูค่ ณะ เช่น การสาธยายพระวินยั โดยการ
สวดปาฏิโมกข์ กระบวนการในยุคนี ้เป็ นการเผยแผ่ปากต่อปาก โดยอาจารย์จะสอนศิษย์ด้วยวาจา
จากนันศิ
้ ษย์ก็จะจาจนขึ ้นใจและสาธยายต่อ เมื่ออาจารย์เสียชีวิตลงศิษย์ก็จะเป็ นอาจารย์ต่อไป
ส่วนในการเผยแผ่ต่อคนทัว่ ไปก็จะใช้ การเทศน์ การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การอภิปราย
ธรรม เป็ นต้ น
ในด้ านประสิทธิผลนัน้ การใช้ วิธีการเผยแผ่ในยุคนี ้จะมีผลมาก หรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั จานวน
คนที่มาฟั งหรื อความสามารถของผู้แสดงธรรมในการเผยแผ่โดยวิธีมขุ ปาฐะนี ้ ประสิทธิผลจึงขึ ้นอยู่
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ ของ ผู้ แสดงและของผู้ ฟั งด้ วยผลกระทบของ วิ ธี การมุ ข ปาฐะ คื อ
การเปลี่ยนแปลงความคิดของคนจานวนมาก หากไม่มีการเตรี ยมการณ์ไว้ ล่วงหน้ า ก็อาจจะรับมือ
กับคนจานวนมากไม่ได้
2) ยุคการสื่อสารโดยการเขียนการเผยแผ่พทุ ธศาสนาโดยเขียนตามผนังถา้ จารึ กลงใบลาน
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั ้ ประเทศที่นบั ถือพุทธศาสนาจะมีวรรณกรรมมากกว่าประเทศ
ที่ ไ ม่ นับถื อพุทธศาสนา เพราะว่ าประเทศที่ นับถื อพุทธศาสนามี ประชากรที่ ร้ ู หนัง สื อมากกว่ า
โดยเฉพาะพวกผู้ชายได้ มีโอกาสบวชเรี ยน จึงมีความรู้ ด้ านนิทานชาดกต่าง ๆ และมีความรู้ ทางด้ าน
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ภาษาดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ บวชด้ วย สาหรับวรรณกรรมที่ถือว่ามีคา่ นัน้ อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
(1) จารึกภาษาบาลี และ (2) วรรณกรรมภาษาบาลี (สุภาพรรณ ณ บางช้ าง, 2529)
3) ยุคการสื่อสารโดยการพิมพ์การเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการพิมพ์ หนังสือพระไตรปิ ฎก
คัมภีร์ ตาราทางพุทธศาสนา พุทธศาสนาเถรวาทใช้ ภาษาบาลี หรื อมคธเป็ นภาษาบันทึกพุทธศาสนา
ดังนันในยุ
้ คต่อมาจึงมีการพิมพ์คมั ภีร์พทุ ธศาสนาที่เรี ยกว่าพระไตรปิ ฎก และคัมภีร์อื่น ๆ เป็ นภาษา
บาลี พระไตรปิ ฎกเกิ ดขึน้ ครั ง้ แรกมี ผ้ ูสันนิษฐานว่าเกิ ดขึน้ ตัง้ แต่ การสังคายนาครั ง้ ที่ 1 ภายหลัง
พระพุทธเจ้ าปรินิพพานได้ 7 เดือน ในการทาสังคายนาครัง้ นันมี
้ ระบุไว้ เพียงพระธรรมและพระวินยั ไม่
มีพระอภิธรรมในการทาสังคายนาครัง้ นันยั
้ งคงใช้ วิธีมขุ ปาฐะ ยังไม่ได้ จดจารึกลงในเอกสารใด ๆ หลัง
การทาสังคายนาครัง้ ที่สาม พระเจ้ าอโศกมหาราชได้ ทาการบันทึกหลักคาสอนสาคัญของพุทธศาสนา
ลงบนเสาหินและส่งพระเถระออกไปเผยแผ่พทุ ธศาสนายังต่างประเทศอีก 9 สาย
4) ยุคการสื่อสารโดยสื่ออิเล็คทรอนิคส์การเผยแผ่พุทธศาสนาทางวิทยุ โทรทัศน์เมื่อมี
สถานีวิทยุโทรทัศน์เกิดขึ ้นพระสงฆ์ส่วนหนึ่งก็ได้ ใช้ สื่อวิทยุโทรทัศน์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนา จึงมี
พระนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ จ านวนมาก ปั จ จุบันการดาเนินชี วิตทัง้ ทางโลกและทางธรรม
อาจจะพยายามแสวงหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยที่ตา่ งฝ่ ายก็ต้องพยายามปรับตัวไปตามทาง
ของตัวเอง ศาสนาได้ แสดงอกในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเนื ้อหาเพื่อเอาใจมิตรรักนักธรรม
และบรรดาญาติธรรมทังหลายให้
้
หนั หน้ ามาเข้ าวัดบ้ างรวมทังได้
้ ผสมผสานการใช้ สื่อแบบใหม่ ๆ
อย่างไม่เคอะเขิน เช่น พระพยอม กัลยาโณ ได้ จดั รายการสนทนาธรรมคู่กับดีเจรายการวิทยุเป็ น
ประจาเป็ นต้ น และยังมีพระสงฆ์ไทยอีกกลุม่ หนึง่ จัดรายการทางโทรทัศน์อีกจานวนมาก ซึ่งทังวิ
้ ทยุ
โทรทัศน์ก็เป็ นเครื่ องมือในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาได้ อย่างหนึง่ (ณัฐนันท์ ประกายสันติสขุ , 2542)
ปั ญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมของสถาบันสงฆ์ไทยมีผ้ ูศึกษาแล้ ว พบว่าปั ญหา
และอุป สรรคด้ า นพระสงฆ์ แ ละสถาบัน สงฆ์ ใ นฐานะผู้ เผยแผ่ ธ รรมะขาดแคลนพระสงฆ์ ที่ มี
ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้ จริ ง ด้ านรู ปแบบการสื่อสาร ปั จจุบนั เน้ นรู ปแบบการ
เทศน์ หรื อการบรรยายภาคทฤษฎี เ ป็ นหลัก แต่ไ ม่มี ภ าคปฏิ บัติห รื อ จัด กิ จ กรรมต่อ เนื่ องที่ เ ป็ น
รูปธรรม ทาให้ การเผยแผ่ธรรมะไม่เข้ าถึงจิตใจของผู้ฟังอย่างแท้ จริ ง ด้ านวิธีการ หรื อกลวิธีในการ
เผยแผ่ ไม่มีการกาหนดหัวข้ อธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ฟัง หรื อไม่มี การศึกษาหัวข้ อธรรมะอย่าง
ถ่องแท้ ก่อนนาไปเผยแผ่นอกจากนี พ้ ระสงฆ์ ไม่ได้ มีการฝึ กการผลิตและการใช้ โสตทัศนูปกรณ์
มาก่อน รวมทังสื
้ ่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่ม่งุ ใช้ แต่สื่อบุคคลเป็ นหลัก ทาให้ การเผยแผ่ธรรมะกระทาได้
ในขอบเขตจากัด (ปนัดดา นพพนาวัน, 2533)
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5) ยุคการเผยแผ่พทุ ธศาสนาทางอินเทอร์ เน็ตหลังจากการเผยแผ่พุทธศาสนาทางวิทยุและ
โทรทัศน์ได้ รับความนิยมจนกระทัง่ มีสถานีวิทยุธรรมะและสถานีโทรทัศน์พุทธศาสนาเมื่อเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตได้ กลายเป็ นเทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สดุ สะดวกที่สดุ เข้ าถึงคนได้ มากที่สดุ ตามการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตในประเทศนันไทยนั
้
นมี
้ ข้อมูลระบุว่า “ประเทศไทยถือเป็ นประเทศแรก ๆ ในทวีปเอเชียที่มี
การนาอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ อินเทอร์ เน็ตเข้ าสู่ประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2530 จากการผลักดัน
ของ ดร.กาญจนา กาญจนสุต แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ทาให้ มีการเริ่ มต้ นส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียกับหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ ต่ อมาปลายปี พ.ศ. 2536 ศูน ย์ เ ทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC) ได้ เปิ ด (World Wide Web) หรื อ เวิลด์ ไวด์ เว็บ โดยใช้ ตวั ย่อว่า www เป็ นครัง้ แรกใน
ประเทศไทยคื อ http://www.nectec.or.th/ ซึ่ ง ท าหน้ าที่ แ นะน าประเทศไทยให้ กั บ ทั่ว โลกเป็ น
ภาษาอังกฤษภายใต้ ชื่อ “Thailand the Big Picture” ในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนหน้ าที่มาให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ โดยมีการปรับปรุ งรู ปแบบให้ ทันสมัยและ
เปลี่ยนมาใช้ ภาษาไทยเป็ นหลัก (นพดล อินนา, 2549)

2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมข่ าวสาร และพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลข่ าวสาร
2.2.1 พฤติกรรมข่ าวสาร (Information Behavior)
พฤติกรรมข่าวสาร (Information Behavior) หมายถึง พฤติกรรมมนุษย์ทกุ อย่างที่สมั พันธ์
เกี่ ย วข้ องกั บ แหล่ ง สาร (Sources) และช่ อ งทางข่ า วสาร (Channel )ของข้ อมู ล ข่ า วสาร
(Information) ครอบคลุมไปถึงการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร (Information Seeking) ทังที
้ ่เป็ นแบบ
กระตือรื อร้ น (Active) และเฉื่อยชา (Passive) รวมไปถึงการใช้ ข้อมูลข่าวสาร (Information Use)
ดังนัน้ พฤติกรรมข่าวสารจึงครอบคลุมถึงการสื่อสารแบบเผชิญหน้ ากับบุคคลอื่น (Face-to-face
communication) และการรั บข้ อมูลข่าวสารแบบเฉื่ อยชา เช่น การชมโฆษณาทางโทรทัศน์โดย
ไม่สนใจต่อข่าวสาร (Wilson, 2000, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2556)
พฤติกรรมข่าวสาร (Information Behavior) ของวิลสัน (Wilson) ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1981
ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ได้ แก่ ผู้ใช้ ข่าวสาร (Information Users) เกิดความต้ องการข่าวสาร
(Information Need) จึง เป็ นแรงผลักดันให้ เกิ ดพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร (InformationSeeking Behavior) โดยผู้ใช้ ค้นจากระบบสารสนเทศ (Demands on Information System) หรื อ
จากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ (Demands on other Information Sources)
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พฤติกรรมข่าวสาร (Information Behavior) หมายถึง พฤติกรรมทังหมดของบุ
้
คคลหนึ่ง
ซึง่ เชื่อมโยงบุคคลนันให้
้ เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลข่าวสาร โดยใช้ ชอ่ งทางในการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ เช่น
การดูร ายการสารคดี ท างโทรทัศ น์ ทัง้ ที่ ไ ม่มี เ จตนาจะรั บ สารสนเทศจากรายการนัน้ เป็ นต้ น
(Wilson, 2000, อ้ างถึงใน สมพร พุทธาพิทกั ษ์ ผล, 2545) โดยมีฐานแนวคิดว่า ความต้ องการ
สารสนเทศของแต่ละบุคคลนันน
้ าไปสูพ่ ฤติกรรมต่างกัน
2.2.2 การแสวงหาข่ าวสาร
แนววิธีการศึกษาเรื่ องการแสวงหาข่าวสาร อาจจัดอยู่ในแนวทางเดียวกับการศึกษาใน
เรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ แ ละการได้ รั บความพึง พอใจจากสื่ อ มวลชนได้ ทัง้ นี เ้ พราะมุ่ง ศึก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่ผลต่อการเลือกบริ โภค หรื อเลือกแสวงหาข่าวสารจาก
สื่ อ มวลชนในการศึก ษาเรื่ องการใช้ ป ระโยชน์ และการได้ รับ ความพึง พอใจจากสื่ อมวลชนนัน้
ชี ้ให้ เห็นว่าปั จเจกบุคคลเป็ นผู้เลือกใช้ สื่อมวลชนเพื่อสนองตอบความพึงพอใจต่าง ๆ ของตนเอง
สาหรับการศึกษาเรื่ องการแสวงหาข่าวสารได้ เน้ นในเรื่ องของพฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร
ว่ามีปัจจัยอะไรบ้ างเป็ นตัวกาหนด ทาไมบุคคลจึงเลือกหรื อหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารบางอย่าง
ชาร์ ลส์ แอตคิน (Charles Atkin, 1973, อ้ างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2541) กล่ า วว่ า บุ ค คลใดจะเลื อ กรั บ ข่ า วสารใดจากสื่ อ มวลชนนัน้ ขึ น้ อยู่กั บ การคาดคะเน
เปรี ยบเทียบระหว่างผลรางวัลตอบแทน (Reward Value) กับการลงทุนลงแรง (Expenditures)
และพันธะผูกพัน (Liabilities) ที่จะตามมาถ้ าผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่จะได้ รับ (เช่น การ
ได้ รับข่าวสารหรื อความบันเทิงตามที่ต้องการ) สูงกว่าการลงทุนลงแรง (เช่น ต้ องการลงทุนซื ้อหา
เพื่อให้ ได้ มา) หรื อการต้ องใช้ ความพยายามที่จะรับรู้ หรื อทาความเข้ าใจแล้ ว บุคคลย่อมแสวงหา
ข่าวสารนัน้ (Information Seeking) แต่ถ้าผลประโยชน์ที่ได้ รับน้ อยกว่าการลงทุนลงแรง บุคคลก็
อาจเฉยเมยต่อข่าวสารนัน้ ในกรณีที่บคุ คลเห็นว่าการรับข่าวสารนันจะก่
้ อให้ เกิดพันธะผูกพัน เช่น
อาจทาให้ เกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ หรื อความไม่แน่ใจมากขึ ้น ก็อาจจะใช้ วิธีการหลีกเลี่ยง
ข่าวสารนัน้ ในบางครัง้ ถ้ าหากว่าความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรื อไม่รับข่าวสารต้ องลงทุนลงแรง
มากกว่า การรับข่าวสารนันบุ
้ คคลอาจจะต้ องยอมรับข่าวสารนันทั
้ งที
้ ่ไม่เต็มใจ เช่น การที่เรา
ยอมดูโฆษณา ซ ้า ๆในโทรทัศน์เนื่องจากขี ้เกียจเปลี่ยนช่อง หรื อเพราะว่าเปลี่ยนไปช่องไหนก็มีแต่
โฆษณาจึงจาใจต้ องนัง่ ดูทงที
ั ้ ่ไม่ชอบ
ชาร์ ลส์ แอตคิน ชี ้ให้ เห็นว่า การแสวงหาข่าวสารหรื อความต้ องการข่าวสารจากสื่อมวลชน
ของปั จเจกบุคคลนัน้ คือ ต้ องการได้ รับข่าวสาร (Information) และความบันเทิง (Entertainment)
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ความต้ องการข่าวสารนัน้ เกิดจากความไม่ร้ ู หรื อไม่แน่ใจ (Uncertainty) ของปั จเจกบุคคล
ที่มาจาก
1) การมองเห็นความไม่สอดคล้ องต้ องกันระหว่างระดับความรู้ของปั จเจกบุคคลขณะนัน้
กับระดับความต้ องการที่อยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ยิ่งเป็ น
เรื่ องที่สาคัญก็ยิ่งอยากมีความรู้ความแน่ใจสูง
2) การมองเห็นความไม่สอดคล้ องต้ องกันระหว่างความรู้ ที่มีอยู่ของปั จเจกบุคคลขณะนัน้
กับความรู้ตามเป้าหมายที่ต้องการซึง่ กาหนด (Intrinsic Uncertainty)
สาหรั บความต้ องการได้ รับความบันเทิงของปั จเจกบุคคลนัน้ มาจากการกระตุ้นอารมณ์
แห่งความรื่ นเริ งบันเทิงใจ ที่เกิดจากการมองเห็นความไม่สอดคล้ องต้ องกันระหว่างสภาวะที่เป็ นอยู่
ของปั จเจกบุคคลขนาดนันกั
้ บระดับความสนุกสนานที่คาดหวังไว้ (Intrinsic Desire) ข่าวสารที่ลด
ความไม่ร้ ู หรื อความไม่แน่ใจที่เกี่ยวข้ องกับความสนใจภายในส่วนบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Intrinsic
Uncertainty) และที่ เกี่ ยวข้ องกับความบันเทิ งสนุกสนานส่วนตัว (Intrinsic Desire) นัน้ ชาร์ ลส์
แอตคิน เรี ยกว่า "ข่าวสารที่ให้ ความพึงพอใจทันทีในเชิงการบริ โภค" ส่วนข่าวสารที่ลดความไม่ร้ ู ที่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) นัน้ ชาร์ ลส์ แอตคิน เรี ยกว่า ข่าวสารที่ใช้
ประโยชน์ เ ป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการตัดสิ น ใจช่ วยเพิ่ ม พู ค วามรู้ ความคิ ด และแก้ ปั ญหาต่า ง ๆ
ในชี วิ ต ประจ าวัน ข่ า วสารบางอย่ า งอาจจะให้ ประโยชน์ ทัง้ การน าไปใช้ และให้ ความบัน เทิ ง
ขณะเดียวกัน โดยสรุ ป กล่าวได้ ว่าการแสวงหาข่าวสารหรื อการเลือกรับข่าวสารนัน้ นอกจากเพื่ อ
สนับสนุนทัศนคติหรื อความคิดและความเข้ าใจที่ มี อยู่เดิมแล้ ว ยังเป็ นการแสวงหาเพื่ อเป็ นการ
นาไปใช้ ประโยชน์ในทางอื่น ๆ เช่น เพื่อให้ มีความรู้ ใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจแก้ ปัญหา รวมทัง้
เพื่อสนองความสนใจส่วนบุคคลและเพื่อความบันเทิงอีกด้ วย นอกจากนี ก้ ารที่บุคคลใดจะตัดสินใจ
แสวงหาข่าวสาร เฉยเมยต่อข่าวสาร หรื อหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับข่าวสารนัน้ ก็ขึ ้นอยู่กับการประเมิ น
เปรี ยบเที ยบถึงความพยายามที่ใช้ และผลตอบแทนในการที่ จะรั บรู้ ข่าวใด ๆ ด้ วย (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541)
2.2.3 ความหมายของพฤติกรรมแสวงหาข้ อมูลข่ าวสาร (Information Seeking
Behavior)
พฤติกรรมแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร เป็ นการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารอย่างมีเป้าหมายอันสื บ
เนื่ อ งมาจากความต้ อ งการ (Need) สร้ างความพึ ง พอใจ (Satisfy) หรื อ ตอบสนองเป้ าหมาย
บางประการของบุคคลในการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร บุคคลจะต้ องมี ปฏิ สัมพันธ์ กับระบบข้ อมูล
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ข่าวสาร เช่น หนังสือพิมพ์ ห้ องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์ (Wilson, 2000, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง,
2556)
พฤติกรรมแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร คือ การแสวงหาข้ อมูลข่าวสารอย่างมีวตั ถุประสงค์โดยเป็ น
ผลมาจากความต้ องการบางประการและก่อให้ เกิ ดปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผู้แสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
กับระบบข้ อมูลข่าวสาร (Information System) ที่ใช้ (Chen & Hernon, 1982)
2.2.4 พฤติกรรมแสวงหาข้ อมูลข่ าวสาร (Information Seeking Behavior)
การแสวงหาข้ อมูลข่าวสารเป็ นกระบวนการค้ นหาความรู้ หรื อคาตอบในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
โดยการซักถาม ผู้ร้ ู หรื อผู้เชี่ยวชาญ การคาดเดาคาตอบเอง การรับฟั งข้ อมูลจากผู้อื่น การค้ นหา
คาตอบจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เช่น ห้ องสมุด อินเทอร์ เน็ต หรื อการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ทังนี
้ เ้ พื่อ
ตอบสนองความต้ องการข้ อมูลข่าวสารที่ตนตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของความต้ องการ
ข้ อมูลข่าวสาร โดยทัว่ ไปการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารประกอบด้ วยกระบวนการ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
1) การตระหนักหรื อการเล็งเห็นถึง ความต้ องการข้ อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการ
แสวงหาข้ อมูลข่าวสารเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้ องและสืบเนื่องจากความต้ องการข้ อมูลข่าวสาร นัน่ คือ โดย
การค้ นหาและเก็ บรวบรวมข้ อมูล ข่าวสาร แต่ส าหรั บบุคคลที่ ต้องการสารข้ อมูลข่าวสารอย่าง
รี บด่วน และตระหนักว่าเรื่ องที่ตนต้ องการเป็ นเรื่ องสาคัญ บุคคลนันจะแสดงพฤติ
้
กรรมโดยการ
แสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
2) การพิ จ ารณาถึ ง แหล่ง ข้ อ มูล ข่า วสาร เป็ นการพิ จ ารณาถึ ง ข้ อ มูล ข่า วสารที่
ปรากฏขึน้ ในสังคมว่าแหล่งข้ อมูลข่าวสารใดที่จะสามารถสนองความต้ องการในเรื่ องนัน้ ๆ ได้ ดี
ที่สดุ
3) การเลือกหนทางในการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
2.2.5 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการแสวงหาข้ อมูลข่ าวสาร
1) พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร (Information Seeking Behavior) คือ
การแสวงหาข้ อมูลข่าวสารอย่างมีวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นผลมาจากความต้ องการใดต้ องการหนึ่ง
ทังนี
้ ้ในระหว่างแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร บุคคลผู้นนจึ
ั ้ งต้ องปฏิสมั พันธ์กบั ระบบข้ อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เป็ นระบบข้ อมูล ที่ เกิ ดขึน้ โดยมนุษย์ เช่น ห้ องสมุด หนัง สือพิม พ์ หรื อระบบข้ อมูลข่าวสารด้ วย
คอมพิวเตอร์ เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็ นต้ น
2) พฤติกรรมการค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร (Information Search Behavior) เป็ น
พฤติกรรมระดับจุล ภาค (Micro-level) ที่ผ้ คู ้ นหาข้ อมูลมีปฏิสมั พันธ์กับระบบข้ อมูลข่าวสาร ไม่ว่า
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จะเป็ นในระดับปฏิ บตั ิ เช่น การใช้ เมาส์ คลิกบนลิง ค์ของเว็บไซต์ หรื อในระดับการใช้ ความคิด
สติปัญญาและความรู้ เช่น การพิจารณาว่าข้ อมูลข่าวสารที่ค้นหาได้ นนตรงกั
ั้
บความต้ องการของ
ตนหรื อไม่ (Wilson, 2000)
พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร (Information Seeking Behavior) วิลสันได้ ผนวก
รูปแบบกระบวนการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารของเอลสิสและคณะ (Ellis 1989; Ellis, Cox & Hall,
1993) ซึ่งประกอบด้ วย 8 ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนเหล่านี ไ้ ม่จ าเป็ นต้ องเกิ ดขึน้ ทุกขึน้ ตอนหรื อ
ไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นแบบแบบเรี ยงลาดับนับแต่ขนแรกไปจนถึ
ั้
งขันสุ
้ ดท้ ายตามลาดับ โดยเฉพาะใน
ขันวิ
้ ธีการแสวงหาคือขันตอนที
้
่ 2, 3 และ 4 ทังสามขั
้
นนี
้ ้อาจเกิดเพียงขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
่งเท่านัน้
ขันตอนทั
้
ง้ 8 ขัน้ ได้ แก่
1) การเริ่ มต้ น (Staring) เป็ นการเริ่ มต้ นแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร โดยอาจเป็ นการทางาน
ชิ ้นใหม่หรื อสนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่ องใหม่ ผู้แสวงหาข้ อมูลข่าวสารอาจเริ่มต้ นจากการสอบถาม
เพื่อนร่วมงาน หรื อผู้ร้ ู การอ่านตาราพื ้นฐานในเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นต้ น
2) การเชื่ อ มโยง (Chaining) เป็ นการเชื่ อ มโยงข้ อมู ล ข่ า วสารจากการอ้ างอิ ง หรื อ
บรรณานุก รมโดยอาจจะเป็ นการเชื่ อ มโยงย้ อ นหลัง (Backward Chaining) คื อ เชื่ อ มโยงจาก
รายการอ้ างอิงหรื อบรรณานุกรมในเอกสารที่มีอยู่ หรื อการเชื่อมโยงข้ างหน้ า (Forward Chaining)
คือเชื่อมโยงว่ามีเอกสารใดอ้ างถึงเอกสารที่มีอยูบ่ ้ าง
3) การค้ นดู (Browsing) เป็ นการค้ นหาโดยมีเรื่ องที่ต้องการหรื อสนใจอยู่อย่างกว้ าง ๆ
จึงต้ องสารวจสืบค้ นข้ อมูลข่าวที่ตนสนใจ
4) การแยกแยะ (Differentiating) เป็ นการแยกแยะข้ อมูลข่าวสารที่แสวงหาได้ โดยใช้
เกณฑ์ตา่ ง ๆ เพื่อกรองข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับมา
5) การติดตาม (Monitoring) เป็ นการค้ นหาข้ อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ในแวดวงที่ตนเองสนใจ
และคุ้นเคยอยูเ่ สมอ
6) การดึงข้ อมูลออกมา (Extracting) เป็ นการดึงข้ อมูลข่าวสารที่ต้องการจากแหล่งข้ อมูล
ต่าง ๆ โดยเลือกเฉพาะข้ อมูลที่ต้องการใช้ ออกมา แต่มิได้ หมายถึงตัวข้ อมูลทังหมดที
้
่แหล่งข้ อมูลนัน้
7) การตรวจสอบ (Verifying) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับ
เช่น อาจตรวจซ ้าจากเอกสารหรื อฐานข้ อมูลอื่นว่ามีข้อมูลตรงกันหรื อไม่
8) การจบ (Ending) เป็ นการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารในขันสุ
้ ดท้ าย เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข่าวสารที่แสวงหาได้ ทงหมดเข้
ั้
าด้ วยกัน และให้ เกิดความแน่ใจว่าได้ ข้อมูลในระดับที่ต้องการแล้ ว
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กระบวนการของการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร (Information Seeking Behavior) สามารถ
แสดงได้ ดงั แบบจาลองต่อไปนี ้ (Wilson, 1981)

ภาพที่ 2.1 กระบวนการของการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
แหล่ งที่มา: Wilson, 1981.

2.3 การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่อ
2.3.1 แนวทางการศึกษา
แนวทางการศึกษาในเรื่ องการใช้ ประโยชน์และการได้ รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน
(Uses and Gratifications Approach) เป็ นการเน้ นความสาคัญของกลุ่มผู้รับสาร ในฐานะ
ผู้กระทาการสื่อสาร กล่าวคือ ตัวผู้รับสารเป็ นผู้เลือกใช้ สื่อประเภทต่าง ๆ และเลือกรับเนื ้อหาของ
ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง
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Katz, Blumler, and Gurevithch (1973) ได้ ให้ คาอธิบายในแบบแผนในเรื่ องของ
การใช้ ประโยชน์และการได้ รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของบุคคลผู้รับสารว่า แนวทางศึกษา
การใช้ ประโยชน์และการได้ รับความพึงพอใจคือการศึกษาผู้รับสารเกี่ยวกับ
1) สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึง่ ก่อให้ เกิด
2) ความต้ องการจาเป็ นของบุคคล และเกิดมี
3) ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรื อแหล่งข่าวสารอื่น ๆ แล้ วนาไปสู่
4) การเปิ ดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ กัน อันก่อให้ เกิดผลคือ
5) การได้ รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ
6) และผลอื่น ๆ ที่ตามมาซึง่ อาจจะไม่ใช่ผลที่ตงเจตนาไว้
ั้
ก็ได้ ”
องค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ ยวกับแนวความคิดในเรื่ องการใช้ ประโยชน์และการได้ รับความ
พึงพอใจจากสื่อมวลชนตามที่กล่าวมาอาจแสดงให้ เห็นในรูปแบบจาลองได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของการใช้ ประโยชน์ของการได้ รับความพอใจ
แหล่ งที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
คาอธิ บายเกี่ ยวกับแบบจาลองนี ้ อาจยกเป็ นตัวอย่างให้ เห็นได้ ในกรณี ที่ปัจ เจกบุคคล
ผู้หนึง่ ซึง่ มีความต้ องการจาเป็ นตามสภาวะทางจิตใจและสังคม เช่น ต้ องการเป็ นคนรอบรู้ทนั สมัย
เพื่อเป็ นที่ ยอมรับของบุคคลอื่ น และมี ความคาดหวัง จากสื่อมวลชนว่าการบริ โภคข่าวสารจาก
สื่อมวลชนจะช่วยสนองความต้ องการของเขาได้ เขาจึงเลือกใช้ สื่อมวลชนโดยเลือกดูรายการข่าว
จากวิทยุโทรทัศน์ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียง หรื อ่านข่าวจากสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยให้ เขาได้ รับความ
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พึงพอใจจามที่เขาต้ องการได้ คือเป็ นคนรอบรู้และทันสมัย ขณะเดียวกันผลจากการบริ โภคข่าวสาร
จากสื่อมวลชนทุก ๆ วันก็อาจมีผลอื่น ๆ ตามมานอกเหนือจากการเป็ นผู้รอบรู้ ทนั สมัย เช่น ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรื อเปลี่ยนลักษณะนิสยั และพฤติกรรมบางอย่างได้ เช่นกัน
แบบจาลองการใช้ ประโยชน์และการได้ รับความพึงพอใจนี ้ เป็ นแบบจาลองซึ่งได้ กาหนด
ขึ น้ มาเพื่ อ อธิ บ ายถึ ง กระบวนการรั บ สารในการสื่ อ สารมวลชน และเพื่ อ อธิ บ ายถึ ง การ
ใช้ สื่อสารมวลชนโดยปั จเจกบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าการเลือกบริ โภคสื่อมวลชนนัน้
ขึ ้นอยู่กับความต้ องการหรื อแรงจูงใจของผู้รับสารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวตั ถุประสงค์มีความ
ต้ องใจ ซึ่งมีความต้ องการในการใช้ ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเอง
ด้ วยเหตุผลต่าง ๆ กัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541)
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อได้ รับการพัฒนาขึ ้นเป็ นอีก
แนวทางหนึ่งของการวิจยั สื่อสารมวลชน ซึ่งแต่เดิมงานวิจยั สื่อสารมวลชนนิยมศึกษาเกี่ยวกับผล
(effect) ของสื่อที่มีตอ่ บุคคล การศึกษาในแนวนี เ้ ป็ นแนวตรงกันข้ ามกับแนวคิดเดิมกล่าวคือ ไม่ได้
ศึกษาว่าบุคคลเป็ นผู้ถกู กระทา (Passive Person) ที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อทัศนคติไป
ตามที่ ไ ด้ รับจากสื่ อ แต่พิจ ารณามนทางตรงกันข้ ามว่าบุคคลเป็ นผู้กระทา (Active person)
ที่มีความปรารถนาที่จะเลือกใช้ สื่อเพื่อสนองความพอใจส่วนตัว
คาทซ์ (Katz,1959, อ้ างถึงใน พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2541) เป็ นคนแรกที่มีความเห็น
ว่างานวิจยั เกี่ยวกับ “ผล” หรื ออิทธิพลของสื่อที่มีตอ่ บุคคลนัน้ ควรให้ ความสนใจลดน้ อยลง แต่ควร
ให้ ความสนใจต่องานวิจยั เกี่ยวกับ “การใช้ ” สื่อของบุคคลให้ มากขึ ้น โดยคาทซ์ ชี ้ให้ เห็นว่าสื่อจะไม่
มีอิทธิ พลต่อบุคคลที่ไม่เลือกใช้ สื่ออย่างแน่นอน และการเลือกใช้ สื่อนันก็
้ สืบเนื่องมาจากเหตุผล
ทางจิตวิทยาและความต้ องการทางสังคมแต่ละบุคคลนัน้
เดวิสัน (Davison, อ้ างถึง ใน พัช นี เชยจรรยา และคณะ, 2541) เป็ นอี กผู้หนึ่ง ที่ ให้ การ
สนับสนุนแนวคิดของคาทซ์ โดยให้ ข้อคิดว่าบุคคลทุก ๆ คนมีความกี่ยวพันอย่างยิ่งต่อสังคมและ
สภาพแวดล้ อมรอบ ๆ ตัว ซึ่งสภาพแวดล้ อมดังกล่าวเป็ นสาเหตุให้ แต่ละบุคคลมีความต้ องการ
เลือกใช้ สื่อ หรื อ เลือกรับข่าวสาร เพื่อสนองความพอใจ และสอดคล้ องต่อความต้ องการทางสังคม
แม็คเควล (Mac Quail, อ้ างถึงใน พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2541) ได้ ชีใ้ ห้ เห็นประโยชน์ของ
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ และความพอใจของสื่อไว้ 2 ประการ คือ
1. เพื่อให้ เข้ าใจความสาคัญและความหมายของการเลือกใช้ สื่อ
2. เพื่อเสนอแนะตัวแปรกลาง (Intervening Variables) ในการวิจยั เกี่ยวกับผลของสื่อ
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นอกจากนัน้ แม็คเควลยังได้ สรุ ปเกี่ยวกับสภาพงานวิจยั ในเรื องนี ้ไว้ ว่า การศึกษาในแนว
ทางการใช้ และความพอใจต่อสื่อนี ้ยังอยูใ่ นขอบเขตจากัด เนื่องจากงานวิจยั ที่ผ่านมายังไม่สามารถ
แสดงให้ เ ห็ น ได้ อ ย่า งชัด เจนว่า การที่ บุค คลมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเลื อ กรั บ สื่ อ หรื อ ข่า วสารนัน้
เป็ นเพราะมี สาเหตุมาจากความคาดหวัง เพื่อแสวงหาความพึงพอใจ โดยได้ รับอิทธิ พลมาจาก
สภาพแวดล้ อมในสังคมที่สร้ างความต้ องการดังกล่าวนันให้
้ แก่บุคคลอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ดี
มีงานวิจัยหลายงานที่สนับสนุนความคิดเกี่ ยวกับการแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อมวลชนใน
ลักษณะต่าง ๆ กันเช่น การแสวงหาความรู้ จากการรายงานข่าว การเปิ ดรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงต่อ
ปั ญหาในชีวิตประจาวัน ความโดยเดี่ยว ความวิตกกังวล ความเครี ยด หรื อเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่
ให้ แก่ตนเอง เพื่อแสวงหาข้ อมูลในการสนทนากับบุคคลอื่นในสังคม
2.3.2 การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่อกับการ
วิจัยเรื่องการสื่อสารศาสนา
งานวิจยั ไทยด้ านการสื่อสารศาสนานันมี
้ การใช้ ทฤษฎีหน้ าที่นิยมเชิงสังคมไม่มากนัก แต่
ทว่าการใช้ ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อกลับมีอย่างมากหลากหลาย ทังนี
้ ้อาจ
ให้ คาอธิบายที่มองย้ อนกลับไปในแนวคิดเรื่ อง “ศาสนาในโลกสมัยใหม่” ตามทัศนะของ Wuthnow
ได้ ว่า คุณ ลักษณะที่ สาคัญ ของศาสนาในโลกสมัยใหม่ก็คือ ต้ องมี หลายรู ปแบบ หลายเนื อ้ หา
เพื่ อเป็ นตัวเลื อก (Choice Option) ให้ แก่ศาสนิกชนที่ มี ลักษณะเป็ นปั จ เจกชนนิยม มี ความ
ต้ องการและรสนิยมที่แตกต่างกัน ฉะนัน้ การสื่ อสารเรื่ องศาสนาก็คงต้ องเจริ ญรอยไปในทิศทาง
เดียวกัน คือมีความหลากหลายให้ ตวั เลือกแก่ผ้ เู ปิ ดรับสื่อและสาร (กาญจนา แก้ วเทพ และทิฆมั พร
เอี่ยมเรไร, 2554)
ในด้ านการประยุกต์ใช้ เมื่อประยุกต์ทฤษฎี การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่ อ
มาวิจยั เรื่ องการสื่อสารศาสนา เราจะพบตัวอย่างงานวิจยั ที่ใช้ ทฤษฎีนี ้ได้ 3 แบบแผน
แบบแผนที่ 1: การศึกษาผู้ใช้ สื่อศาสนาแบบภาพรวมทัว่ ๆ ไป ตัวอย่างงานวิจยั ในแบบแผนแรกนี ้
เช่น “งานศีกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการเผยแผ่พุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยพวงทอง อังกาบ (2538) ที่ศกึ ษาผู้ใช้ สื่อโทรทัศน์แบบภาพรวม
แบบแผนที่ 2 :การศึกษาผู้ใ ช้ สื่ อกลุ่ม เฉพาะ ตัว อย่างเช่น งานวิจัยของอรณี ฝูง วรรณ
ลักษณ์ (2538) ที่ศกึ ษา “การเปิ ดรับ การคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจในรายการธรรรมะ
ทางสื่อโทรทัศน์ ของสมาชิกชมรมทางพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยที่งานชิ ้นนี ้เจาะจง
ไปศึกษาเฉพาะผู้ที่เป็ นสมาชิกในชมรมพุทธศาสนา 3 แห่งของไทย ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า
ในขณะที่ ก ลุ่ม บุคคลเหล่านี เ้ ป็ นผู้ ใฝ่ ใจในศาสนา (เข้ าเป็ นสมาชิ กชมรมพุท ธฯ) แต่พ วกเขาก็
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ตระหนักว่า สื่อมวลชนนัน้ ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี (Choice) สาหรับพวกเขาที่จะติดจามข่าวสารทาง
ศาสนาหรื อเรี ยนรู้ซาบซึ ้งกับหลักธรรมคาสอนของศาสนา ดังนันพวกเขาจึ
้
งมีพฤติกรรมการเปิ ดรับ
เรื่ องศาสนาจากสื่อมวลชนเช่นโทรทัศน์ น้อยมาก (ทัง้ ๆ ที่มีการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์แบบภาพรวม
อย่างสูง) พวกเขาจึงหันมาใช้ “สื่อเฉพาะกลุ่ม” (Particularistic Media) ที่กลุ่มสร้ างขึ ้นมาเอง เช่น
เทปเสียง หนังสือ วีดีทศั น์ ฯลฯ อันถือได้ ว่า กลุ่มที่มีใจฝั กใฝ่ ศาสนาในโลกปั จจุบนั ถือเป็ น “กลุ่ม
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) กลุม่ หนึง่ พวกเขาจึงต้ องมีสื่อเฉพาะของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรดา
แฟนคลับของกีฬา ดารา นักร้ องทังหลาย
้
แบบแผนที่ 3 :การศึกษาผู้ใช้ สื่อศาสนาที่เจาะจงประเภทสื่อ/ประเภทรายการ ตัวอย่างเช่น
งานวิจัยของรวีภรณ์ วุฒิกรภัณฑ์ (2552) เรื่ อง “การเปิ ดรับสาร การใช้ ประโยชน์ และความพึง
พอใจที่มีต่อรายการโทรทัศน์ “กรรมลิขิต” ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” ที่สาธิตทฤษฎี
การใช้ ประโยชน์อย่างครบทุกตัวแปร

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site:
SNS)
2.4.1 ความหมายของเครือข่ ายสังคม
ความหมายของเครื อข่ายนันแม้
้ ไม่ได้ มีการนิยามไว้ อย่างชัดเจนแต่ก็มีผ้ ใู ห้ ความหมายของ
“เครื อข่ายสังคม” ไว้ อย่างมากมายดังต่อไปนี ้
วิท ยา จิ ต นุพ งศ์ (2553) ได้ ใ ห้ ค วามหมายโดยทั่ว ไปของค าว่า “เครื อ ข่า ยสัง คม” คื อ
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปั จเจกบุคคล (Individual)
กลุ่ ม (Group) และองค์ ก ร (Organization) ผ่ า นรู ปแบบของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ทางสั ง คม
(Social Interaction) ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการสื่อสาร ความร่ วมมือ การพึ่งพาอาศัย
การแลกเปลี่ยน การเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นปฏิสมั พันธ์ ที่มีโครงสร้ างและรู ปแบบที่หลากหลาย ตลอดจน
มีเป้าหมายร่วมกัน
ชินสัคค สุวรรณอัจฉริ ย (2549) นักสังคมวิทยา และนักเขียนที่มีผลงานที่ชื่อว่า เครื อข่าย
ทางสังคม (Social Community) กล่าวถึง คุณสมบัติของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไว้ ว่า ผู้ใช้ ที่มีสิทธิ
เท่าเทียมกัน ต้ องมีกิจกรรมที่สมาชิกมีความสัมพันธ์ในทางตรงในระยะเวลายาวนาน โดยการเกิด
เครื อ ข่ า ยนี จ้ ะต้ อ งสร้ างความสัม พั น ธ์ โดยขึ น้ กั บ การจัด ตัง้ ช่ อ งทางของข้ อมู ล และกรอบ
ประสบการณ์ร่วมของผู้ใช้ เครื อข่ายนี ้จะสามารถเข้ าสูป่ ั ญหาและสนับสนุนความสัมพันธ์ตอ่ กัน
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เมื่ อ การสื่ อ สารผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ มี ค วามส าคัญ มากขึ น้ โดยเฉพาะด้ า นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ของผู้คนในรูปแบบของเครื อข่ายสังคม ได้ ถกู ให้ ความหมายไว้ โดย Barry Wellman
(1997) ว่า เมื่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับผู้คนหรื อหน่วยงาน มันคือเครื อข่ายสังคม คล้ าย
กับการที่เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นกลุ่มของเครื่ องมือที่เชื่อมต่อด้ วยกลุ่มของสายเคเบิล เครื อข่าย
สังคม คือ กลุ่มของผู้คนหรื อองค์กร หรื อหน่วยของสังคมอื่น ที่เชื่อมต่อด้ วยกลุ่มของความสัมพันธ์
ที่มีความหมายทางสังคม
จากความหมายดั ง กล่ า ว มี ก ารให้ ความส าคั ญ กั บ การรวมกลุ่ ม ของคน และ
ความสัมพันธ์ ทางสังคมที่พัฒ นาขึน้ ภายในเครื อข่าย โดยที่ความหมายแรกซึ่งเป็ นความหมาย
โดยทัว่ ไปของคาว่าเครื อข่ายสังคม ความสัมพันธ์ ทางสังคมนันเกิ
้ ดจากสาเหตุการทากิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนการสื่อสาร แต่ในความหมายที่สอง เน้ นที่การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์
นิยามของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) คือ เป็ นเครื่ องมือที่ให้
ปั จเจกบุคคลได้ กระทาสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
1) สร้ างข้ อมูลส่วนตัวบนพื ้นที่สาธารณะหรื อกึ่งสาธารณะภายในระบบที่มีขอบเขต
2) เชื่ อมต่อรายการต่าง ๆ ของผู้ใช้ ที่ยอมให้ มีการแบ่งปั นข้ อมูลไปยัง บุคคลต่าง ๆ ที่
ติดต่อสื่อสารกัน
3) สามารถเข้ าชมและกีดขวางรายการเชื่อมต่อ ของบุคคลอื่นภายในระบบได้ ธรรมชาติ
และการตังชื
้ ่อของการเชื่อมต่อเหล่านี ้จะมีความหลากหลาย (Boyd & Ellison, 2007)
สิ่งที่ทาให้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความพิเศษไม่ใช่เพียงแค่การที่ยอมให้ ปัจเจก
บุคคลได้ พบปะกับบุคคลแปลกหน้ าได้ เท่านันแต่
้ ยงั ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเชื่อ มต่อเครื อข่ายสังคมและ
ทาให้ เครื อข่ายนันมองเห็
้
นได้ และในเเครื อข่ายสังคมขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่งการเชื่อมต่อของผู้ที่
เกี่ยวข้ องไม่จาเป็ นจะต้ องจากัดอยู่ที่การพบปะเพื่อนใหม่เท่านันแต่
้ พวกเขายังสามารถสื่อสารกับ
ผู้คนที่ มี ความสัม พันธ์ กันเชื่ อมต่อกันในเครื อข่ายสัง คมปกติอยู่แล้ วได้ เช่นกัน เครื อข่ายสัง คม
ออนไลน์มีการพัฒนาลักษณะหน้ าในหลายหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ เป็ นแก่นหลักประกอบด้ วยข้ อมูล
ส่วนตัวที่สามารถมองเห็นได้ ที่แสดงการเชื่อมต่อรายการของเพื่อนที่เป็ นผู้ใช้ งานของระบบเดียวกัน
ข้ อมูลส่วนตัวจะเป็ นหน้ าที่แยกออกมาชัดเจนที่ทาให้ บคุ คลสามารถกรอกข้ อมูลสถานะของตนเอง
ได้ (Sunden, 2003, อ้ างถึงใน Boyd & Ellison, 2007) และเมื่อเชื่อมต่อกับเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์แต่ละบุคคลจะถูกขอให้ กรอกข้ อมูลที่ประกอบไปด้ วยชุดของคาถาม เช่น อายุ ที่อยู่ ความ
สนใจ และสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้ใช้ และยังให้ ผ้ ใู ช้ สามารถที่จะนารูปส่วนตัวแสดงบนหน้ า
เว็บได้ และอาจจะให้ ผ้ ูใช้ เ พิ่ม เนื อ้ หาที่ เป็ นมั ลติมี เดีย หรื อปรั บแต่ง หน้ าตาหน้ าที่ แสดงข้ อมูล
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ส่วนตัวได้ ตามใจชอบและอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ มีการทาแอปพลิเคชัน่ พิเศษมากมาย
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ เพิ่มเติมในหน้ าข้ อมูลส่วนตัวได้ เป็ นต้ น
หลัง จากที่ เ ข้ า เป็ นสมาชิ ก เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ แ ล้ ว ผู้ใ ช้ ส ามารถระบุ หรื อแสดง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นที่อยู่ในระบบเดียวกัน โดยที่การกาหนดชื่อจะแตกต่างกันไป แต่ที่เป็ นที่นิยม
ใช้ เช่น คาว่า “Friends” “Contacts” หรื อ “Fans” เครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่กาหนดให้ มี
การยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างทัง้ 2 ฝ่ าย แต่บางเครื อข่ายก็ไม่ได้ มีการกาหนดให้ มีการยืนยัน แต่
กาหนดเป็ นการยินยอมให้ ติดตาม (Follow) เป็ นต้ นการแสดงความสัมพันธ์ บนพืน้ ที่สาธารณะ
นับเป็ นองค์ประกอบสาคัญของประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และยังจัดให้ ผ้ ใู ช้ สามารถส่ง หรื อ
ฝากข้ อความในหน้ าข้ อมูลส่วนตัว (Profile) ของเพื่อนในระบบได้ หรื อให้ ฝากเป็ นข้ อความส่วนตัว
ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับการส่งเว็บเมล์ (Web Mail) ได้ เช่นกัน
นอกจากข้ อมูลส่วนตัว (Profiles) เพื่อน (Friends) การแสดงความคิดเห็น (Comments)
และการส่ง ข้ อความส่วนตัว (Private Message) บางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ เปิ ดให้ มี การ
แบ่งปั นรู ปภาพ วิดีโอ หรื อสร้ างบล็อก รวมถึงเทคโนโลยีการส่งข้ อความสัน้ (Instant Message)
ในขณะที่บางเว็บไซต์ได้ สนับสนุนการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ ด้วย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)
บล็อก (Blog) และยูทปู (YouTube) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) เป็ น
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ งานบนอินเทอร์ เน็ตเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี ้ ที่ให้ เวลากับการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตมากขึ ้นจนเกิดเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับเป็ นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว บทความ
รูปภาพผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรื อความสนใจร่วมกัน และ
กิจกรรมอื่น ๆ รวมไปถึงเป็ นแหล่งข้ อมูลจานวนมหาศาลที่ผ้ ใู ช้ สามารถช่วยกันสร้ างเนื ้อหาขึ ้นได้
ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
2.4.2 พัฒนาการและความเป็ นมาของเครือข่ ายสังคมออนไลน์
ข้ อ มู ล จาก Wikipedia.org (2015) ได้ ก ล่ า วถึ ง เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ (Social
Networking) ว่ามี จุด เริ่ ม ต้ นจากเว็บ Classmates.com (1995) และเว็ บ SixDegrees. com
(1997) ซึ่งเป็ นเว็บที่จากัดการใช้ งานเฉพาะนักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน เพื่อสร้ างประวัติ
ข้ อมูล ติดต่อสื่อสาร ส่งข้ อความและแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่สนใจร่วมกันระหว่างเพื่อนที่มีในรายการ
เท่านัน้ ต่อมาเว็บไซต์ Epinions.com (1999) ก็เกิดขึ ้นจากการพัฒนาของ Jonathan Bishop โดย
ได้ ทาผู้ใช้ สามารถควบคุม เนือ้ หาและติดต่อถึงกันได้ ไม่เพี ยงแต่เพื่อนในรายการเท่านัน้ แต่ยัง
สามารถติดต่อกับคนอื่น ๆ ได้ ด้วยนับได้ ว่าเป็ นจุดเริ่ ม ต้ นของเครื อข่ายสัง คมออนไลน์ (Social
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Network Sites) ทังหลายที
้
่กาเนิดขึ ้น ภายหลังมีการพัฒนารูปแบบออกไปอีก เช่น มายสเปซ (My
Space) กูเกิ ้ล (Google) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นต้ น
ด้ ว ยระบบการให้ บ ริ ก ารแบบระบบเปิ ดเครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ อื่ น ๆ ได้ เ ปิ ดตัว เพื่ อ
สนับสนุนคนที่มีลกั ษณะทางประชากรเฉพาะกลุ่ม (Niche) ก่อนที่จะขยายออกไปยังผู้กลุ่มผู้ใ ช้ ที่
กว้ างออกไป แต่สาหรับเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ มีการออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนเฉพาะเครื อข่าย
ในมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั น้ เฟซบุ๊ ก (Facebook) ก่ อ ตัง้ ขึ น้ ในปี ค.ศ. 2004 เพื่ อ ใช้ เฉพาะใน
มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด (Harvard University) เท่านัน้ (Cassidy, 2006, อ้ างถึงใน Boyd &
Ellison, 2007) ต่อมาในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2005 เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ ขยายกลุ่มผู้ใช้
ออกไปยังกลุม่ คนทัว่ ไป
นักวิจยั ได้ ให้ ความสาคัญกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยการรวมรวมจากวิธีการปฏิบตั ิ
รูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย และในปั จจุบนั ได้ ม่งุ เน้ นในเรื่ องของการจัดการในการสร้ างความ
ประทับใจ (Impression Management) การแสดงความเป็ นตัวตนของบุคคลผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ประสิ ทธิ ภ าพของความสัม พันธ์ (Friendship Performance) นอกจากนี ้ ยัง มี การ
ทาการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เช่นการศึกษาในมุมของผู้ใช้ งานในเรื่ องของชาติพนั ธุ์ (Ethnicity)
ศาสนา (Region) เพศ (Gender) เป็ นต้ น
2.4.3 การแบ่ งประเภทของเครือข่ ายสังคมออนไลน์
การแบ่งประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ในความเป็ นจริ งแล้ ว
ยากที่จะแยกประเภท Social Networking อย่างชัดเจนเพราะแต่ละประเภทก็ต่างคิดค้ นพัฒนา
เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ อย่างต่อเนื่องและยังมีรูปแบบมากมาย แต่อาจมีจดุ เด่นที่
แตกต่างกันไปเพื่อเป็ นจุดขาย ดังนี ้
1) ประเภท Publishing เป็ นบล็ อ กและเว็ บ ประเภทเนื อ้ หา (content) เช่น
Blogger Wordpress Bloggang Exteen TypePad เป็ นต้ น ซึ่งในแต่ละบล็อกก็มีการแยกย่อย
เนื ้อหาเป็ นหมวดหมู่ ตามความสนใจ เช่น Oknation.net บล็อกที่สามารถทาให้ ทกุ คนเป็ นนักข่าว
ได้ ด้วยการเขี ยนบล็ อกนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ Blognone.com นาเสนอข่าวสารแวดวงไอที
Keng.com บล็อกสาหรับผู้ที่สนใจการตลาด Gotoknow.org บล็อกที่รวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ
Pzecret.net บล็อกแนะนา Portable ที่นา่ สนใจ เป็ นต้ น
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2) ประเภท Community เครื อข่ายสังคมที่ช่วยสร้ างเครื อข่ายเพื่อนเก่าและหา
เพื่อนใหม่ สามารถส่งข้ อความแลกเปลี่ยนความสนใจ ซึ่งกันและกัน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)
ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instragram) เป็ นต้ น
3) ประเภท Media มี วัตถุประสงค์เพื่ อนาเสนอวิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น
YouTube, Ustream.tv, YahooVideo, Duocore.tv, Dailymotion, Thaitube.in.th, Veoh,
Netflix, Imeem, Last.fm, Ijigg เป็ นต้ น
4) ประเภท Games เกมออนไลน์ที่สามารถสร้ างตัวแทนในโลกเสมือนจริ งมี ชีวิต
อยู่ในโลกออนไลน์ ติดต่อสื่อสาร ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันกับผู้อื่น เช่น SecondLife, World
WarCraft, Audition, Gamegum, Ragnarok, Pangya เป็ นต้ น
5) ประเภท Photo Management เว็บฝากรูปออนไลน์ที่ช่วยจัดการภาพถ่ายจาก
กล้ องดิ จิ ทั ล และยั ง สามารถแบ่ ง ปั นรู ป ภาพ สามารถขายภาพผ่ า นช่ อ งทางนี ก้ ็ ไ ด้ เช่ น
Photobucket, Flickr, Zooomr, Photoshop Express, Glowfoto, Shutterfly เป็ นต้ น
6) ประเภท Business/Commerce เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจซื ้อ-ขาย และ
ประมูลสินค้ าออนไลน์ เช่น Amazon, eBay, Officelive, PayPal, Linkedin, Pramool, Tarad.com
เป็ นต้ น
7) ประเภท Data/Knowledge แหล่งข้ อมูลความรู้ เช่น Wikipedia, Answers,
Zickr, Tag.in.th, Del.icio.us, Digg, Bittorrent, Google Earth เป็ นต้ น

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความเครี ยด
2.5.1 ความหมายของความเครียด
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2554) ความเครี ยด เป็ นรู ปแบบปฏิกริ ยาตอบโต้ ทางอารมณ์ และ
ร่ างกายที่ เกิ ดขึน้ เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร (Greenberg,
2005) ความเครี ยดจึงเป็ นประสบการณ์ทางร่างกายหรื อจิตใจหรื อการรับรู้ตอ่ ความต้ องการที่มาก
เกินไปของบุคคล (Ivancevich & Matteson,1987) ส่วนความเครี ยดในงาน (Job Stress) เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ ของบุคคลกับหน้ าที่การงาน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ บุคคลต้ อง
ทางานเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ าที่ปกติ (Beehr & Newmanciting in Luthan, 1989) ความเครี ยด
จึง เป็ นการปรั บตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่ อตอบสถานการณ์ ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อร่ างกาย
จิตใจ และพฤติกรรม ก่อให้ เกิดการเบี่ยงเบนจากการมีส่วนร่วมในองค์การ (Luthans, 1989) โดย
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สรุ ปความเครี ยดคือ การตอบสนองเพื่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ร่ า งกายและจิ ตใจ ตลอดจนก่อให้ เกิ ดพฤติกรรมที่ เบี่ยงเบนจากปกติ ความเครี ยดไม่ใช่ความ
ตื่นเต้ น ไม่ใช่ความวิตกกัง วล อาจจะส่ง ผลดีในบางกรณี แต่ส่วนใหญ่ จ ะก่อให้ เกิ ดผลกระทบ
ในทางเสียหายมากกว่าผลดี
ความเครี ยดเป็ นเรื่ องของร่ างกายและจิตใจ ที่เกิดการตื่นตัวเตรี ยมรับสถานการณ์ หนึ่ง
ซึง่ คิดว่าไม่นา่ พอใจเป็ นเรื่ องที่หนักหนาสาหัส เกินกาลังทรัพยากรที่เรามีอยู่ หรื อเกินความสามารถ
ของเราที่จะแก้ ไขได้ ทาให้ ร้ ูสกึ หนักใจเป็ นทุกข์ ทาให้ เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรม
ตามไปด้ วย (กรมสุขภาพจิต, 2555)
ความเครี ยด ก็คือ การหดตัวของกล้ ามเนือ้ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อหลายส่วนของร่ างกาย
นั่น เอง ซึ่ง ทุก คนจ าเป็ นต้ อ งมี อ ยู่เ สมอในการด ารงชี วิ ต เช่น การทรงตัว เคลื่ อ นไหวทั่ว ๆ ไป
มีการศึกษาพบว่าทุกครัง้ ที่เราคิดหรื อมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ ้นจะต้ องมีการหดตัว เคลื่อนไหวของ
กล้ ามเนื ้อแห่งใดแห่งหนึง่ ในร่างกายเกิดขึ ้นควบคูเ่ สมอ
ความเครี ยด มีทงประโยชน์
ั้
และโทษ แต่ความเครี ยดที่เป็ นโทษนัน้ เป็ นความเครี ยดชนิดที่
เกินความจาเป็ น แทนที่จะเป็ นประโยชน์กลับกลายเป็ นอุปสรรคและอันตรายต่อชีวิต เมื่อคนเราอยู่
ในภาวะตึง เครี ยด ร่ างกายก็ จ ะเกิ ดความเตรี ยมพร้ อมที่ จ ะ "สู้" หรื อ "หนี " โดยที่ร่างกายมี การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น
1) หัวใจเต้ นแรงและเร็วขึ ้น เพื่อฉีดเลือดซึง่ จะนาออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ไป
เลี ้ยงเซลล์ทวั่ ร่างกาย พร้ อมกับขจัดของเสียออกจากกระแสเลือดอย่างรวดเร็ ว
2) การหายใจดีเร็วขึ ้น แต่เป็ นการหายใจตื ้น ๆ
3) มีการขับอดรี นาลีนและฮอร์ โมนอื่น ๆ เข้ าสูก่ ระแสเลือด
4) ม่านตาขยายเพื่อให้ ได้ รับแสงมากขึ ้น
5) กล้ ามเนื ้อหดเกร็งเพื่อเตรี ยมการเคลื่อนไหว เตรี ยมสู้หรื อหนี
6) เส้ นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัว
7) เหงื่ อออก เพราะมี การเผาผลาญอาหารมากขึน้ ทาให้ อุณหภูมิ ของร่ างกาย
เพิ่มขึ ้น
เมื่อวิกฤตการณ์ ผ่านพ้ นไปร่ างกายจะกลับสู่สภาวะปกติ แต่ความเครี ยดที่เป็ นอันตราย
ก็คือความเครี ยดที่เกิดขึน้ มากเกินความจาเป็ น เมื่อเกิดแล้ วคงอยู่เป็ นประจาไม่ลดหรื อหายไป
ตามปกติหรื อเกิดขึ ้นโดยไม่มีเหตุการณ์ที่เป็ นการคุกคามจริง ๆ (จุรนุช จิตราทร, 2547)
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ได้ แก่

2.5.2 ผลกระทบจากความเครียด
ผลจากความเครี ยด ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนัน้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน

1) ด้ านร่างกาย
ภาวะที่เครี ยดเกิดขึ ้นจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทาให้ เกิดอาการหน้ ามืดเป็ น
ลม เจ็บหน้ าอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน โรคอ้ วน แผลในกระเพาะอาหาร
เมื่อบุคคลตกอยู่ในความเครี ยดเป็ นเวลานาน จะทาให้ สุขภาพร่ างกายเลวลงเนื่องจากเกิดความ
ไม่ส มดุล ของระบบฮอร์ โมน ซึ่ง เป็ นชี วเคมี ที่สาคัญต่อมนุษย์ เพราะทาหน้ าที่ ช่วยควบคุม การ
ทางานของระบบต่าง ๆ ภายใน ขณะเกิดความเครี ยดจะทาให้ ตอ่ มหมวกไตหลัง่ ฮอร์ โมนคอร์ ติซอล
(Cortisol) เพิ่มขึ ้น จะทาให้ เกิดอาการทางกายหลายอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตังแต่
้ ปวด
ศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย หากบุคคลนันต้
้ องเผชิญกับความเครี ยดที่รุนแรงมาก ๆ อาจส่งผลให้
บุคคลเสียชีวิตได้ เนื่องจากระบบการทางานที่ล้มเหลวของร่างกาย เช่ นคนที่มีโรคเบาหวานเป็ นโรค
ประจาตัวอยูแ่ ล้ ว หากเกิดความเครี ยดอย่างรุนแรง ฮอร์ โมนคอร์ ตซิ อลจะไปกระตุ้นระดับน ้าตาลใน
เลือดให้ สงู ขึ ้นหรื อลดต่าลงอย่างผิดปกติ และทาให้ เกิดอาการช็อกได้
2) ด้ านจิตใจและอารมณ์
จิตใจของบุคคลที่เครี ยดจะเต็มไปด้ วยการหมกมุ่นครุ่ นคิด ไม่ส นใจสิ่งรอบตัว ใจ
ลอยขาดสมาธิ ความระมัดระวังในการทางานเสียไปเป็ นเหตุให้ เกิดอุบั ติเหตุได้ ง่าย จิตใจขุ่นมัว
โมโห โกรธง่าย สูญเสียความเชื่อมัน่ ในความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง เศร้ าซึม คับ
ข้ องใจ วิตกกังวล ขาดความภูมิใจในตนเอง ในบางรายที่ตกอยู่ในภาวะเครี ย ดอย่างยาวนานมาก
อาจก่อให้ เ กิ ดอาการทางจิ ต จนกลายเป็ นโรคจิ ตโรคประสาทได้ เนื่องจากการเผชิญต่อภาวะ
เครี ยดเป็ นเวลานานฮอร์ โมนคอร์ ตซิ อลที่มีปริมาณเพิ่มขึ ้น จะทาให้ เซลล์ประสาทฝ่ อและลดจานวน
ลง โดยเฉพาะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกับความจาและสติปัญญา ความเครี ยดจึงทาให้ ทาให้
ความจาและสติปัญญาลดลง และยังมี ผลต่อการทางานของระบบสารสื่ อประสาทที่ ทาหน้ าที่
เกี่ ยวกับอารมณ์ และพฤติกรรมโดยเฉพาะสารสื่อประสาท จึงทาให้ เกิดอาการซึมเศร้ าและวิตก
กังวลกว่าเวลาปกติ
3) ด้ านพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายดังที่กล่าวในข้ างต้ น ไม่ เพียงแต่จะทาให้ ระบบการ
ทางานของร่ างกายผิดเพี ้ยนไป แต่ยงั ทาให้ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเปลี่ยนแปลงด้ วย
เช่น บุคคลที่เครี ยดมาก ๆ บางรายจะมีอาการเบื่ออาหารหรื อบางรายมีการบริ โภคอาหารมากกว่า
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ปกติ มีอาการนอนหลับยากหรื อนอนไม่หลับหลายคืนติดต่อกัน ประสิทธิภาพในการทางานน้ อยลง
และเผชิญกับความเครี ยดอย่างโดดเดี่ยว บ่อยครัง้ บุคคลจะมีพฤติกรรมการปรับตัวต่อความเครี ยด
ในทางที่ผิด เช่น สูบบุหรี่ ติดเหล้ า ติดยา เล่นการพนัน การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางอย่างใน
สมองทาให้ บุคคลมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวมากขึ ้น ความอดทนเริ่ มต่าลง อาจมีการอาละวาดขว้ างปา
ข้ าวของ ทาร้ ายผู้อื่น ทาร้ ายร่างกายตนเอง หรื อหากบางรายที่เครี ยดมากอาจเกิดอาการหลงผิด
และตัดสินใจแบบชัว่ วูบนาไปสูก่ ารฆ่าตัวตายในที่สดุ (ศรี จนั ทร์ พรจิราศิลป์, 2554)
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2554) อ้ างถึงผลของความเครี ยดต่อสุขภาพ จิตใจ พฤติกรรม และ
การทางาน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ (Reivich & Shatte, 2002, อ้ างถึงใน Greenberg, 2005)
ต่ อสุขภาพ
โรคหัวใจ
ปวดหลัง
ปวดศีรษะ
มะเร็ง

ต่ อจิตใจ
ขัดแย้ งในครอบครัว
นอนไม่หลับ
เสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ
หดหู่

ต่ อพฤติกรรม
สูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอลล์
ก้ าวร้ าวรุนแรง

ต่ อการทางาน
อุบตั เิ หตุในการทางาน
ขาดงาน
ประสิทธิภาพการ
ทางานลดลง

เบื่ออาหาร

ภาพที่ 2.3 ผลของความเครี ยดต่อสุขภาพ จิตใจ พฤติกรรม และการทางาน
แหล่ งที่มา: ประทุม ฤกษ์กลาง, 2554.

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข
2.6.1 ความหมายของความสุข
ความสุข คือ ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และความคิดที่เป็ นบวก
เป็ นอารมณ์ที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้ เห็นได้ โดยตรง แต่จะแสดงออกโดยพฤติกรรมที่สามารถ
บ่ง บอกถึง ความสุขได้ นอกจากนี ค้ วามสุขยังหมายถึง ความพอใจเมื่อประสบกับการบรรลุ ถึง
ผลสาเร็ จบางประการ หรื อบรรลุถึงความต้ องการ ความปรารถนา ความสุขเกิดจากความรู้สึกอัน
เกิดจากเหตุหรื อสิ่ง ๆ หนึ่ง ความกระตือรื อร้ น ที่ยึดถือ หรื อความต้ องการเป็ นผลสาเร็ จ ความสุข
เกิดขึ ้นในจิตใจ ความสุขทังหมดเป็
้
นความรู้สกึ ที่อยู่ที่หวั ใจ และความพอใจ (Donnelly, 2002, อ้ าง
ถึงใน บุญทัน พันธ์จนั ทร์ , 2555)
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สมหวัง วิท ยาปั ญ ญานนท์ (2544) ได้ นิ ยามแนวคิด เรื่ องความสุข ไว้ ดัง นี ้ ความสุขคื อ
ความรู้สกึ สะดวกสบาย (เป็ นความรู้สึกที่ไม่ย่งุ ยาก หรื อไม่ต้องอดทน) ความสุขคือ ความทุกข์ที่ลดลง
(เป็ นจิตสัมพันธ์ เมื่อทุกข์เริ่มทุเลาเบาบาง) ความสุขคือ ความรู้สึกพึงพอใจ เมื่อความต้ องการหรื อ
ความอยากของเราได้ รับการตอบสนอง (กิเลสได้ รับการตอบสนอง) ความสุขคือ ความรู้สึกใจสงบ
ไม่ว่นุ วาย ความสุขคือ ความรู้สึกดีขึ ้น เมื่อความไม่อยากเป็ นความน่ารังเกียจได้ พ้นไป ความสุข
คือ ภาวะความรู้ สึกสบายที่ สารแห่งความสุขในร่ างกายได้ ถูกกระตุ้นให้ หลัง่ ออกมาจนเกิดอาการ
ปิ ตยิ ินดี
(Tal Ben-Shahar อ้ างถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2554) นักจิตวิทยาตะวันตก มหาวิทยาลัย
ฮาร์ วาร์ ด ได้ นิยามความสุขไว้ วา่ ความสุข หมายถึง ประสบการณ์โดยรวมของความพึงพอใจ และ
การมีจุดหมายในชีวิต และอธิ บายว่าคนมีความสุขจะมีอารมณ์ บวก พร้ อมกับมองชีวิตของตน
อย่างมีจดุ หมาย ความพึงพอใจเป็ นอารมณ์บวกที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ขณะที่การมีจดุ หมายในชีวิต
เป็ นประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต
การบริ หารความสุขนัน้ จะต้ องกาหนดตนเองว่าจะเป็ นแบบปุถชุ น (โลกียธรรม) หรื อแบบ
อริยบุคคล (โลกุตตรธรรม) ในกรณีที่ต้องการความสุขแบบปุถชุ นจะต้ องมุ่งไปสู่วิธีการหาความสุข
ที่ จุ ด พอดี (มั ต ตั ญ ญุ ต า) คื อ ความพอเหมาะพอดี คื อ พอดี พ อกิ น ไม่ ย ากจน ไม้ ฟุ้ งเฟ้ อ
สะดวกสบายพอควร เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนอื่นบ้ าง สาหรับกรณีที่ต้องการแบบอริ ยบุคคล จะต้ องมุ่ง
ไปสู่วิธีการหาความสุขที่เป็ นลักษณะอุเบกขา มุ่งสู่นิพพาน โดยการละสังโยชน์ 10 ซึ่งเป็ นกิเลสที่
ผูกในคนไว้ กบั ทุกข์ ยิ่งตัดกิเลสได้ มากเท่าใด ความสุขก็มากขึ ้นเท่านัน้ หรื อยิ่งอยู่ห่างจากทุกข์มาก
เท่านัน้ หากเราต้ องการบริ หารความสุข เราต้ องรู้ ว่าทุกข์ เกิ ดจากอะไร ทางไหนบ้ าง แล้ วก็ หา
ทางแก้ ไข ทุกข์หรื อความไม่สบายกายไม่สบายใจนันเกิ
้ ดจากสิ่งคาดหวัง (ตัณหาหรื อความอยาก)
นันแตกต่
้
างจากของจริงที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนต่าง ๆ นี ้เรี ยกว่า ปั ญหาหรื อทุกข์ อยากได้ สิ่งดี ๆ
มาก แต่ได้ น้อย ย่อมทุกข์ อยากได้ สิ่งไม่ดีน้อย ๆ แต่กลับได้ มาก ย่อมทุกข์ การบริ หารทุกข์หรื อ
บริ หารสุขก็คือ การลดส่วนต่างนัน่ เอง ซึ่งมีสองวิธีคือ ทาให้ หามาได้ เยอะจนสมความอยาก หรื อ
อาจใช้ วิ ธี ล ดความอยากลง ของจริ ง ก็ ไ ด้ สมใจได้ ไม่ ย ากนั ก เพราะหวั ง น้ อย โลภน้ อย
(สมหวัง วิทยาปั ญญานนท์, 2548)
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2554) ได้ อธิบายความสุขว่า หมายถึง การสนองต่อ
ความต้ องการ เป็ นความสมอยาก สมปรารถนา โดยความอยากนี ้เป็ นได้ ทงกุ
ั ้ ศล นัน่ คือ ฉันทะ และ
อกุศ ล คื อ ตัณ หา และกล่ า วว่ า พระพุท ธเจ้ า ตรั ส ถึ ง บ่อ ยในความสุข 3 เรื่ อ ง คื อ 1. กามสุข
2. ความสุขทางสังคม 3. ความสุขในการพัฒนาชีวิต อันเป็ นการอธิบายความสุขว่ามีหลายระดับ
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โดยที่กามสุข เป็ นเรื่ องของการตอบสนองความต้ องการทางประสาทสัมผัส ความสุขทางสังคม
เป็ นความสุขจากความเป็ นมิตรและการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม และความสุข
จากภายใน เกิดขึน้ พร้ อมกันไปกับการพัฒนาของชีวิต ก่อให้ เกิดปั ญญาที่ทาให้ จิตใจเป็ นอิสระ
และกล่าวด้ วยว่า พุทธศาสนามิได้ ปฏิเสธกามสุข แต่สอนให้ ร้ ูจกั ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ องเท่านัน้
2.6.2 ความสุขมวลรวม
การพัฒนาโดยเน้ นความสุขมวลรวมของคนในชาติ เป็ นการการบูรณาการทางแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาที่พงึ ประสงค์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคนและสังคมให้ มีความสุขที่แท้ จริ ง
แทนการเน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิ จ ถื อเป็ นการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ ในการพัฒ นาประเทศ
อันเนื่องมาจากแนวคิด “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (GNH) ที่ใช้ เรี ยกในภูฐาน หรื อที่ในประเทศ
ไทยเรี ยกว่า “ความสุขมวลรวมภายในประเทศ” (GDH) โดยมุ่งหมายให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา และทาให้ ประชาชนมีความสุข จึงไม่วดั การพัฒนา ที่ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
แต่เพียงอย่างเดียวที่แสดงด้ วยผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) เพียงเท่านัน้ แนวคิดความสุข
มวลรวมประชาชาติ (GNH) เป็ นการพิจารณาการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม ทังทรั
้ พยากรธรรมชาติ
สังคม วัฒนธรรม ทุนมนุษย์ สวัสดิภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนเงื่อนไขที่จะ
ทาให้ ทงปั
ั ้ จเจกบุคคลและสังคมมีความสุข
ประเทศภูฏานเป็ นแบบอย่างและจุดประกายแนวความคิดการพัฒนาโดยเน้ นความสุข
ประชาชาติให้ เป็ นกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยมีปรัชญาพื ้นฐานของศาสนาพุทธ
ซึ่งกระแสความคิดนี ้กาลังได้ รับความสนใจมากยิ่งขึ ้นในระดับสากลนอกจากนี ้ ในวงการวิชาการ
ต่างประเทศโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ ได้ ให้ ความสนใจในการวิจัยเรื่ องความสุขโดยเฉพาะ
เศรษฐศาสตร์ ความสุขและนโยบายสาธารณะมากขึ ้นเป็ นลาดับ ซึ่งอีกนัยหนึ่งเป็ นการสะท้ อนถึง
ปั ญหาของการพัฒนาในโลกปั จจุบนั ที่ประเทศร่ ารวย ซึ่งประชาชนมีรายได้ ต่อหัวสูงขึ ้นแต่กลับ
พบว่าประชาชนในประเทศเหล่านัน้ มีความสุขลดลง แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของ
ภูฐาน ดาเนินตามทัศนะการพัฒนาของชาวพุทธ ซึ่งให้ คณ
ุ ค่าแก่ความสมดุลระหว่างวัตถุกบั จิตใจ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็ นหนทางสร้ างสุข และสร้ างความก้ าวหน้ าให้ แก่มนุษย์ ในแง่ที่ทา
ให้ มนุษย์มีความสุขความพอใจทางวัตถุ ทางจิตวิญญาณ ทางวัฒนธรรม และอารมณ์ไปพร้ อมกัน
โดยยึดหลักธรรมแห่งพุทธศาสนา (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ , ม.ป.ป.)
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2.6.3 พุทธศาสตร์ วิถีแห่ งความสุข
ความสุขที่แท้ จริ งเป็ นความสุขที่ได้ มาจากภายในจิตใจตนเอง ความสุขที่จิตใจสามารถ
รับรู้และสัมผัสได้ โดยไม่ต้องรอใครมอบให้ ความสุขที่อยู่ภายในจิตใจแม้ ปัจจัยภายนอกรอบตัวจะ
โกลาหลวุ่นวายมากมายแค่ไหนก็ตาม วิธีดารงชีพอยู่ในสังคมนีไ้ ด้ อย่างมีความสุข และวิถีแห่ง
ความสุขที่แท้ จริ งนันก็
้ มีเพียงเส้ นทางเดียวนัน่ คือ การปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า ดังที่ทรงตรัสว่า “อโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็ นลาภอย่างยิ่ง และคาว่า นิพฺพาน ปรม
สุข นิพพานเป็ นสุขอย่างยิ่ง” ซึ่งมีความหมายว่าสุขจะเกิดขึ ้นได้ ด้วยความไม่มีโรคทางกาย และไม่
มีความเศร้ าหมองทางจิตใจ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ได้ นิพนธ์ ถึงเหตุแห่ง
ความสุขไว้ ในหนังสือเรื่ อง “ความสุขอยู่ที่ไหน” มีใจความว่า ความสุขย่อมเป็ นที่ปรารถนาของคน
ทุก คน และทุกคนย่อมเคยประสบความสุขมาแล้ ว ความสุขเป็ นอย่างไร จึงเป็ นที่ร้ ู จักกันอยู่ใน
เวลาที่กายและจิตใจอิ่มเอม สมบูรณ์ สบายก็กล่าวกันว่าเป็ นสุข ความสุขจึงเกิดขึ ้นที่กายและใจ
สาหรับกายนันเพี
้ ยงให้ เครื่ องอุปโภคบริ โภคพอให้ เป็ นไปได้ ก็นบั ว่าสบาย แม้ กายสบาย ถ้ าจิตไม่
สบาย กายก็พลอยซูบซีดเศร้ าหมองด้ วย ส่วนกายเมื่อไม่สบายด้ วยความเจ็บป่ วย หรื อความคับ
แค้ นอย่างใดอย่างหนึง่ ถ้ าจิตยังร่าเริงสบายอยู่ ก็ไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นทุกข์เป็ นร้ อนเท่าใดนัก และความไม่
สบายกายก็อาจบรรเทาไปได้ เพราะเหตุนี ้ความสุขจิ ตสุขใจนั่นแลเป็ นสาคัญ สิ่งภายนอกไม่ใช่
ต้ นเหตุของความสุข อนึง่ ถ้ าสิ่งนัน้ ๆ มาด้ วยการกระทาที่ไม่ดี การกระทานันก็
้ จกั เป็ นเครื่ องตัดทอน
ตนเองอีกส่วนหนึ่ง สิ่งภายนอกอาจอุดหนุนความสุขสาราญให้ บ้าง แต่ไม่จดั เป็ นเหตุของความสุข
ถ้ าเป็ นเหตุแห่งความสุข ผู้ที่มีสิ่งภายนอกบริ บรู ณ์ต้องเป็ นสุขทุกคน สิ่งภายนอกจึงเป็ นแค่อปุ กรณ์
แก่ความสุขเท่านัน้ ความสุขเกิดขึ ้นได้ เพราะการกระทาของตนเองในทางธรรม
เหตุแห่งความสุขก็คือทุกข์น้อยลงการที่จะทาให้ ทุกข์น้อยลง ได้ นนก็
ั ้ ต้องอาศัยธรรมของ
พระพุทธองค์โดยใช้ ปัญญาพิจารณาข้ อธรรมต่าง ๆ ได้ แก่ ศีล สันโดษ พรหมวิหาร 4 หรื ออิทธิบาท
4 การนาธรรมนี ้มาปฏิบตั ิให้ เกิดประโยชน์พฒ
ั นาตนเองให้ มีความเป็ นมนุษย์ที่เต็มพร้ อมสมบูรณ์
เป็ นผู้มีใจสูงจนสามารถนับถือตนเองได้ และที่สาคัญสามารถพัฒนาตนเองจนทาให้ เกิดปั ญญา
ทางธรรมได้ ด้ วยการฝึ กเจริ ญภาวนาไม่ว่าจะเป็ นสมถภาวนาหรื อวิปัสสนาภาวนาที่จะต้ องปฏิบตั ิ
ควบคู่กนั ไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในการดาเนินชีวิตจนถึงวิมตุ ติสขุ คือ ไม่ต้องกลับมาเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป สมดังพุทธภาษิ ตที่ว่า “นิพฺพานปรม สุข นิพพานเป็ นสุขอย่าง
ยิ่ง” ดังนี ้ทังหมดแล้
้
วจะเห็นว่า พุทธศาสตร์ คือวิถีแห่งความสุขโดยแท้ (สิริวฒ
ั น์ ศรี เครื อดง, 2553)
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2.6.4 การสื่อสารเพื่อความสุขแท้
การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญของมนุษย์ ไม่มีใครสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ โดยการปราศจาก
การสื่อสารได้ สัญลักษณ์หนึ่งที่สะท้ อนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของมนุษยชาติ คือ ความสามารถของ
มนุษย์ ในการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดข้ อมูล ความรู้ การแสดงออกถึงความนึกคิด ความคิดเห็น
ความรู้สกึ และการบันทึกเรื่ องราวเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยสัญญาณ สัญลักษณ์ ภาพ เสียง ข้ อความ และ
ค าพู ด เพื่ อให้ ผู้อื่ นรั บรู้ และเข้ าใจตน รวมทัง้ เจตนารมณ์ อื่ นของการสื่ อสารที่ มี แตกต่างกั นไป
กระบวนการสื่ อสารด้ วยการรั บ รู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาที่ ถู ก ต้ องต้ องอาศัย สติ ปั ญ ญา หมายถึ ง
ความสามารถในการคิดและกระบวนการในการรับรู้ การสื่อสารด้ วยสติปัญญาจะเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการนามนุษย์ไปสูค่ วามสุขแท้ เป็ นความสุขทางธรรมที่สามารถผสมกลมกลืนกับความสุขทางโลกได้
อย่างลงตัว ซึง่ ความสุขในทางโลกย่อมแตกต่างจากความสุขในทางธรรม
ความสุขในทางโลก หมายถึง สถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้
ความสุขเป็ นผลที่เกิดจากการผสมผสานความรู้ สึกหลาย ๆ อย่างเข้ าด้ วยกัน ความรู้ สึกในการกินอยู่ดี
ความรู้ สึกในการปรั บตัวได้ เป็ นอย่างดี ความรู้ สึกว่าตนมี ความสามารถเพียงพอที่จะอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้ อมใหม่ ๆ เหล่านี ้ต่างประกอบกันขึ ้นเป็ น สถานะแห่งความสุข (ทัซซิงก์ ไลล์, 2521, อ้ างถึง
ใน จันทนา ทองประยูร, 2552) ส่วนความสุขในทางธรรมเป็ นความสุขแท้ เป็ นความสุขบริ สทุ ธิ์ จากการ
ทาที่ ถูกต้ อง พอใจตัวเอง ความสุขเกิ ดจากการพอใจเสมอ โดยเป็ นความพอใจที่ ถูกต้ องบริ สุทธิ์
(พุทธทาสภิกขุ, 2538, อ้ างถึงใน จันทนา ทองประยูร, 2552)
มนุษย์สามารถใช้ ธรรมะเป็ นหลักปฏิบตั ิในการสื่อสารเพื่อสร้ างความสุขแท้ โดยใช้ หลัก
ธรรมะขันพื
้ ้นฐานในพุทธศาสนาที่สามารถนาทางมนุษย์ไปสูเ่ ป้าหมายแห่งความสุขแท้ ซึ่งเป็ นหลัก
ปฏิบตั ติ ามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระบรมศาสดาในพุทธศาสนาซึ่งตรัสถึง
วิธีการเพื่อให้ มนุษย์หลุดพ้ นจากความทุกข์ทงั ้ ปวงตามอริ ยสัจสี่ ได้ แก่ ทุกข์ สมุ ทัย (สาเหตุของ
ทุกข์) นิโรธ (ความพ้ นทุกข์) และมรรค (หนทางแห่งการดับทุกข์) โดยสามารถใช้ สติปัญญาในการ
บรรลุเป้าหมายแห่งความไม่ทกุ ข์หรื อพ้ นทุกข์ได้ ด้วยในการใช้ มรรค 8 หรื อหนทางดับทุกข์
ความสุขที่แท้ นนเป็
ั ้ นความสุขที่กล่าวถึงในพุทธศาสนา จึงหมายถึงความสุขที่เป็ นพื น้ ฐาน
อยู่ภ ายใน ซึ่ง จิ ตใจสามารถสัม ผัสได้ ทุกเวลาถ้ าพร้ อม ไม่ต้อ งอาศัย กระบวนการรั บ รู้ ที่ ขึน้ ต่อ
อารมณ์ของโลกภายนอก เป็ นความสุขที่ทาให้ ชีวิตนี ้มีความเป็ นอิสระ (วิมุตติ) ความสงบ (สันติ)
ความสะอาด (วิสทุ ธิ) และความสว่าง (ปั ญญา) (จันทนา ทองประยูร, 2552)
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2554) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเครี ยดจึงเป็ นการปรับตัวและ
เปลี่ ยนแปลงเพื่ อตอบสถานการณ์ ภ ายนอกซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อร่ างกาย จิ ตใจ และพฤติกรรม
ก่อให้ เกิดการเบี่ยงเบนจากการมีส่วนร่วมในองค์การ ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดอาจเนื่องจาก
ปั จจัยภายนอกองค์กร ปั จจัยภายในองค์การ ปั จจัยกลุ่มทางาน ปั จจัยส่วนบุคคล ความเครี ยด
ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สภาพจิตใจ พฤติกรรม บุคคลสามารถจัดการความเครี ยดได้ โดยการ
ออกก าลัง กาย การพัก ผ่ อ น การท าสมาธิ ควบคุม พฤติ ก รรม ส่ ว นองค์ ก รสามารถจัด การ
ความเครี ยดได้ โดยการสร้ างบรรยากาศสนับสนุน การออกแบบองค์การ การลดความขัดแย้ ง
ในบทบาท การกาหนดบทบาทให้ ชดั เจน การจัดการความเครี ยดจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการ
ทางานของบุคลากรด้ วยการช่วยลดอุบตั ิเหตุในการทางาน ลดการขาดงาน ลดความท้ อแท้ เพิ่ม
ขวัญกาลังใจ และความพึงพอใจในการทางาน
ผลการวิจ ยั พบว่า คนท างานและผู้ บ ริ ห ารองค์ก รควรให้ ค วามสนใจในการจัด การ
ความเครี ย ด อย่า ปล่อ ยให้ เ กิด บรรยากาศของความเครี ย ดหรื อ ตกอยู ่ภ ายในสภาวะ
ความเครี ย ดมากจนกระทัง่ เกิด ผลกระทบเสีย หายต่อ บุค ลากรในองค์ก รทั ้งในด้ า นร่ า งกาย
จิตใจ พฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนส่งผลเสียหายต่อประสิทธิภาพการทางานให้ กับองค์กร
ควรมีการบริ หารจัดการความเครี ย ด เพิ่ม พูน ความสุขให้ กับบุคลากรขององค์กร อันจะทาให้
บุคลากรมีประสิทธิผลในการทางานมากขึ ้นและนามาซึ่งประสิทธิภาพและความเจริ ญก้ าวหน้ า
ขององค์กรสืบไป
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2557) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสื่อสารตามแนวพุทธศาสนา
ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาของพระพุทธองค์ซงึ่ กาเนิดมานานกว่า 2546 ปี ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของชาวตะวันออก หลักคาสอนของพระพุทธองค์ได้ ครอบคลุมถึงเรื่ องการสื่อสารของมนุษย์ทงั ้
ในด้ านการรับรู้การพูดการฟั งการเปิ ดรับการสื่อสารการคิดและการเชื่อ ซึ่งหลักการสื่อสารตามแนว
พุท ธศาสนาสามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นการสื่ อ สารยุค ปั จ จุบัน จัด เป็ นหลักการสื่ อ สารที่
ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารและส่งเสริมให้ เกิดจริยธรรมในการสื่อสาร
ผลการวิจยั พบว่าการสื่อสารจะต้ องสื่อ ใหม่เหมาะสมกับระดับปั ญญาที่แตกต่างกันของ
ผู้รับสาร โดยใช้ เทคนิควิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้รับสาร คาสัง่ สอนของพระพุทธองค์ว่าด้ วย
การสื่ อสารในด้ านกระบวนการสื่ อสาร หลักการพูด การฟั ง การเลื อกเชื่ อ การวิเคราะห์ บุคคล
ดังที่กล่าวมาล้ วนเป็ นหลักการที่สร้ างสรรค์ให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพหลักคาสัง่ สอนว่าด้ วยการ
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สื่อสารของพระองค์ยงั ครอบคลุมถึงหลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของการสื่อ สารอีกด้ วย เป็ น
หลักที่ ช่ว ยให้ บุคคลมี ความสุข มี ค วามสัม พันธ์ ที่ดีแ ละยั่ง ยื นกับบุคคลอื่ น ๆและเป็ นหลักการ
สื่อสารที่ชว่ ยให้ สงั คมทุกระดับทังในระดั
้
บครอบครัวชุมชน ประเทศชาติและโลก คงไว้ ซงึ่ สันติสขุ
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2557) ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการ
ใช้ ประโยชน์ความต้ องการข่าวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่มีต่อรู ปแบบการ
สื่อสารเผยแผ่พทุ ธศาสนา โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณด้ วยการวิจยั สารวจผสานกับการวิจยั
เชิงคุณ ภาพด้ วยการสัมภาษณ์ การวิจัยส ารวจได้ เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
พุทธศาสนิกชนชาวไทยทัว่ ประเทศจานวน 400 คน ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพใช้ การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้ างกับพุทธศาสนิกชนทัว่ ประเทศจานวน 100 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เชิงสารวจ
กระทาโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั เชิงสารวจพบว่า
พุทธศาสนิกชนที่มีอายุการศึกษาอาชีพ รายได้ ถิ่นที่อยู่แตกต่างกัน มีความสนใจและการปฏิบตั ิ
ตามแนวพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พุท ธศาสนิกชนที่มีอายุอาชีพ รายได้
ถิ่ น ที่ อ ยู่แ ตกต่า งกัน มี ค วามบ่อ ยครั ง้ ในการเปิ ดรั บ ข่ า วสารพุท ธศาสนาแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติพุทธศาสนิกชนที่มีอายุการศึกษาอาชีพ รายได้ ถิ่นที่อยู่อาศัยความสนใจและ
การปฏิบตั ิตนตามแนวพุทธศาสนาแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับเนือ้ หาข่ าวสารพุทธศาสนา ความ
ต้ องการข่าวสารและการใช้ ประโยชน์ข่าวสารพุทธศาสนาตลอดจนมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการ
เผยแผ่พทุ ธศาสนิกชนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตคิ วามสนใจและการปฏิบตั ิตนตามแนว
พุทธศาสนาความบ่อยครัง้ ในการเปิ ดรับข่าวสารพุทธศาสนาการเปิ ดรับเนื ้อหาข่าวสารพุทธศาสนา
ความต้ องการข่าวสารพุทธศาสนาการใช้ ประโยชน์ขา่ วสารพุทธศาสนาความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
เผยแผ่พุทธศาสนา มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติส่วนผลการวิจยั เชิงคุณภาพด้ วย
การสัมภาษณ์ปรากฏผลดังนี ้พุทธศาสนิกชนมีความสนใจและการปฏิบตั ิตนตามแนวพุทธศาสนา
ในระดับปานกลาง สื่อที่ใช้ เปิ ดรับข่าวสารพุทธศาสนามากที่สดุ ได้ แก่สื่อโทรทัศน์ประเด็นเนื ้อหาที่
เปิ ดรับมากที่สดุ ได้ แก่หลักธรรมะ พุทธศาสนิกชนมีความต้ องการข่าวสารด้ านหลักธรรมะและการ
ปฏิบตั ิธ รรม พุทธศาสนิกชนมี การนาข่าวสารพุทธศาสนาไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจาวันและ
ปฏิ บัติตาม การเผยแผ่พุทธศาสนายัง มี อยู่น้อยเกิ นไป ไม่น่าสนใจและน่าเบื่อควรนาเสนอใน
รู ป แบบใหม่ ทัน สมัย เข้ า ใจได้ ง่ า ย สะดวกต่อ การพกพามี สี สัน น่ า ตื่ น เต้ น น่ า สนใจติ ด ตาม
ผสมผสานกับความบันเทิงและทาให้ เหมาะสมกับกลุ้มเป้าหมายแต่ละกลุม่
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความสนใจและการปฏิบตั ิตน
ตามแนวพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยผู้มีอายุมากกว่าจะมีความสนใจ
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และปฏิ บัติต นตามแนวพุท ธศาสนาแตกต่า งจากผู้มี อ ายุน้ อ ยกว่า อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ผลการวิ จัย ในด้ า นความต้ อ งการข่ า วสารพุ ท ธศาสนาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนช าวไทยพบว่ า
พุทธศาสนิกชนที่มีอายุการศึกษาอาชีพ รายได้ ถิ่นที่อยู่ความสนใจ และการปฏิบตั ิตนตามแนวทาง
พุท ธศาสนาที่ แ ตกต่า งกัน มี ค วามต้ อ งการข่ า วสารพุท ธศาสนาแตกต่า งกัน ด้ า นการ เผยแผ่
กลุ่ม ตัว อย่า งเห็ น ว่า ควรน าเสนอในรู ป แบบใหม่ทัน สมัย มี สี สัน น่า ตื่ น เต้ น น่ า สนใจ ติด ตาม
ผสมผสานกับความบันเทิง และทาให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทาให้ เข้ าใจได้ ง่าย
ควรมีเพลงดนตรี กราฟิ กประกอบ และเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ที่ช่วงเวลาหลากหลายรวมทังการท
้
าให้
สะดวกต่อการพกพาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะว่าไม่ควรให้ มีการ
เรี่ ยไรบุญในที่สาธารณะ รวมทังการขายพระเครื
้
่ องและวัตถุมงคลในสื่อเพื่อการพาณิชย์ซึ่งผลวิจยั
นี ้สอดคล้ องกับผลวิจยั ความสัมพันธ์ ระหว่างความสนใจและการปฏิบตั ิตนตามแนวพุทธศาสนา
ความบ่อยครั ง้ ในการเปิ ดรั บข่าวสารพุทธศาสนาการเปิ ดรับเนื อ้ หาข่าวสารพุทธศาสนาความ
ต้ องการข่าวสารพุทธศาสนาการใช้ ประโยชน์ข่าวสารพุทธศาสนาความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเผย
แผ่พุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเห็นว่า การเผยแผ่ข่าวสารพุทธศาสนา ควรใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย
หลีกเลี่ยงภาษาบาลีซึ่งคนทั่วไปไม่เข้ าใจ ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปตามทฤษฎี การรับรู้ และการเลือก
เปิ ดรับ
ดริ ณ จักรพันธุ์ อินทร์ อุดม (2556) ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทยผ่านสื่อใหม่:กรณีศึกษาเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอมโดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ
คือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการนาเสนอพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผ่านสื่อใหม่ กรณีศกึ ษา
เว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม (www.dhanmmatoday.com) และ 2. เพื่อวิเคราะห์เนื ้อหาที่ปรากฏ
ในเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม(www.dhammatoday.com) และ 3. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ
ของผู้ติด ตามข้ อ มูล ข่ า วสารจากเว็ บ ไซต์ ธ รรมะทูเ ดย์ ด อทคอม (www.dhammatoday.com)
ในการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาของเว็ บ ไซต์ ใช้ ท ฤษฎี ม าอ้ า งอิ ง โดยน ารายละเอี ย ดตามแนวคิ ด การ
ออกแบบเว็บไซต์ และการโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตมาจัดหมวดหมู่ และใช้ การศึกษาข้ อมูลจาก
เว็บไซต์ และเอกสาร บทความต่าง ๆ เพื่ออภิปรายถึง 3 หัวข้ อดังนี ้ 1. การศึกษารู ปแบบเว็บไซต์
2.การศึกษาการนาเสนอบนเว็บไซต์ 3. การวิเคราะห์เนื ้อหาที่เสนอบนเว็บไซต์ ส่วนในเชิงปริ มาณ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสอบถามที่เป็ นรูปแบบปลายปิ ด 3 ส่วน คือ 1.ข้ อมูล
ทางประชากร 2.ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตและการรับข่าวสาร และ 3.ข้ อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจจากการติดตามข่าวสารของเว็บไซต์
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ผลการศึกษาพบว่า เว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม (www.dhammatoday.com) ไม่ใช่ช่อง
ทางการสื่ อสารหลักที่ เ ข้ าถึง กลุ่ม เป้ าหมายของท่า นว.วชิ รเมธี แต่เป็ นเพี ยงอี กช่องทางหนึ่ง ที่
ท่าน ว.วชิรเมธี สร้ างขึน้ มาเพื่อส่งเสริ มพุทธศาสนาอย่างเต็มรู ปแบบ โดยมีการนาเสนอธรรมะ
บริการในรูปแบบหนังสือสิ่งตีพิมพ์ วีดีโอธรรมะ คลิปการบรรยายธรรมะ บทสัมภาษณ์ธรรมะ ฯลฯ
ที่รับชมได้ แบบไม่เสียค่าบริ การ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการตอบสนองต่อกลวิธีทางการตลาด
โดยเลือกใช้ เครื่ องมือรู ปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารกับลูกค้ าทังในรู
้ ปแบบของสื่อดิจิทลั ที่สามารถ
เข้ าถึงลูกค้ าที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันโดยท่านว.วชิรเมธี มีชื่อเสียงในสังคมไทยจากการที่ท่านมี
การสื่อสารธรรมะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบซึง่ เป็ นการใช้ สื่อใหม่เพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ อย่างชัดเจน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลด
ความเครี ยดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
ที่มงุ่ ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางของสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีเนือ้ หาธรรมะ ประเภทของเนือ้ หาเกี่ ยวกับธรรมะที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิ ดรับ การใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่กลุ่มตัวอย่างได้ จากสื่อสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ของธรรมะ
กับการลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุข ตามมุมมองของผู้ใช้ วยั ทางานที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ โดยระเบียบวิธีการวิจยั มีเนื ้อหาต่าง ๆ ต่อไปนี ้

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย
ตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่

ตัวแปรตาม ได้ แก่

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่ง
งาน พฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ ช่องทางของสื่ อ
สัง คมออนไลน์ ที่มี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับธรรมะ ประเภทของเนื อ้ หา
เกี่ยวกับธรรมะ การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
การลดความเครี ยด การเพิ่มความสุข

3.3 สมมุตฐิ านการวิจัย
3.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน
3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
3.3.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส ต าแหน่ง งาน แตกต่างกัน มี การเปิ ดรั บประเภทเนื อ้ หาธรรมะผ่านสื่ อสัง คม
ออนไลน์แตกต่างกัน
3.3.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
3.3.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มี ระดับการลดความเครี ยดลดลงจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกัน
3.3.6 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีระดับการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกัน
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3.3.7 มี ความสัมพันธ์ กัน ในด้ านพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ ช่องทางของสื่ อ
ธรรมะ ประเภทเนื ้อหาธรรมะ การใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ การลดความเครี ยดและการเพิ่ม
ความสุข ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะ

3.4 นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล หมายถึง ความกระตือรื อร้ นในการค้ นหาข้ อมูลข่ าวสาร
ธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ในด้ านต่าง ๆ จานวน 20 ข้ อ โดยอ้ างอิงจากแบบสอบถามที่ใช้ ในการ
วิจยั
ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ช่องทางที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์ใช้ ในการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะ โดย การศึกษานี ้ศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์ 8 ประเภท เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เว็บ
บอร์ ด ยูทปู ทวิตเตอร์ โดยหาข้ อมูล 5 อันดับสูงสุด ของสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภท รวมถึง
อินสตาแกรม ไลน์ และ บล็อก
ประเภทเนื ้อหา หมายถึง ประเภทของเนื ้อหาธรรมะที่ได้ จากการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เผยแผ่ธรรมะในสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ น 20 ประเภทเนื ้อหา อ้ างอิงจาก
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจยั
การใช้ ประโยชน์ หมายถึง การนาข้ อมูลธรรมะที่ ได้ จากการค้ นหาข้ อมูลธรรมะจากสื่ อ
สังคมออนไลน์ ในช่องต่าง ๆ ไปใช้ ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต โดยแบ่งเป็ น16 ด้ าน อ้ างอิงจาก
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจยั
ความเครี ยด หมายถึง การตอบสนองเพื่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ ภายนอกซึ่งส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ ตลอดจนก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากปกติ ความเครี ยดไม่ใช่
ความตื่นเต้ น ไม่ใช่ความวิตกกังวล อาจจะส่งผลดีในบางกรณี แต่สว่ นใหญ่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางเสียหายมากกว่าผลดี (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2556)
ความสุข หมายถึง ระดับมากน้ อยของความรู้ สึกมีความสุขและความพึง พอใจในการ
ดาเนินชีวิต (Hills & Argyle, 2002, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2556)
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3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ กลุ่มคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระหว่าง
20-60 จ านวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยมี กระบวนการในการคานวณโดยใช้ สูตรของ Taro Yamane
(1973) คือ
n 

เมื่อ

N
1  Ne 2

n

คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

N

คือ จานวนประชากร

e

คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ กาหนดให้ เท่ากับ 0.05

แทนค่า n = 4,647,811
1+4,647,811 (0.05)2
n

= 399.97

ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึง ได้ ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่ า งจากข้ อ มูล การจัด ท าส ามะโนประชากร
และการเคหะปี พ.ศ. 2553 ประชากรอายุ 20 ปี ขึ ้นไปที่ทางาน จาแนกตามสถานภาพการทางาน
กลุ่มอายุ เพศ มีประชากรในวัยทางานรวมทังสิ
้ ้น 4,647,811 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
เมื่อคานวณจากสูตรแล้ ว ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 399.97 หรื อประมาณ 400 คน

3.6 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ของการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยผู้วิจยั ออกแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Closed-Ended Questions) แบบมี
ตัวเลือก โดยให้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่ง
ข้ อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 7 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ตาแหน่งงาน โดยมีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกตอบ (Check List) จานวน 11 ข้ อ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ แบบสอบถาม
ในการประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 20 ข้ อ
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ส่วนที่ 3 ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะโดยใช้ แบบสอบถามใน
การประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 34 ข้ อ
ส่วนที่ 4 ประเภทของเนื ้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือก
เปิ ดรับโดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 20 ข้ อ
ส่วนที่ 5 การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ โดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert
Scale 5 ระดับ จานวน 17 ข้ อ
ส่วนที่ 6 คาถามเกี่ยวกับความเครี ยด โดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5
ระดับ จานวน 15 ข้ อ

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ผู้วิ จัย ได้ ท าการทดสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยท าการทดสอบหาความเที่ ย งตรง
(Validity) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี ้
1) ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรของการวิจยั
2) ผู้วิจัยหาค่าความเที่ ยงตรงจากเนือ้ หาโดยให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผู้ตรวจสอบชุด
แบบสอบถาม
3) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบเบื ้องต้ น (Pilot-Test) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ จาก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 35คน โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์ ครอ
นบาค อัลฟาร์ (Cronbach-Alpha) หากมีคา่ Alpha มากว่า 0.70 ขึ ้นไปหมายถึงแบบสอบถาม
ดังกล่าวสามารถนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจริงต่อไป
ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ วยสูตรครอนบาค อัลฟาร์ (Cronbach
– Alpha ) มีรายละเอียด ดังนี ้
ส่วนของแบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมัน่
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
0.973
ส่วนที่ 3 ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะ
0.957
ส่วนที่ 4 ประเภทของเนื ้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะ
0.955
ส่วนที่ 5 การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
0.947
ส่วนที่ 6 คาถามเกี่ยวกับความเครี ยด
0.971
ส่วนที่ 7 คาถามเกี่ยวกับความสุข
0.986
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3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยการเข้ าไปแจกแบบสอบถามในสานักงานต่าง ๆ สถานที่ปฎิบตั ิธรรม
และวัดในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ
ขอให้ ผ้ ูใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะวัยทางานได้ ทาการกรอกแบบสอบถาม
หากได้ ข้อมูลครบจานวน 400 คน ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินค่าสถิติใน
ขันตอนต่
้
อไป

3.9 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั จะนาข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้ จากการแจกแบบสอบถามของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง มาลงรหัสและทาการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)
3.9.1 สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือการหา ค่าร้ อยละ ค่าความถี่
หรื อ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรต่าง ๆ ในแบบสอบถาม
2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปร
อิสระและ ตัวแปรตาม ในสมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั ้ โดยใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Pearson Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามสมมุ ติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยใช้
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
สมมุตฐิ านภายในงานวิจยั ครัง้ นี ้ มีทงหมด
ั้
7 ข้ อ ดังนี ้
สมมุติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกันโดยใช้ สถิติ t-test และ One Way ANOVA หากมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ก็จะนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยโดยการทดสอบด้ วยสถิติ Scheffe'
สมมุติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่ อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันโดยใช้ สถิติ t-test และ One Way ANOVA
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หากมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ก็จะนามาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยโดยการ
ทดสอบด้ วยสถิติ Scheffe'
สมมุติฐานที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันโดยใช้ สถิติ t-test และ One Way ANOVAหากมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ก็จะนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยโดยการทดสอบด้ วยสถิติ Scheffe'
สมมุ ติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ มี ลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันโดยใช้ สถิติ t-test และ One Way ANOVAหาก
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ก็จะนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่คา่ เฉลี่ยโดยการทดสอบ
ด้ วยสถิติ Scheffe'
สมมุติฐานที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่ง งาน แตกต่างกัน มี การลดความเครี ยดจากการใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกันโดยใช้ สถิติ t-test และ One Way ANOVAหากมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ก็จะนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยโดยการทดสอบด้ วย
สถิติ Scheffe'
สมมุติฐานที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง งาน แตกต่างกัน มี มี ก ารเพิ่ ม ความสุขจากการใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกันโดยใช้ สถิติ t-test และ One Way ANOVAหากมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ก็จะนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยโดยการทดสอบด้ วย
สถิติ Scheffe'
สมมุติฐานที่ 7 มีความสัมพันธ์ กัน ในด้ านพฤติกรรม ช่องทาง ประเภทเนื ้อหา การใช้
ประโยชน์ การลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุข ของผู้ใช้ สื่ อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ โดยใช้ สถิติ Pearson Product Moment Correlation
3.9.2 เกณฑ์ การให้ คะแนนข้ อมูล
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ แบบสอบถาม
ในการประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 20 ข้ อ ผู้วิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาดังต่อไปนี ้
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ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
คะแนน
ต้ องการมากที่สดุ
5 คะแนน
ต้ องการมาก
4 คะแนน
ต้ องการปานกลาง
3 คะแนน
ต้ องการน้ อย
2 คะแนน
ต้ องการน้ อยที่สดุ
1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความต้ องการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ต้ องการมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง ต้ องการมาก
ค่าเฉลี่ย 3.61 - 3.40
หมายถึง ต้ องการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง ต้ องการน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง ต้ องการน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มี เนือ้ หาเกี่ ยวกับธรรมะโดยใช้ แบบสอบถาม
ในการประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 34 ข้ อผู้วิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาดังต่อไปนี ้
ระดับความบ่อยครัง้ ของการใช้ ชอ่ งทางสื่อสังคมออนไลน์
คะแนน
ทุกวัน
5 คะแนน
5-6 วัน ต่อสัปดาห์
4 คะแนน
3-4 วัน ต่อสัปดาห์
3 คะแนน
1-2 วัน ต่อสัปดาห์
2 คะแนน
น้ อยกว่า1ครัง้ /สัปดาห์
1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความถี่ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ทุกวัน
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง 5-6 วัน ต่อสัปดาห์
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง 3-4 วัน ต่อสัปดาห์
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง 1-2 วัน ต่อสัปดาห์
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง น้ อยกว่า1ครัง้ /สัปดาห์
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ส่วนที่ 4 ประเภทของเนื ้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือก
เปิ ดรับโดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 20 ข้ อผู้วิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาดังต่อไปนี ้
ระดับความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะ
คะแนน
ต้ องการมากที่สดุ
5 คะแนน
ต้ องการมาก
4 คะแนน
ต้ องการปานกลาง
3 คะแนน
ต้ องการน้ อย
2 คะแนน
ต้ องการน้ อยที่สดุ
1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความต้ องการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ต้ องการมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง ต้ องการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง ต้ องการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง ต้ องการน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง ต้ องการน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 5 การใช้ ประโยชน์จ ากข้ อมูลธรรมะ โดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert
Scale 5 ระดับ จานวน 17 ข้ อผู้วิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาดังต่อไปนี ้
ระดับความต้ องการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
คะแนน
ต้ องการมากที่สดุ
5 คะแนน
ต้ องการมาก
4 คะแนน
ต้ องการปานกลาง
3 คะแนน
ต้ องการน้ อย
2 คะแนน
ต้ องการน้ อยที่สดุ
1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความต้ องการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ต้ องการมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง ต้ องการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง ต้ องการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง ต้ องการน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง ต้ องการน้ อยที่สดุ
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ส่วนที่ 6 คาถามเกี่ยวกับความเครี ยด โดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5
ระดับ จานวน 15 ข้ อ ผู้วิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาดังต่อไปนี ้
ระดับการลดความเครี ยด
คะแนน
มากที่สดุ
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
น้ อย
2 คะแนน
น้ อยที่สดุ
1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความต้ องการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง น้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง น้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 7 คาถามเกี่ยวกับความสุข โดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5
ระดับ จานวน 18 ข้ อผู้วิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาดังต่อไปนี ้
ระดับการเพิ่มความสุข
คะแนน
มากที่สดุ
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
น้ อย
2 คะแนน
น้ อยที่สดุ
1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความต้ องการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง น้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง น้ อยที่สดุ
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การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในตาราง เพื่อพิสูจน์ว่าตัวแปร
ทุ ก คู่มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เส้ นตรงอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ การบอกระดับ หรื อ ขนาดของ
ความสัมพันธ์ จะใช้ ตวั เลขของค่าสัมประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ ส าหรับการพิจ ารณาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์โดยทัว่ ไปใช้ เกณฑ์ตีความค่าสหสัมพันธ์ตามข้ อเสนอแนะของโคเฮน (Cohen,1988)
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับความเข้ มของความสัมพันธ์
มากกว่า.01 ถึงน้ อยกว่า.03
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ตังแต่
้ .03 ถึงน้ อยกว่า.05
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ตังแต่
้ .5 ขึ ้นไป
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลด
ความเครี ยดและการเพิ่ม ความสุขของคนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” เป็ นการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้ วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ทาการศึกษา
กลุ่มผู้สนใจธรรมะและแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยกาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จานวนทังสิ
้ ้น 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ ทาการ
แบ่งผลการวิจยั ออกมาดังต่อไปนี ้
4.1 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรและข้ อมูลทัว่ ไป
4.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความต้ องการการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
4.3 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ชอ่ งทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะ
4.4 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ประเภทของเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ้ ใู ช้
เลือกเปิ ดรับ
4.5 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
4.6 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์คาถามเกี่ยวกับการลดความเครี ยด
4.7 ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์คาถามเกี่ยวกับการเพิ่มความสุข
4.8 ส่วนที่ 8 การทดสอบสมมุตฐิ าน
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4.1 ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
ผลการวิจยั ด้ านลักษณะทางประชากร ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลประชากรในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
เพศ อายุ การศึก ษา รายได้ อาชี พ และข้ อ มูล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ การใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
121
279
400

ร้ อยละ
30.3
69.8
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่ า ผู้ใ ช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ แ สวงหาข้ อ มูล ธรรมะ เป็ นเพศหญิ ง
(69.8%) มากกว่า เพศชาย (30.3%)
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56-60 ปี
รวม

จานวน
35
134
146
66
19
400

ร้ อยละ
8.8
33.5
36.5
16.5
4.8
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะ มีช่วงอายุระหว่าง 3645 ปี มากที่สดุ (36.5%) รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 26–35 ปี (33.5%) และช่วงอายุระหว่าง
46-55 ปี (16.5%) ตามลาดับ ส่วนช่วงอายุที่น้อยที่สดุ คือ 56-60 ปี (4.8%)
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน
2
1
22
275
100
400

ร้ อยละ
0.5
0.3
5.5
68.8
25.0
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะมีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มากที่สุด (68.8%) รองลงมา คือ ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอก (25.0%) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(5.5%) ตามลาดับ ส่วนระดับการศึกษาที่น้อยที่สดุ คือ มัธยมศึกษาตอนต้ น (0.3%)
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน
52
200
18
83
7
9
31
400

ร้ อยละ
13.0
50.0
4.5
20.8
1.0
2.3
7.8
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ใช้ สื่อสัง คมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะมี อาชีพ พนักงาน
เอกชนมากที่สุด (50.0%) รองลงมา คือ ธุ รกิ จ ส่วนตัว (20.8%) และข้ าราชการ (13.0%) ส่วน
อาชีพที่น้อยที่สดุ คือ พ่อบ้ าน / แม่บ้าน (1.0%)
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

จานวน
5
23
97
82
69
40
84
400

ร้ อยละ
1.3
5.8
24.3
20.5
17.3
10.0
21.0
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000บาท มากที่ สุด (24.3%) รองลงมา คือ มากกว่า 50,000 บาท (21.0%) และ 20,00130,000 บาท (20.5%) ตามลาดับส่วนรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่น้อยที่สดุ คือ 5,000 บาท (1.3%)
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
รวม

จานวน
239
140
21
400

ร้ อยละ
59.8
35.0
5.3
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ใ ช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะมี สถานภาพโสด
มากที่ สุด (59.8%) รองลงมา คือ สถานภาพสมรส (35.0%) ส่วนสถานภาพสมรสที่ น้อยที่ สุด
คือ สถานภาพหย่า (5.3%)
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
ระดับปฏิบตั ิการ
ผู้บริหารระดับต้ น
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับสูง
รวม

จานวน
242
62
56
40
400

ร้ อยละ
60.5
15.5
14.0
10.0
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ใ ช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูล ธรรมะท างานในระดับ
ปฏิบตั ิการ มากที่สุด (60.5%) รองลงมา คือระดับผู้บริ หารระดับต้ น (15.5%) และระดับผู้บริ หาร
ระดับกลาง (14.0%) ตามลาดับ ส่วนระดับตาแหน่งงานที่น้อยที่สดุ คือผู้บริหารระดับสูง (10.0%)
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ในการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ความถี่ในการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
น้ อยกว่า1ครัง้ ต่อสัปดาห์
1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
มากกว่าสองครัง้ ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เป็ นประจาทุกวัน
รวม

จานวน
13
4
25
12
347
400

ร้ อยละ
3.3
1.0
6.0
3.0
86.8
100.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะเป็ นประจาทุกวัน มาก
ที่สดุ (86.8%) รองลงมา คือ มากกว่าสองครัง้ ต่อสัปดาห์ (6.0%) และน้ อยกว่า1ครัง้ ต่อสัปดาห์ (3.3%)
ตามลาดับ ส่วนประวัติการแสวงหาข้ อมูลธรรมะที่น้อยที่สดุ คือ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (1.0%)
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามสถานที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
สถานที่ในการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
บ้ าน
ที่ทางาน
สถานศึกษา
ร้ านอินเทอร์ เน็ตหรื อร้ านกาแฟ
บนรถขนส่งมวลชนหรื อรถยนต์สว่ นตัว
รวม

จานวน
362
307
48
87
180
984

ร้ อยละ
36.8
31.2
4.9
8.8
18.3
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่า สถานที่ ที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะ มากที่สุด
คื อ ที่ บ้ า น (36.8%) รองลงมา คื อ ที่ ท างาน (31.2%) ตามล าดับ ส่ว นสถานที่ ที่ ผ้ ูใ ช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์ใช้ แสวงหาข้ อมูลธรรมะน้ อยที่สดุ คือสถานศึกษา (4.9%)
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์
ช่ วงเวลาในการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
06.01-10.00น.
10.01-14.00น.
14.01-18.00น.
18.01-22.00น.
22.01-02.00น.
02.01- 06.00น.
รวม

จานวน
41
59
39
219
33
9
400

ร้ อยละ
10.3
14.8
9.8
54.8
8.3
2.3
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ช่วงเวลาที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะ มากที่สดุ
คื อ 18.01-22.00น. (54.8%) รองลงมา คื อ ช่ ว งเวลา10.01-14.00น. (14.8%) และช่ ว งเวลา
06.01-10.00น. (10.3%) ตามลาดับ ส่วนช่วงเวลาผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะ
น้ อยที่สดุ คือ ช่วงเวลา 02.01- 06.00น. (2.3%)
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ตอ่ ครัง้
ระยะเวลาในการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ ต่อครัง้
1-10 นาที
10-20 นาที
20-30 นาที
30-40 นาที
40-50 นาที
1 ชม.ขึ ้นไป
รวม

จานวน
34
69
90
57
24
126
400

ร้ อยละ
8.5
17.3
22.5
14.3
6.0
31.5
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระยะเวลาในการใช้ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ มากที่สดุ คือ ระยะเวลา1 ชม.ขึ ้นไป (31.5%) รองลงมา คือ ระยะเวลา 20-30 นาที(22.5%)
และ ระยะเวลา 10-20 นาที(17.3%) ตามลาดับ ส่วนระยะเวลาที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหา
ข้ อมูลธรรมะน้ อยที่สดุ คือ ระยะเวลา 40-50 นาที (6.0%)

4.2 ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อ
สังคมออนไลน์
ผลการวิจยั พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้ ทาการศึกษา
ข้ อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ ของผู้แสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนของมาตรวัดแบบ Likert
Scale 5 ระดับดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
กลุม่ ตัวอย่าง
พฤติกรรมการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อ
สังคมออนไลน์
1.ข้ าพเจ้ ามีความต้ องการ
ในการแสวงหาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
2. ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่
เผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เป็ นสิ่งสาคัญต่อ
การดารงชีวิตของข้ าพเจ้ า
3. ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่
เผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มี
ประโยชน์ตอ่ ข้ าพเจ้ า
4. ข้ าพเจ้ ามักนาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสังคมออนไลน์ไป
ถ่ายทอดเผยแพร่ให้ กบั
ผู้อื่น
5. ข้ าพเจ้ ามักนาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
มาได้ จากสื่อสังคม
ออนไลน์ไปสนทนากับ
ผู้อื่น
6. ข้ าพเจ้ ามักแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่
แสวงหามาได้ จากสื่อ
สังคมออนไลน์กบั ผู้อื่น
7. ข้ าพเจ้ ามีความ
กระตือรือร้ นในการ
แสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
ธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
7.3
30.5
37.0
19.0
6.3
(29)
(122) (148)
(76)
(25)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.14

1.010

ปานกลาง

6.8
(27)

27.5
(110)

44.8
(179)

14.5
(58)

6.5
(26)

3.14

.966

ปานกลาง

13.0
(52)

42.0
(168)

33.8
(135)

7.0
(28)

4.3
(17)

3.53

.952

มากที่สดุ

9.0
(36)

25.3
(101)

36.8
(147)

20.8
(83)

8.3
(33)

3.06

1.072

ปานกลาง

6.5
(26)

23.5
(94)

39.8
(159)

21.8
(87)

8.5
(34)

2.98

1.027

ปานกลาง

6.0
(24)

19.3
(77)

39.3
(157)

25.8
(103)

9.8
(39)

2.86

1.031

ปานกลาง

7.0
(28)

20.3
(81)

39.0
(156)

25.5
(102)

8.3
(33)

2.92

1.032

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
พฤติกรรมการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อ
สังคมออนไลน์
8. การได้ มาซึง่ ข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสังคมออนไลน์ ทา
ให้ ข้าพเจ้ ารู้สกึ พึงพอใจ
และมีความสุข
9. ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่
แสวงหามาได้ จากสื่อ
สังคมออนไลน์สามารถ
ตอบสนองความต้ องการ
ของข้ าพเจ้ าได้
10. ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่
แสวงหามาจากสื่อสังคม
ออนไลน์สามารถช่วย
แก้ ไขปั ญหาชีวิตของ
ข้ าพเจ้ าได้
11.การได้ มาซึง่ ข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะจากสื่อ
สังคมออนไลน์ ทาให้
ข้ าพเจ้ ายอมรับความเป็ น
จริงที่เกิดขึ ้นในชีวิต
12. การได้ มาของข้ อมูล
ข่างสารธรรมะจากสื่อ
สังคมออนไลน์ทาให้
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ มัน่ ใจในการ
ดารงชีวิต
13. ข้ าพเจ้ ามักจะใช้
ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่
แสวงหาจากสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็ นแนวทางใน
การดารงชีวิต

ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
11.3
37.5
37.3
9.5
4.5
(45)
(150) (149)
(38)
(18)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.42

.964

มาก

10.3
(41)

36.0
(144)

38.0
(152)

11.0
(44)

4.8
(19)

3.36

.971

ปานกลาง

8.5
(34)

32.8
(131)

41.5
(166)

12.0
(48)

5.3
(21)

3.27

.962

ปานกลาง

12.0
(48)

41.8
(167)

30.3
(121)

13.0
(52)

3.0
(12)

3.47

.965

มาก

7.8
(31)

36.3
(145)

36.8
(147)

13.5
(54)

5.8
(23)

3.27

.984

ปานกลาง

9.5
(38)

32.0
(128)

37.3
(149)

15.8
(63)

5.5
(22)

3.24

1.011

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
พฤติกรรมการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อ
สังคมออนไลน์
14. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมมะที่แสวงหา
จากสื่อสังคมออนไลน์มา
ใช้ เป็ นแนวทางในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
15.ข้ าพเจ้ านาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสังคมออนไลน์มา
ปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน
16. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมที่แสวงหา
จากสื่อสังคมออนไลน์มา
ใช้ ในการตัดสินใจแก้ ไข
ปั ญหาชีวิต
17. ข้ าพเจ้ าเลือกใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับเนื ้อหา
ธรรมะที่ข้าพเจ้ าต้ องการ
แสวงหา
18. ข้ าพเจ้ าชอบที่จะ
แสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
ธรรมะจากช่องทาง
ออนไลน์
19. ข้ าพเจ้ ามีการ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของข้ อมูลข่าว-สารธรรมะ
ที่ได้ จากการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคม
ออนไลน์

ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
7.5
39.0
37.8
12.0
3.8
(30)
(156) (151)
(48)
(15)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.35

.918

ปานกลาง

11.3
(45)

40.0
(160)

34.0
(136)

10.8
(43)

4.0
(16)

3.44

.964

มาก

9.5
(38)

29.5
(118)

40.5
(110)

16.0
(64)

4.5
(18)

3.24

.981

ปานกลาง

12.0
(48)

36.8
(147)

34.0
(136)

13.5
(54)

3.8
(15)

3.40

.988

ปานกลาง

9.3
(37)

26.3
(105)

36.8
(147)

21.5
(86)

6.3
(25)

3.11

1.043

ปานกลาง

11.8
(47)

24.0
(96)

38.5
(154)

18.3
(73)

7.5
(30)

3.14

1.084

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
พฤติกรรมการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อ
สังคมออนไลน์
20. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสังคมออนไลน์มา
ช่วยทาให้ ชีวิตประสบ
ความสาเร็จ
รวม

ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
10.0
28.0
39.0
18.0
5.0
(40)
(112) (156)
(72)
(20)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.20

1.011

ปานกลาง

3.22

.812

ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง แสวงหาข้ อมูลธรรมะน้ อยที่สุด 1.81-2.60 หมายถึงแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะน้ อย 2.61-3.40 หมายถึง แสวงหาข้ อมูลธรรมะปานกลาง 3.41-4.20
หมายถึง แสวงหาข้ อมูลธรรมะมาก 4.21-5.00 หมายถึง แสวงหาข้ อมูลธรรมะมาก
ที่สดุ
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้ านประโยชน์ของข้ อมูลข่าวสารธรรมะ
มากที่สุด (3.53) รองลงมา คือ ด้ านการยอมรั บความเป็ นจริ งที่เกิ ดขึน้ ในชีวิต (3.47) และด้ าน
การนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน (3.44) ตามลาดับ

4.3 ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ท่ มี ีเนือ้ หาเกี่ยวกับ
ธรรมะ
ผลการวิจยั ด้ านช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะ โดยทาการศึกษา
เกี่ยวกับระดับการค้ นหาข้ อมูลธรรมะในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ตา่ ง ๆ โดยผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์
การให้ คะแนนของมาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะ
ช่ องทางของสื่อ
สังคมออนไลน์ ท่ มี ี
เนือ้ หาเกี่ยวกับ
ธรรมะ

เว็บไซต์
1.1 dhammajak
(ธรรมจักร)

1.2 dhammadelivery
(ธรรมะเดลิเวลี่)

1.3 dhammathai
(ธรรมะไทย)

1.4 palungjit
(พลังจิต)
1.5 Ruendham
(เรื อนธรรม)
รวม
เฟซบุ๊ก
2.1 ว.วชิรเมธี
2.2 พุทธธรรมนาใจ
2.3 ธรรมทาน
2.4 คาคมธรรม
เตือนใจ
2.5 หอจดหมาย
เหตุ พุทธทาส
อินทปั ญโญ
รวม

ระดับความบ่ อยครั ง้ ของการใช้ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ทุกวัน 5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน น้ อยกว่ า

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

1ครัง้ ต่อ

ต่ อ
สัปดาห์

ต่ อ
สัปดาห์

ต่ อ
สัปดาห์

2.5
(10)
3.5
(14)
2.3
(9)
2.3
(9)
1.8
(7)

7.3
(29)
9.5
(38)
7.3.8
(29)
7.0
(28)
6.5
(26)

5.5
(22)
5.3
(21)
3.5
(14)
6.8
(27)
3.5
(14)

10.3
(41)
11.8
(47)
9.8
(39)
9.5
(38)
8.8
(35)

74.5
(298)
70.0
(280)
77.3
(309)
74.5
(298)
79.5
(318)

1.53

1.047

น้ อยที่สดุ

1.65

1.152

น้ อยที่สดุ

1.48

1.013

น้ อยที่สดุ

1.53

1.038

น้ อยที่สดุ

1.42

.957

น้ อยที่สดุ

1.52

.956

น้ อยที่สุด

9.5
(38)
3.0
(12)
5.8
(23)
7.5
(30)
4.3
(17)

8.5
(34)
6.0
(24)
5.5
(22)
6.8
(27)
5.0
(20)

18.3
(73)
11.0
(44)
14.5
(58)
14.8
(59)
15.8
(63)

25.0
(100)
16.8
(67)
15.0
(60)
15.5
(62)
15.5
(62)

38.8
(155)
63.3
(253)
59.3
(237)
55.5
(222)
59.5
(238)

2.25

1.306

น้ อย

1.69

1.076

น้ อยที่สดุ

1.84

1.205

น้ อย

1.95

1.284

น้ อย

1.79

1.138

น้ อย

1.90

.977

น้ อย

สัปดาห์
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ช่ องทางของสื่อ
สังคมออนไลน์ ท่ มี ี
เนือ้ หาเกี่ยวกับ
ธรรมะ

เว็บบอร์ ด
3.1 พันทิป
Pantip
3.2 เอ็มไทย (M
Thai)
3.3 ยาฮู รู้รอบ
(Yahoo รู้รอบ)
3.4 กูเกิล กรุ๊ปส์
(Google group)
3.5 เด็กดีบอร์ ด
(Dek D Board)
รวม
ยูทูป
4.1 hiphoplanla
(ฮิปฮอพลันลา)
้
4.2 Gunjae
dham (กุญแจ
ธรรม)
4.3 ฟั งธรรมะวัน
ละนิดจิตแจ่มใส
4.4 เธอผู้ไม่แพ้
ตลอดกาล
4.5 MrTHChannel
(มีสเตอร์ THชาแนล)

รวม

ระดับความบ่ อยครั ง้ ของการใช้ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ทุกวัน 5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน น้ อยกว่ า

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

1ครัง้ ต่อ

ต่ อ
สัปดาห์

ต่ อ
สัปดาห์

ต่ อ
สัปดาห์

3.8
(15)
2.0
(8)
2.3
(9)
9.8
(39)
2.0
(8)

5.3
(21)
2.5
(10)
3.8
(15)
8.5
(34)
6.0
(24)

10.8
(43)
14.8
(59)
10.5
(42)
18.5
(74)
11.3
(45)

16.5
(66)
14.5
(58)
14.0
(56)
13.8
(55)
12.0
(48)

63.8
(255)
66.3
(265)
69.5
(278)
49.5
(198)
68.8
(275)

1.69

1.094

น้ อยที่สดุ

1.60

.963

น้ อยที่สดุ

1.55

.977

น้ อยที่สดุ

2.15

1.371

น้ อย

1.61

1.033

น้ อยที่สดุ

1.71

.889

น้ อยที่สุด

1.0
(4)
1.3
(5)

2.0
(8)
2.0
(8)

6.5
(26)
7.5
(30)

7.0
(28)
9.3
(37)

83.5
(334)
80.0
(320)

1.30

.763

น้ อยที่สดุ

1.35

.806

น้ อยที่สดุ

2.5
(10)
1.5
(6)
1.3
(5)

4.0
(16)
1.8
(7)
1.5
(6)

8.5
(34)
7.8
(31)
8.0
(32)

14.8
(59)
9.5
(38)
6.5
(26)

70.3
(281)
79.5
(318)
82.8
(331)

1.54

.980

น้ อยที่สดุ

1.36

.820

น้ อยที่สดุ

1.32

.787

น้ อยที่สดุ

1.37

.736

น้ อยที่สุด

สัปดาห์
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ช่ องทางของสื่อ
สังคมออนไลน์ ท่ มี ี
เนือ้ หาเกี่ยวกับ
ธรรมะ

ทวิตเตอร์

5.1 dhammaintrend
(ธรรมะอินเทรนด์)
5.2 buddhadasa
(พุทธัสสะ)
5.3 kumsaptham
(พุทธพจน์)
5.4 BuddhaQuotes
(พุทธสุภาษิต)
5.5 Khamkom
Dhamma (คาคม
ธรรมมะ เตือนใจ)

รวม
6. อินสตาแกรม
(Instagram)
7.ไลน์ (Line)
8. บล็อก (Blog)
รวมทุกช่ องทาง

ระดับความบ่ อยครั ง้ ของการใช้ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ทุกวัน 5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน น้ อยกว่ า

1.3
(5)
1.0
(4)
1.8
(7)
1.8
(7)
1.8
(7)
7.8
(31)
23.8
(95)
3.8
(15)

ต่ อ
สัปดาห์

ต่ อ
สัปดาห์

ต่ อ
สัปดาห์

3.3
(13)
1.8
(7)
2.5
(10)
4.8
(19)
5.5
(22)

8.3
(33)
7.3
(29)
9.8
(39)
8.0
(32)
7.5
(30)

9.8
(39)
9.3
(37)
9.5
(38)
9.8
(39)
11.5
(46)

7.8
(31)
11.3
(45)
4.0
(16)

9.5
(38)
21.0
(84)
10.0
(40)

11.5
(46)
10.5
(42)
15.0
(60)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

1.41

.868

น้ อยที่สดุ

1.33

.770

น้ อยที่สดุ

1.44

.896

น้ อยที่สดุ

1.47

.952

น้ อยที่สดุ

1.50

.971

น้ อยที่สดุ

1.42
1.85

.791
1.311

น้ อยที่สุด
น้ อย

2.81

1.574

ปานกลาง

1.62

1.062

น้ อยที่สดุ

1.64

.724

น้ อยที่สุด

1ครัง้ ต่อ
สัปดาห์

77.5
(310)
80.8
(323)
76.5
(306)
75.8
(303)
73.8
(295)
63.5
(254)
33.5
(134)
67.3
(269)

หมายเหตุ : 1.00-1.80 หมายถึง น้ อยกว่า 1ครั ง้ ต่อสัปดาห์ 1.81-2.60 หมายถึง 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์ 2.61-3.40 หมายถึง 3-4 วัน ต่อสัปดาห์ 3.41-4.20 หมายถึง 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ 4.21-5.00 หมายถึง ทุกวัน
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ช่องทางผู้แสวงหาข้ อมูลธรรมะอยู่ในระดับ น้ อยที่ สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยในการใช้ ชอ่ งทางไลน์ มากที่สดุ (2.81) รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก ว.วชิรเมธี (2.25) และ กูเกิล
กรุ๊ปส์ (2.15) ตามลาดับ
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4.4 ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลประเภทเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
ตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ที่
กลุม่ ตัวอย่างเลือกเปิ ดรับ

ประเภทเนือ้ หาธรรมะ

1. เนื ้อหาเกี่ยวกับพระ
ไตรปิ ฏก
2. เนื ้อหาเกี่ยวกับ
หลักธรรมคาสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้ า
3. เนื ้อหาเกี่ยวกับพระ
ธรรมวินยั
4. เนื ้อหาเกี่ยวบทสวด
มนต์ คาถา
หรือ คลิปเสียง
5. เนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อคิด
จากธรรมะ
6. เนื ้อหาที่เป็ นรูปภาพ
ประกอบ
หลักธรรมะ
7. เนื ้อหาเกี่ยวกับนิทาน
ธรรมะ
8. เนื ้อหาเกี่ยวกับเพลง
ธรรมะ
9. เนื ้อหาเกี่ยวกับสถานที่
ปฏิบตั ิธรรม
10. เนื ้อหาเกี่ยวกับวิธีการ
ทาบุญ
11. เนื ้อหาเกี่ยวกับพระ
เกจิอาจารย์
12. เนื ้อหาเกี่ยวกับวัด
ต่างๆ
13. เนื ้อหาเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ

ระดับความต้ องการเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

3.8
(15)

7.8
(31)

23.5
(94)

29.0
(116)

36.0
(144)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

2.14

1.107

น้ อย

1.257

ปานกลาง

2.35

1.132

น้ อย

12.3
(49)
4.8
(19)
9.3
(37)

26.8
(107)
11.3
(45)
20.5
(82)

26.5
(106)
25.5
(102)
29.0
(116)

18.8
(75)
31.5
(126)
23.0
(92)

15.8
(63)
27.0
(108)
18.3
(73)

3.01

2.80

1.223

ปานกลาง

14.5
(58)
11.8
(47)

31.0
(124)
17.8
(71)

30.8
(123)
30.5
(122)

11.0
(44)
23.3
(93)

12.8
(51)
16.8
(67)

3.24

1.208

ปานกลาง

2.85

1.237

ปานกลาง

10.3
(41)
6.3
(25)
10.0
(40)
10.0
(40)
4.3
(17)
6.3
(25)
8.5
(34)

16.8
(67)
11.5
(46)
23.3
(93)
29.3
(117)
10.3
(41)
16.3
(65)
22.3
(89)

31.3
(125)
27.0
(108)
33.3
(133)
32.5
(130)
25.0
(100)
30.3
(121)
27.0
(108)

24.3
(97)
27.3
(109)
17.0
(68)
14.3
(57)
33.8
(135)
28.8
(115)
23.0
(92)

17.5
(70)
28.0
(112)
16.5
(66)
14.0
(56)
26.8
(107)
18.5
(74)
19.3
(77)

2.78

1.215

ปานกลาง

2.41

1.187

น้ อย

2.93

1.209

ปานกลาง

3.07

1.181

ปานกลาง

2.32

1.181

ปานกลาง

2.63

1.143

ปานกลาง

2.78

1.232

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

ประเภทเนือ้ หาธรรมะ

ระดับความต้ องการเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

14. เนื ้อหาเกี่ยวกับการฝึ ก 13.0
สมาธิ
(52)
15. เนื ้อหาเกี่ยวกับ
14.8
ความสุขทีแ่ ท้ จริงจาก
(59)
ศาสนา
16. เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
15.0
กฏแห่งกรรม
(60)
17. เนื ้อหาเกี่ยวกับการแก้
7.5
กรรม
(30)
18. เนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อ
8.5
สงสัยทางศาสนา
(34)
19. เนื ้อหาเกี่ยวกับวัฒ
8.5
ธรรมประเพณีทางศาสนา (34)
20. เนื ้อหาเกี่ยวกับพระ
4.8
เครื่อง และ วัตถุมงคล
(19)
รวม

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

21.8
(87)
27.0
(108)

33.3
(133)
26.3
(105)

15.8
(63)
17.0
(68)

16.3
(65)
15.0
(60)

3.00

1.245

ปานกลาง

3.10

1.275

ปานกลาง

28.8
(115)
16.8
(67)
18.0
(72)
17.5
(70)
7.0
(28)

26.5
(106)
27.8
(111)
29.5
(118)
34.8
(139)
19.8
(79)

16.0
(64)
24.5
(98)
25.0
(100)
22.8
(91)
23.0
(92)

13.8
(55)
23.5
(94)
19.0
(76)
16.5
(66)
45.5
(182)

3.15

1.256

ปานกลาง

2.60

1.224

น้ อย

2.72

1.206

ปานกลาง

2.79

1.167

ปานกลาง

2.03

1.167

น้ อย

2.73

.880

ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง ความต้ องการในการค้ นหาข้ อมูลน้ อยที่สุด 1.81-2.60 หมายถึง
ความต้ องการในการค้ นหาข้ อมูลน้ อ ย2.61-3.40 หมายถึง ความต้ องการในการ
ค้ นหาข้ อมูล ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง ความต้ องการในการค้ นหาข้ อมูลมาก
4.21-5.00 หมายถึง ความต้ องการในการค้ นหาข้ อมูลมากที่สดุ
จากตารางที่ 4.14 พบว่า การค้ นหาข้ อมูลของผู้แสวงหาข้ อมูลธรรมะประเภทต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยการค้ นหาข้ อมูลธรรมะประเภทเนื ้อหาข้ อคิดเกี่ยวกับธรรมะมาก
ที่สุด (3.24) รองลงมา คือ เนื อ้ หาประเภทกฎแห่ง กรรม (3.15) และเนื อ้ หาเกี่ ยวกับความสุขที่
แท้ จริงจากศาสนา (3.10) ตามลาดับ
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4.5 ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ
ผลการวิจยั ด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ผ้ แู สวงหา
ข้ อมูลธรรมะในด้ านต่าง ๆ
ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ระดับการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ

การใช้ ประโยชน์

1 .เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินชีวติ
2. เพื่อเผยแพร่ให้
บุคคลอื่น
3. เพื่อฆ่าเวลา
4. เพื่อใช้ เป็ นเพื่อน
5. เพื่อบาบัดความ
ทุกข์
6. เพื่อแสวงหา
ข้ อมูลความรู้ใหม่ๆ
7. เพื่อหลีกหนีความ
เป็ นจริง
8. เพื่อความ
เพลิดเพลิน
9. เพื่อความ
ผ่อนคลาย
10. เพื่อสร้ าง
ภาพลักษณ์
ให้ กบั ตนเอง
11. เพื่อแสดงตัวตน
ว่าเป็ นคนดี
12. เพื่อมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่น

ระดับความต้ องการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

24.3
(97)
7.0
(28)
3.3
(13)
5.0
(20)
11.0
(44)
12.8
(51)
4.8
(19)
5.5
(22)
9.5
(38)
4.3
(17)

36.8
(147)
24.8
(99)
9.8
(39)
19.3
(77)
33.0
(132)
33.0
(132)
11.8
(47)
17.5
(70)
26.8
(107)
10.8
(43)

27.3
(109)
37.5
(150)
37.0
(148)
33.0
(132)
33.0
(132)
35.3
(141)
26.0
(104)
33.3
(133)
32.5
(130)
23.3
(93)

6.3
(25)
19.0
(76)
25.3
(101)
24.0
(96)
14.0
(57)
12.3
(49)
27.8
(111)
24.0
(96)
17.5
(70)
24.8
(99)

5.5
(22)
11.8
(47)
24.8
(99)
18.8
(75)
8.8
(35)
6.8
(27)
29.8
(119)
19.8
(79)
13.8
(55)
37.0
(148)

3.68

1.077

มาก

2.96

1.090

ปานกลาง

2.42

1.063

น้ อย

2.68

1.132

ปานกลาง

3.23

1.101

ปานกลาง

3.33

1.062

ปานกลาง

2.34

1.159

น้ อย

2.65

1.143

ปานกลาง

3.01

1.173

ปานกลาง

2.21

1.173

น้ อย

4.8
(19)
6.0
(24)

8.3
(33)
14.8
(59)

20.0
(80)
30.0
(120)

25.5
(102)
23.3
(93)

41.5
(166)
26.0
(104)

2.09

1.169

น้ อย

2.52

1.195

น้ อย
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

การใช้ ประโยชน์

13. เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการให้
คาปรึกษากับผู้อื่น
14. เพื่อเป็ นที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจ
15. เพื่อสืบทอด
หลักธรรมคาสอน
พระพุทธศาสนา
16. เพื่อหาความสุข
ที่แท้ จริงของชีวิต
รวม

ระดับความต้ องการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

8.0
(32)

23.0
(92)

34.0
(136)

17.8
(71)

17.3
(69)

2.87

1.185

ปานกลาง

23.5
(94)
16.0
(64)

34.3
(137)
24.8
(99)

26.5
(106)
32.0
(128)

8.3
(33)
14.8
(59)

7.5
(30)
12.5
(50)

3.58

1.154

มาก

3.17

1.229

ปานกลาง

24.3
(97)

29.0
(116)

26.0
(104)

11.3
(45)

9.5
(38)

3.47

1.238

มาก

2.88

.8591

ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง ใช้ ประโยชน์น้อยที่สุด 1.81-2.60 หมายถึง ใช้ ประโยชน์น้อย
2.61-3.40 หมายถึง ใช้ ประโยชน์ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง ใช้ ประโยชน์มาก
4.21-5.00 หมายถึง ใช้ ประโยชน์มากที่สดุ
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ ประโยชน์ข้อมูลธรรมะอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีคา่ เฉลี่ยในด้ าน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต มากที่สดุ (3.68) รองลงมา คือ เพื่อเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ (3.58) และเพื่อหาความสุขที่แท้ จริงของชีวิต (3.47) ตามลาดับ
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4.6 ส่ วนที่ 6 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการลดความเครี ยด
ผลการวิ จั ย ด้ า นการลดความเครี ย ด โดยท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระดับ ของการลด
ความเครี ยดเมื่อกลุม่ ตัวอย่างแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.16 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการลดความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่าง

การลดความเครี ยด

มาก
ที่สุด

ระดับการลดความเครี ยด
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

1. ธรรมะช่วยลดอาการ
นอนไม่หลับเพราะคิด
มากหรือกังวลใจ
2. ธรรมะช่วยลดความ
หงุดหงิด ราคาญใจ
3. ธรรมะช่วยลดความ
วุน่ วายใจ
4. ธรรมะช่วยลดอาการ
ปวดหัวไมเกรน
5. ธรรมะช่วยลดความ
เศร้ าหมอง
6. ธรรมะช่วยลด
ความรู้สกึ ท้ อแท้ หมดหวัง
ในชีวิต
7. ธรรมมะช่วยลดความ
กระวนกระวายใจ
8. ธรรมะช่วยลดความ
เบื่อหน่ายในชีวิต
9. ธรรมะช่วยลดความ
โลภและกิเลสของ
ข้ าพเจ้ า
10. ธรรมะช่วยลดความ
โกรธของข้ าพเจ้ า
11. ธรรมะช่วยลดความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเอง
ของข้ าพเจ้ า

15.5
(62)

30.8
(123)

33.0
(132)

12.0
(48)

8.8
(35)

3.32

1.139

ปานกลาง

15.8
(63)
18.8
(75)
8.0
(32)
15.5
(62)
19.5
(78)

41.8
(168)
43.0
(172)
23.0
(92)
33.8
(135)
35.8
(143)

28.8
(115)
24.8
(99)
30.3
(121)
31.8
(127)
28.5
(114)

7.5
(30)
7.3
(29)
18.3
(73)
9.8
(39)
9.0
(36)

6.3
(25)
6.3
(25)
20.5
(82)
9.3
(37)
7.3
(29)

3.53

1.045

มาก

3.61

1.066

มาก

2.80

1.231

ปานกลาง

3.37

1.138

ปานกลาง

3.51

1.122

มาก

14.0
(56)
14.3
(57)
16.8
(67)

38.5
(154)
37.0
(148)
40.5
(162)

30.3
(121)
30.5
(122)
28.8
(115)

10.0
(40)
9.5
(38)
7.5
(30)

7.3
(29)
8.8
(35)
6.5
(26)

3.42

1.078

มาก

3.39

1.113

ปานกลาง

3.54

1.061

มาก

20.3
(81)
18.5
(74)

38.5
(154)
40.5
(162)

28.3
(113)
28.3
(113)

7.0
(28)
5.8
(23)

6.0
(24)
7.0
(28)

3.60

1.071

มาก

3.58

1.073

มาก

น้ อย
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)

การลดความเครี ยด

12. ธรรมะช่วยลดความ
ตึงเครียดทางร่างกาย
ของข้ าพเจ้ า
13. ธรรมะช่วยลดอาการ
ตื่นเต้ นง่ายของข้ าพเจ้ า
14. ธรรมะช่วยลดความ
เกลียดของข้ าพเจ้ า
15. ธรรมะช่วยลด
ความเครียดของข้ าพเจ้ า
รวม

มาก
ที่สุด

ระดับการลดความเครี ยด
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

14.0
(56)

37.3
(149)

29.8
(119)

10.0
(40)

12.3
(49)
17.8
(71)
18.8
(75)

26.8
(107)
34.0
(136)
37.0
(148)

35.3
(141)
32.8
(131)
30.0
(120)

14.3
(57)
7.3
(29)
6.3
(25)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

9.0
(36)

3.37

1.121

ปานกลาง

11.5
(46)
8.3
(33)
8.0
(32)

3.14

1.159

ปานกลาง

3.46

1.116

มาก

3.52

1.110

มาก

3.40

.939

ปานกลาง

น้ อย
ที่สุด

หมายเหตุ : 1.00-1.80 หมายถึง ระดับการลดความเครี ยดน้ อยที่ สุด 1.81-2.60 หมายถึง
ระดับการลดความเครี ยดน้ อย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับการลดความเครี ยดปาน
กลาง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับการลดความเครี ยดมาก 4.21-5.00 หมายถึง
ระดับการลดความเครี ยดมากที่สดุ
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการลดความเครี ยด อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยในเรื่ อง ธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจมากที่สดุ (3.61) รองลงมา คือ ธรรมะช่วยลด ความ
โกรธ (3.60) และธรรมะช่วยลดความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเอง (3.58) ตามลาดับ
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4.7 ส่ วนที่ 7 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มความสุข
ผลการวิจยั ด้ านการเพิ่มความสุข โดยทาการศึกษาเกี่ ยวกับระดับของการเพิ่มความสุข
เมื่อกลุม่ ตัวอย่างได้ ทาการแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการเพิ่มความสุขของกลุม่ ตัวอย่าง

การเพิ่มความสุข

มาก
ที่สุด

ระดับการเพิ่มความสุข
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

1. ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ าพอใจกับชีวิต
ปั จจุบนั
2. ธรรมะทาให้ ชีวิต
ของข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ ค่า
3. ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ านอนหลับสนิท
4. ธรรมะทาให้ ชีวิต
ของข้ าพเจ้ าสดใส
5. ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ ามองทุกสิ่งใน
แง่บวก
6. ธรรมะทาให้ ชีวิต
ของข้ าพเจ้ าดีขึ ้น
7. ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ าอารมณ์ดี
8. ธรรมะทาให้ ชีวิต
ของข้ าพเจ้ าประสบ
ความสาเร็จในหน้ าที่
การงาน
9 .ธรรมะทาให้ ชีวิต
ของข้ าพเจ้ าประสบ
ความ สาเร็จในชีวิต
ครอบครัว
10.ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ าอยากมอบสิ่ง
ที่ดีให้ กบั ผู้อื่น

13.8
(55)

25.0
(100)

26.8
(107)

21.8
(87)

12.8
(51)

3.05

1.236

ปานกลาง

14.5
(58)
10.8
(43)
11.0
(44)
12.5
(50)

21.3
(85)
25.8
(103)
24.8
(99)
23.3
(93)

31.5
(126)
33.5
(134)
31.5
(126)
28.5
(114)

22.3
(89)
19.5
(78)
21.5
(86)
23.8
(95)

10.5
(42)
10.5
(42)
11.3
(45)
12.0
(48)

3.07

1.197

ปานกลาง

3.07

1.141

ปานกลาง

3.03

1.164

ปานกลาง

3.01

1.206

ปานกลาง

13.0
(52)
10.5
(42)
9.8
(39)

25.5
(102)
24.8
(99)
20.5
(82)

27.5
(110)
31.0
(124)
37.3
(149)

22.8
(91)
22.3
(89)
21.0
(84)

11.3
(45)
11.5
(46)
11.5
(46)

3.06

1.205

ปานกลาง

3.01

1.163

ปานกลาง

2.96

1.125

ปานกลาง

9.8.0
(39)

22.0
(88)

38.0
(152)

19.3
(77)

11.0
(44)

3.0

1.116

ปานกลาง

14.3
(57)

22.8
(91)

29.0
(116)

22.0
(88)

12.0
(48)

3.05

1.224

ปานกลาง

น้ อย
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)

การเพิ่มความสุข
11. ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ าสามารถ
ควบคุมชีวิตตนเองได้
12. ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ ามีสขุ ภาพจิตที่
ดี
13. ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ สนุกกับ
ชีวิต
14. ธรรมะทาให้ สมอง
ของข้ าพเจ้ าปลอด
โปร่ง
15. ธรรมะทาให้ จิตใจ
ของข้ าพเจ้ าแช่มชื่น
16.ธรรมะทาให้ ชีวิต
ของข้ าพเจ้ ามี
ความหมาย
17.ธรรมะช่วยให้
ข้ าพเจ้ ามีพลังในการ
ทาสิ่งต่างๆ
18.ธรรมะทาให้
ข้ าพเจ้ ามีความสุข
รวม

มาก
ที่สุด
11.0
(44)

ระดับการเพิ่มความสุข
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
26.0
29.5
21.8
(104)
(118)
(87)

น้ อย
ที่สุด
11.8
(47)

ค่ าเฉลี่ย
3.03

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.179

12.3
(49)

27.8
(111)

27.0
(108)

21.8
(87)

11.3
(45)

3.08

1.197

ปานกลาง

10.0
(40)

25.0
(100)

35.5
(142)

17.8
(71)

11.8
(47)

3.04

1.140

ปานกลาง

11.8
(47)

26.5
(106)

30.5
(122)

20.0
(80)

11.3
(45)

3.08

1.176

ปานกลาง

12.5
(50)
12.0
(48)

23.8
(95)
24.3
(97)

29.8
(119)
29.3
(117)

23.0
(92)
24.5
(98)

11.0
(44)
10.0
(40)

3.04

1.187

ปานกลาง

3.04

1.170

ปานกลาง

13.5
(54)

24.3
(97)

28.0
(112)

21.0
(84)

13.3
(53)

3.04

1.235

ปานกลาง

17.5
(70)

23.8
(95)

23.0
(92)

21.0
(84)

14.8
(59)

3.08

1.317

ปานกลาง

3.04

1.071

ปานกลาง

ความหมาย
ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง ระดับการเพิ่มความสุขน้ อยที่สดุ 1.81-2.60 หมายถึงระดับการ
เพิ่มความสุขน้ อย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับการเพิ่มความสุขปานกลาง 3.41-4.20
หมายถึง ระดับการเพิ่มความสุขมาก 4.21-5.00 หมายถึง ระดับการเพิ่มความสุข
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเพิ่มความสุข อยู่ในระดับ ปานกลาง โดย
มีคา่ เฉลี่ยในเรื่ อง ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีสขุ ภาพจิตที่ดี ,ธรรมะทาให้ สมองของข้ าพเจ้ าปลอดโปร่ ง
และ ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีความสุข มากที่สดุ (3.08) รองลงมา คือ ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ า
มีคณ
ุ ค่า, ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ านอนหลับสนิท (3.06) และธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าดีขึ ้น (3.06)
ตามลาดับ

4.8 ส่ วนที่ 8 การทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ วยั ทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ ทาการตังสมมุ
้ ตฐิ านไว้ ทงหมด
ั้
6 ข้ อ โดยผลการทดสอบสมมุตฐิ านมีรายละเอียดดังนี ้
4.8.1 สมมุตฐิ านที่ 1 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงานที่แตกต่ างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ แตกต่ างกัน
4.8.1.1 สมมุตฐิ านที่ 1.1 กลุม่ ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีเพศ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

62.2727
65.4731

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.5949
15.5507

ค่ า t

p

1.816

.070

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.1.2 สมมุตฐิ านที่ 1.2 กลุม่ ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีอายุ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

62.5143
65.0000
64.5890
64.4000

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.6936
15.2562
17.0866
17.0567

ค่ า F

p

.218

.884

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตา่ งกัน
มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.1.3 สมมุติฐานที่ 1.3 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก

58.6400
65.0800
64.3900

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.0877
16.3925
15.4572

ค่ า F

p

1.812

.165

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
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4.8.1.4 สมมุติฐานที่ 1.4 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ

64.5571
64.9300
63.9277
63.6383

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.0322
15.1619
19.2669
15.6183

ค่ า F

p

.125

.946

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี อาชีพ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.1.5 สมมุติฐานที่ 1.5 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มี
รายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า50,000

65.9643
64.4021
64.0122
66.0580
65.6750
62.7857

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
18.4078
14.4082
15.0065
16.9175
17.6233
17.6301

ค่ า F

p

.414

.839
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จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.1.6 สมมุติฐานที่ 1.6 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะ ที่มี
สถานภาพสมรสที่ แ ตกต่า งกัน มี พ ฤติก รรมการแสวงหาข้ อ มู ล ธรรมะผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
สถานภาพสมรส

ค่ าเฉลี่ย

โสด
สมรส
หย่า

63.9163
64.7429
69.6190

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.6667
15.9866
23.0878

ค่ า F

p

1.214

.298

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.1.7 สมมุติฐานที่ 1.7 กลุ่มผู้ใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่ มี
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
ตาแหน่ งงาน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับปฏิบตั ิการ
ผู้บริ หารระดับต้ น
ผู้บริ หารระดับกลาง
ผู้บริ หารระดับสูง

64.7314
65.2742
66.6607
58.9250

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.6295
18.7312
15.3223
21.3594

ค่ า F

p

1.979

.117
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จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ตาแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.2 สมมุตฐิ านที่ 2 ลักษณะประชากรที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงานที่แตกต่ างกัน มีการเปิ ดรับช่ องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ แตกต่ างกัน
4.8.2.1 สมมุตฐิ านที่ 2.1 กลุม่ ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

35.7273
41.4659

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.0083
19.5593

ค่ า t

p

2.880*

.004

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมี การเปิ ดรั บ
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.8.2.2 สมมุตฐิ านที่ 2.2 กลุม่ ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่ อสัง คมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสัง คม
ออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

34.0571
39.9701
38.2877
44.1647

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
9.1102
18.4700
15.6623
24.2235

ค่ า F

p

3.085*

.027

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุตา่ งกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ
20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

ค่ าเฉลี่ย
34.0571
39.9701
38.2877
44.1647

20-25 ปี
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

26–35 ปี
5.913
-

36-45 ปี
4.230
1.682
-

46-60 ปี
10.107
4.1946
5.877
-
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จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่พบคูใ่ ดที่แตกต่างกันโดยมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.8.2.3 สมมุติฐานที่ 2.3 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก

33.0000
41.5055
36.5300

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
9.0783
19.5792
16.2446

ค่ า F

p

4.507*

.012

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทาง สื่อสังคม
ออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี การเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใน
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก

ค่ าเฉลี่ย
33.0000
41.5055
36.5300

ต่ากว่าปริญญาตรี
-

ปริญญาตรี
8.505
-

ปริ ญญาโท/เอก
3.530
8.505
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เ พื่ อแสวงหาข้ อมูล ธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่พบคู่ใดที่
แตกต่างกันโดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.8.2.4 สมมุติฐานที่ 2.4 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

39.6286
40.1950
40.4699
36.5957

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.6325
18.2169
21.9413
15.4689

ค่ า F

p

.536

.658

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี อาชีพต่างกัน การเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.2.5 สมมุติฐานที่ 2.5 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า50,000

45.4643
41.0682
38.4756
38.6667
45.9500
34.7857

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
31.0119
17.9899
16.5202
16.9242
22.1300
12.6929

ค่ า F

p

3.048*

.010

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ตา่ งกันมีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.32 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้
ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า50,000

ค่ าเฉลี่ย ต่ากว่ า 10,001- 20,00110,000 20,000 30,000
45.4643
3.856 6.988
41.0682
3.132
38.4756
38.6667
45.9500
34.7857

30,00140,000
6.797
2.941
0.191
-

40,00150,000
0.485
4.341
7.474
7.283
-

มากกว่ า
50,000
10.678
6.822
3.689
3.881
11.164
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ แตกต่างกัน ไม่พบคูใ่ ดที่แตกต่าง
กันโดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.8.2.6 สมมุติฐานที่ 2.6 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มี ส ถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี การเปิ ดรับช่องทางสื่อสัง คมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
สถานภาพสมรส

ค่ าเฉลี่ย

โสด
สมรส
หย่า

38.7741
38.8500
56.4762

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.0751
15.8286
35.8672

ค่ า F

p

9.495*

.000

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า

ค่ าเฉลี่ย
38.7741
38.8500
56.4762

โสด
-

สมรส
0.075
-

หย่า
17.702
17.626
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ แตกต่างกัน ไม่พบคูใ่ ดที่แตกต่าง
กันโดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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4.8.2.7 สมมุติฐานที่ 2.7 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
ตาแหน่ งงาน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับปฏิบตั ิการ
ผู้บริหารระดับต้ น
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับสูง

39.6901
41.5645
40.0714
36.6500

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.019
24.4504
15.7085
16.0201

ค่ า F

p

.579

.629

จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี การเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะไม่แตกต่างกัน
4.8.3 สมมุตฐิ านที่ 3 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงานที่แตกต่ างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนือ้ หา
ธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ แตกต่ างกัน
4.8.3.1 สมมุติฐานที่ 3.1 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

53.4132
55.2151

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
19.0265
16.9761

ค่ า t

p

.939

.348

จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.3.2 สมมุติฐานที่ 3.2 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

51.5714
55.6716
54.1164
55.3176

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.5067
17.3130
17.5501
18.3661

ค่ า F

p

.590

.622

จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.3.3 สมมุติฐานที่ 3.3 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่าง
กัน
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ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก

51.8000
55.5964
52.8400

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
19.7610
17.6122
17.0238

ค่ า F

p

1.053

.287

จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.3.4 สมมุติฐานที่ 3.4 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ชองผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

53.8286
54.9100
55.3735
53.6596

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.5966
17.0359
19.5808
18.3460

ค่ า F

p

.160

.923

จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
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4.8.3.5 สมมุติฐานที่ 3.5 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า50,000

56.0714
56.3093
53.4878
54.5652
59.0500
51.4643

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
23.7438
17.1247
16.7134
17.0349
15.2667
18.0183

ค่ า F

p

1.334

.249

จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.3.6 สมมุติฐานที่ 3.6 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่าน สื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่ออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
สถานภาพสมรส

ค่ าเฉลี่ย

โสด
สมรส
หย่า

54.5565
54.7429
55.4762

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.3443
16.7058
25.9087

ค่ า F

p

.028

.972
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จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.3.7 สมมุติฐานที่ 3.7 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันมีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
ตาแหน่ งงาน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับปฏิบตั ิการ
ผู้บริหารระดับต้ น
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับสูง

54.9339
55.6613
57.4643
47.6250

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.6343
19.9991
16.0849
20.2670

ค่ า F

p

2.720*

.044

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.43 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะของผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
ระดับปฏิบตั ิการ 54.9339
ผู้บริหารระดับต้ น 55.6613
ผู้บริหารระดับกลาง 57.4643
ผู้บริหารระดับสูง 47.6250
ตาแหน่ งงาน

ค่ าเฉลี่ย

ผู้บริหาร
ระดับต้ น
0.727
-

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
2.530
1.803
-

ผู้บริหาร
ระดับสูง
7.308
8.036
9.839
-

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหา
ธรรมะเพื่ อแสวงหาข้ อมูล ธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่ มี ตาแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า ไม่พบคู่ใด
แตกต่างกันโดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.8.4 สมมุตฐิ านที่ 4 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงาน ที่แตกต่ างกันมีการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูล
ธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ แตกต่ าง
กัน
4.8.4.1 สมมุติฐานที่ 4.1 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่ มี เ พศแตกต่า งกันมี การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มูล ธรรมะที่ ไ ด้ ม าจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.44 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จากการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

53.4132
55.2151

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
19.0265
16.9761

ค่ า t

p

.939

.348

จากตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจาก
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มี เพศแตกต่างกันพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี เพศต่างกัน
มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.4.2 สมมุติฐานที่ 4.2 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีอายุแตกต่างกันมีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.45 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุ
แตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

43.8857
47.8731
44.8836
46.7529

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.4268
12.9408
14.2022
14.1882

ค่ า F

p

1.490

.217

จากตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ได้ จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
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4.8.4.3 สมมุติฐานที่ 4.3 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก

45.2400
46.8800
44.5500

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.2025
12.9557
15.1380

ค่ า F

p

1.118

.328

จากตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.4.4 สมมุติฐานที่ 4.4 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีอาชี พแตกต่างกันมี การใช้ ประโยชน์จ ากข้ อมูลธรรมะที่ ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.47 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มี
อาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

45.1857
46.1600
46.8675
46.6596

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
12.6505
13.3685
14.4819
15.7592

ค่ า F

p

.209

.890

จากตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.4.5 สมมุติฐานที่ 4.5 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีรายได้ แตกต่างกันมีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มี
รายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า50,000

50.3214
46.8144
45.5366
47.0145
48.6250
42.9167

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.9189
12.3367
11.8146
12.7238
14.4500
16.1895

ค่ า F

p

1.856

.101
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จากตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.4.6 สมมุติฐานที่ 4.6 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ ได้ จากการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน
สถานภาพสมรส

ค่ าเฉลี่ย

โสด
สมรส
หย่า

46.0502
45.7000
51.1429

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.0341
13.9406
19.2361

ค่ า F

p

1.468

.232

จากตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.4.7 สมมุติฐานที่ 4.7 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันมีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ จาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน
ตาแหน่ งงาน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับปฏิบตั ิการ
ผู้บริหารระดับต้ น
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับสูง

46.3884
47.6774
47.1071
41.4500

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
12.2977
16.1192
13.6337
17.3854

ค่ า F

p

1.941

.122

จากตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
ที่ ไ ด้ ม าจากการแสวงหาข้ อมูล ธรรมะผ่านสื่ อสัง คมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่ มี ตาแหน่งงาน
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้
จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.5 สมมุตฐิ านที่ 5 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงานที่แตกต่ างกัน มีการลดความเครียดจากการ
ใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่ างกัน
4.8.5.1 สมมุติฐานที่ 5.1 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่ มี เ พศแตกต่า งกัน มี ก ารลดความเครี ย ดจากการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ แ สวงหาข้ อมูลธรรมะ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.51 ตารางที่ 4.51 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

49.2479
51.9713

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.8168
13.2319

ค่ า t

p

1.779

.076
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จากตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเพศต่างกัน มีการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.5.2 สมมุติฐานที่ 5.2 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่ มี อ ายุแ ตกต่างกัน มี ก ารลดความเครี ย ดจากการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ แสวงหาข้ อมู ลธรรมะ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

48.0857
50.7612
51.8904
51.7412

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.1858
13.9915
14.2877
13.5331

ค่ า F

p

.768

.513

จากตารางที่ 4.52 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อายุแตกต่างกัน มีการลด
ความเครี ยดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.5.3 สมมุติฐานที่ 5.3 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก

49.5600
51.1455
51.5500

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.6204
13.6796
15.1879

ค่ า F

p

.198

.820

จากตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการลดความเครี ยดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กัน
4.8.5.4 สมมุติฐานที่ 5.4 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มี อาชี พแตกต่างกัน มี การลดความเครี ยดจากการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

50.6000
52.0600
49.6747
50.6809

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.6852
12.8437
12.2601
15.8197

ค่ า F

p

.632

.595
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จากตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจาก
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่าง
กันมีการลดความเครี ยดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.5.5 สมมุติฐานที่ 5.5 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มี การลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า50,000

57.1429
50.5876
50.9634
50.3043
52.5250
50.0119

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.5283
13.4317
12.0476
14.4204
14.8306
16.0237

ค่ า F

p

1.285

.269

จากตารางที่ 4.55 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการ
ลดความเครี ยดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.5.6 สมมุติฐานที่ 5.6 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน
สถานภาพสมรส

ค่ าเฉลี่ย

โสด
สมรส
หย่า

51.0711
50.6286
55.4762

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.1401
15.1583
17.1102

ค่ า F

p

1.088

.338

จากตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีการลดความเครี ยดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.5.7 สมมุติฐานที่ 5.7 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มี ตาแหน่งงานแตกต่างกันมี การลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
ตาแหน่ งงาน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับปฏิบตั ิการ
ผู้บริหารระดับต้ น
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับสูง

51.8264
50.8226
51.6607
46.8250

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
12.5193
16.0384
13.7116
19.3720

ค่ า F

p

1.481

.219
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จากตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการลดความเครี ยดจากการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีการลดความเครี ยดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.6 สมมุตฐิ านที่ 6 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้
สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงาน ที่แตกต่ างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่ างกัน
4.8.6.1 สมมุติฐานที่ 6.1 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.58 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์แสวงหา
ข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

54.5868
54.7778

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
20.4897
18.7879

ค่ า t

p

.091

.928

จากตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน
มีการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.6.2 สมมุติฐานที่ 6.2 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีอายุแตกต่างกันมีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

20-25 ปี
26–35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

53.8571
52.0224
55.2603
58.4000

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
18.8790
18.1685
20.2379
19.1822

ค่ า F

p

1.980

.116

จากตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเพิ่ม
ความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.6.3 สมมุติฐานที่ 6.3 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก

62.6400
54.1818
54.2200

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.8741
18.7897
21.0950

ค่ า F

p

2.261

.106

จากตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
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4.8.6.4 สมมุติฐานที่ 6.4 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่ มี อ าชี พ แตกต่า งกัน มี ก ารเพิ่ ม ความสุข จากการใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ แ สวงหาข้ อ มูล ธรรมะ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.61 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

59.9857
53.1700
54.6386
53.6170

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.3025
18.6690
21.7281
19.3958

ค่ า F

p

2.241

.083

จากตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
เพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.6.5 สมมุติฐานที่ 6.5 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า50,000

51.0714
58.1546
52.8049
52.5217
58.3000
53.9405

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
22.4184
16.7010
16.3310
19.4396
20.7156
22.3376

ค่ า F

p

1.467

.199
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จากตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการ
เพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.6.6 สมมุติฐานที่ 6.6 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.63 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน
สถานภาพสมรส

ค่ าเฉลี่ย

โสด
สมรส
หย่า

53.2469
57.6571
51.9048

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
18.7637
18.8086
26.1264

ค่ า F

p

2.563

.078

จากตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
4.8.6.7 สมมุติฐานที่ 6.7 กลุ่มผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.64 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะของผู้ใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ ที่มีตาแหน่งงาน
แตกต่างกัน
ตาแหน่ งงาน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับปฏิบตั ิการ
ผู้บริหารระดับต้ น
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับสูง

55.0620
53.0968
54.2143
55.8750

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.4914
20.8921
21.4219
24.1014

ค่ า F

p

.231

.875

จากตารางที่ 4.64 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อ
สัง คมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มี ตาแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ตาแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
4.8.7 สมมุตฐิ านที่ 7 มีความสัมพันธ์ กัน ในด้ านพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ ช่ องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเนือ้ หาธรรมะ การใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลธรรมะ การลดความเครียดและการเพิ่มความสุข ของผู้ใช้ ส่ ือ
สังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูลธรรมะ
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ตารางที่ 4.65 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเนื ้อหาธรรมะ การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล
ธรรมะการลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุข ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
แสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ความสัมพันธ์

พฤติกรรมการ
แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ
ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์
ประเภทเนื ้อหา
ธรรมะ
การใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลธรรมะ
การลดความเครี ยด
การเพิ่มความสุข

พฤติกรรม ช่ องทาง ประเภท การใช้
การลด
การเพิ่ม
การ
สื่อสังคม เนือ้ หา ประโยชน์ ความเครียด ความสุข
แสวงหา ออนไลน์ ธรรมะ จากข้ อมูล
ข้ อมูล
ธรรมะ
ธรรมะ

-

.449**

.640**

.678**

.564**

-.249**

-

.437**

.452**

.304**

-308**

-

.744**

.583**

.093

-

.681**

.247**

-

.204**
-

หมายเหตุ: **มีนยั สาคัญตามสถิตทิ ี่ระดับ .01 (2-Tailed)
จากตารางที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัม พันธ์ กัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยพบว่าพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับสูงกับประเภทเนือ้ หาธรรมะ การใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ การลดความเครี ยด แต่มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับการเพิ่มความสุข
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ด้ านช่องทางสื่ อสัง คมออนไลน์ มี ความสัม พันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลางกับประเภท
เนื ้อหาธรรมะ การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ การลดความเครี ยด แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
การเพิ่มความสุข
ด้ านประเภทเนื ้อหาธรรมะ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ
การลดความเครี ยดในระดับสูง แต่การเพิ่มความสุขมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ด้ านการใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมูลธรรมะ มี ความสัม พันธ์ เชิ ง บวกในระดับสูง กับการลด
ความเครี ยด แต่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ากับการเพิ่มความสุข
ด้ านการลดความเครี ยด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ากับการเพิ่มความสุข
ตารางที่ 4.66 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพสมรส
ตาแหน่งงาน
พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทเนื ้อหาธรรมะ
การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล
ธรรมะ
การลดความเครียด
การเพิ่มความสุข

พฤติกรรม
การแสวงหา
ข้ อมูล
ธรรมะ








ช่ องทาง
สื่อสังคม
ออนไลน์









ตัวแปรตาม
ประเภท
การใช้
เนือ้ หา
ประโยชน์
ธรรมะ
จากข้ อมูล
ธรรมะ





















การลด
ความเครียด

การเพิ่ม
ความสุข

















(-)





(-)




หมายเหตุ: เครื่ องหมาย หมายถึงตัวแปรทังสองตั
้
วมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติหรื อมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และเครื่ องหมาย  หมายถึงตัว
แปรทังสองตั
้
วแปรมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลด
ความเครี ย ดและการเพิ่ม ความสุข ของคนวัยท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” มี วัต ถุป ระสงค์
ในการศึกษาบทบาทของสื่ อสังคมออนไลน์ ที่มี ผลต่อพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมมะ
ช่องทางและประเภทของสื่อธรรมะ รวมไปถึงการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลข่าวสารธรรมมะของกลุ่ม
คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร รวมถึ ง การศึก ษาหาความส าพัน ธ์ ต่อ ระดับ การลด
ความเครี ยดและการเพิ่มความสุขจากการหาข้ อมูลธรรมะ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ วิธีการวิจัย
เชิงสารวจ (Survey Research) ทาการศึกษากลุ่มผู้สนใจธรรมะและแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยกาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวนทัง้ สิ ้น 400 คน จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สามารถทาการสรุปผลการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ในบทนีจ้ ะนาเสนอข้ อสรุ ปของผลการวิจยั เชิงสารวจ จากข้ อมูลในแบบสอบถาม ได้ แก่
ข้ อมูลด้ านประชากร คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะภาพสมรส และข้ อมูลเกี่ยวกับ
ระดับตาแหน่งงาน สรุ ปผลการวิจัยในด้ านพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ด้ านช่องทางของสื่ อสัง คมออนไลน์ ที่มี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับธรรมะ ด้ านประเภทเนื อ้ หาที่
เกี่ยวกับธรรมจากสื่อสังคมออนไลน์ ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิ ดรับ ด้ านการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล
ธรรมะ ข้ อมูลด้ านการลดความเครี ยดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ และด้ านการเพิ่มความสุขจาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะ ของกลุ่มตัวอย่างวัยทางานที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูล
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ธรรมะ จานวนทังสิ
้ ้น 400 คน รวมถึงสรุปผลของการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
5.1.1 ด้ านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง (69.8%) มีอายุเฉลี่ยในช่วง
36-45 ปี (36.5%) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (68.8%) อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน (50.0%)
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท (24.3%) สถานภาพโสด(59.8%) ตาแหน่งงานอยู่ใน
ระดับปฎิบตั ิการ (60.5%) และมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะเป็ นประจา
ทุกวัน (86.8%) โดย ใช้ งานจากที่บ้าน (362คน) ช่วงเวลาในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ คือช่วงเวลา
18.01-22.00น. (54.8%) ระยะเวลาในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ตอ่ ครัง้ 1 ชัว่ โมงขึ ้นไป (31.5%)
5.1.2 ด้ านพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้ านประโยชน์ของข้ อมูลข่าวสารธรรมะ
มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านการยอมรับความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นในชีวิต และด้ านการนามาปรับใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ตามลาดับ
5.1.3 ด้ านช่ องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ท่ มี ีเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะอยู่ในระดับ น้ อยที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยในการใช้ ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ม ากที่ สุด
รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก ว.วชิรเมธี และกูเกิล กรุ๊ปส์ ตามลาดับ
5.1.4 ด้ านประเภทของเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่ เี ลือก
เปิ ดรับ
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการค้ นหาประเภทเนือ้ หาธรรมะต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยการค้ นหาข้ อมูลธรรมะประเภทเนื ้อหา ข้ อคิดเกี่ยวกับธรรมะมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เนื ้อหาประเภทกฎแห่งกรรมและเนื ้อหาเกี่ยวกับความสุขที่แท้ จริ งจากศาสนา
ตามลาดับ
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5.1.5 ด้ านการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ ประโยชน์ข้อมูลธรรมะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยในด้ าน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต มากที่สุด รองลงมา คือ เพื่อเป็ นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ และเพื่อหาความสุขที่แท้ จริงของชีวิต ตามลาดับ
5.1.6 ด้ านการลดความเครียดจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการลดความเครี ยด อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยในเรื่ อง ธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจมากที่สุด รองลงมา คือ ธรรมะช่วยลดความโกรธ
และธรรมะช่วยลดความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเอง ตามลาดับ
5.1.7 ด้ านการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
จากการศึกษา พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ก ารเพิ่ม ความสุข อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยในเรื่ อง ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีสขุ ภาพจิตที่ดี ,ธรรมะทาให้ สมองของข้ าพเจ้ าปลอดโปร่ ง
และ ธรรมะท าให้ ข้ า พเจ้ า มี ค วามสุข มากที่ สุด รองลงมา คื อ ธรรมะท าให้ ชี วิ ต ของข้ า พเจ้ า
มีคณ
ุ ค่า ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ านอนหลับสนิท และธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าดีขึ ้น ตามลาดับ

5.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
การงานวิจยั ได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านไว้ ทงหมด
ั้
7 สมมุตฐิ าน สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
สมมุติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกันมีการเปิ ดรับช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่ อ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกันอย่างมี

105
นัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ที่มีอายุ 46-60 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มีรายได้ ระหว่าง 40,000-50,000 บาท และมีสถานภาพหย่า มีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะมากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้ าน อาชีพ
และ ตาแหน่งงาน แตกต่างกันมีการเปิ ดรับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี ตาแหน่ง งานแตกต่างกั นมี การเปิ ดรับประเภท
เนื อ้ หาธรรมะผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่าผู้บริ หาร
ระดับกลางมีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหาธรรมะแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากร
ด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับประเภทเนื ้อหา
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจาก
การแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะที่ได้ มาจากการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ตาแหน่ง งาน แตกต่างกัน มี การลดความเครี ยดจากการใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการลดความเครี ยดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง งาน แตกต่างกัน มี มี ก ารเพิ่ ม ความสุขจากการใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะแตกต่างกัน
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จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 7 มีความสัมพันธ์ กัน ในด้ านพฤติกรรม ช่องทาง ประเภทเนื ้อหา การใช้
ประโยชน์ การลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุข ของผู้ใช้ สื่ อสังคมออนไลน์แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ
ผลการวิ เ คราะห์ ค่า สหสัม พัน ธ์ ใ นด้ า นพฤติ ก รรมการแสวงหาข้ อ มูล ธรรมะ ช่อ งทาง
ประเภทเนื อ้ หา การใช้ ประโยชน์ การลดความเครี ยดและการเพิ่ม ความสุข ของผู้ใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์แสวงหาข้ อมูลธรรมะพบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
พบว่าพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใน
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับประเภทเนื ้อหาธรรมะ การใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลธรรมะ การลดความเครี ยด แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเพิ่มความสุข ด้ านช่องทางสื่อ
สัง คมออนไลน์ มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกในระดับ ปานกลางกับ ประเภทเนื อ้ หาธรรมะ การใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ การลดความเครี ยด แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเพิ่มความสุข ด้ าน
ประเภทเนื อ้ หาธรรมะ มี ค วามสัม พันธ์ เ ชิ ง บวกกับการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมูล ธรรมะ การลด
ความเครี ยดในระดับสูง แต่การเพิ่มความสุขมีความสัมพันธ์ในระดับต่า ด้ านการใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลธรรมะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการลดความเครี ยด แต่มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ากับการเพิ่มความสุข ด้ านการลดความเครี ยด มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับต่ากับการเพิ่ม
ความสุข

5.3 การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผล ได้ เป็ น 7 ส่วนดังนี ้ 1) ด้ านลักษณะทางประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง 2) ด้ านพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3) ด้ าน
ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะ 4) ด้ านประเภทเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมะใน
สื่อสังคมออนไลน์ 5) ด้ านการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ 6) ด้ านการลดความเครี ยดจากการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะ 7) ด้ านการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
5.3.1 จากผลการศึกษาด้ านลักษณะทางประชากรของผู้แสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ
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พนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย
ของศาวดี วิสารทวิศษิ ฏ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อธรรมะกับความรู้
เกี่ ย วกั บ หลั ก ค าสอน ความเชื่ อ ในพระพุ ท ธศาสนา และการกระท าความดี ต ามแนว
พระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง และมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และยัง
สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของ ดริ ณ จัก รพัน ธุ์ อิ น ทร์ อุ ด ม (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผ่านสื่อใหม่:กรณีศึกษาเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม” พบว่า
ผู้ใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะเป็ นเพศหญิ ง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่ มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
5.3.2 ด้ า นพฤติก รรมในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่า นสื่ อสัง คมออนไลน์ ข องผู้ใช้ วัย
ทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยแบบสอบถามได้ ทาการส ารวจพฤติกรรมการใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์ เ พื่ อ แสวงหาข้ อ มูล ธรรมะ พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ พฤติก รรมด้ า น
ประโยชน์ของข้ อมูลข่าวสารธรรมะมากที่สุด รองลงมา คือ ด้ านการยอมรับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น
ในชีวิต และด้ านการนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน ตามลาดับ ซึ่งผลวิจยั นี ้สอดคล้ องกับแนวคิด
ด้ านพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารของชาร์ ลส์ แอตคิน (Atkin,1973) ที่มีแนวคิดว่าบุคคลจะ
มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารจากสื่อนัน้ ขึ ้นอยู่กับการคาดคะเนเปรี ยบเทียบผลที่จะ
ได้ รับจากการแสวงหาข้ อมูล ข่าวสารนัน้ หากการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารให้ ผลตอบแทนหรื อมี
ประโยชน์ที่จะได้ รับบุคคลนันก็
้ ยิ่งจะแสวงหาข่าวสารนัน้ ๆ แต่ถ้าผลประโยชน์ที่จะได้ รับนันน้
้ อย
กว่าสิ่งที่คาดไว้ ว่าจะได้ รับก็อาจมีผลที่จะทาให้ ไม่เกิดพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารได้ ใน
ส่วนของความต้ องการในการแสวงหาข้ อมูล ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านอารมณ์ซึ่ง
อาจเกิดจากความไม่สอดคล้ องกันระหว่างสภาวะที่เป็ นอยู่ของบุคคลนัน้ กับระดับความต้ องการ
แสวงหาข้ อมูลที่คาดหวังไว้ ชาร์ ลส์ แอตคิน เรี ยกว่า “ข่าวสารที่ให้ ความพึงพอใจทันทีในเชิงการ
บริ โภค” ส่วนข่าวสารที่ ลดความไม่ร้ ู ที่ เกี่ ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมภายนอกนัน้ เรี ยกว่า ข่าวสารที่ ใช้
ประโยชน์เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสินใจและช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิดและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันได้ การแสวงหาข้ อมูลข่าวสารนันนอกจากเพื
้
่อสนับสนุนทัศนคติหรื อความคิ ดของ
ตนแล้ ว ยังเป็ นการแสวงหาข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในทางอื่น ๆ เช่นเพื่อให้ มีความรู้ ใช้ เป็ น
แนวทางในการตัดสินใจแก้ ปัญหาซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจยั ทางด้ านพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ
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5.3.3 ด้ านช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับธรรมะจากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านการใช้ ช่องทาง
ไลน์ บ่อ ยมากที่ สุด รองลงมา คื อ เฟซบุ๊ก ว.วชิ ร เมธี และกูเ กิ ล กรุ๊ ปส์ ตามล าดับ ซึ่ง มี ค วาม
สอดคล้ องกับงานวิจัย ของอุษณี ย์ ศรี สวัสดิ์ (2559) เรื่ อง “ความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์
ระบบปฏิ บัติการไลน์ เ พื่ อการศึกษาและเผยแผ่พ ระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ที่กาลัง ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ” ที่พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ สื่อไลน์มากที่สดุ เนื่องจากสามารถเข้ าถึงได้ ทกุ ช่วงเวลาสามารถเข้ าถึงและใช้
งานได้ ง่ า ยในสัง คมสงฆ์ ก็ ค งมองเห็น ประโยชน์ จ ากการนาสื่ อ ไลน์ ไ ปใช้ ใ นการเผยแผ่ธ รรมะ
ตัวอย่างเช่น พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) หรื อหลวงพ่อเศรษฐี เจ้ าอาวาสวัดนาคปรก
อายุ 70 ปี เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั ได้ ใช้ แอปพลิเคชันไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถื อ
สมาร์ ทโฟนในการสอนธรรมะและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ เป็ น
ต้ น
5.3.4 ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มูล ธรรมะจากการศึก ษาพบว่ า กลุ่ม ตั ว อย่า งใช้
ประโยชน์ข้อมูลธรรมะในด้ านเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต มากที่สดุ รองลงมา คือเพื่อเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อหาความสุขที่แท้ จริ งของชีวิต ตามลาดับ เนื่องจากบุคคลที่แสวงหาข้ อมูล
ธรรมะ มี เ หตุและปั จ จัยในด้ านต่าง ๆ ที่ ผลักดันให้ เกิ ด การแสวงหาข้ อมูล ธรรมะเพื่ อนามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งผลวิจยั นี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของแม็คเควล (Mac Quail อ้ างถึงใน
พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2541) ซึ่งได้ สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์และการแสวงหา
ความพึงพอใจจากการแสวงหาความรู้ การเปิ ดรับสื่ อเพื่ อหลี กเลี่ ยงต่อปั ญหาในชีวิตประจาวัน
ความโดดเดี่ย ว ความวิต กกัง วล ความเครี ย ด หรื อ เพื่ อสร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ แก่ ตัว เองในการ
แสวงหาข้ อมูลในการนาไปใช้ สนทนากับบุคคลอื่นในสังคม
5.3.5 ด้ า นการลดความเครี ย ดจากการแสวงหาข้ อ มูล ธรรมะผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์
จากการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการลดความเครี ยดในเรื่ องธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจมาก
ที่ สุด รองลงมา คือ ธรรมะช่วยลดความโกรธ และธรรมะช่วยลดความยึดมั่นถื อมั่นในตนเอง
ตามลาดับ ผลการวิจัยได้ ชีใ้ ห้ เ ห็นว่าการแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากสื่ อสัง คมออนไลน์ ทาให้ ลด
ความเครี ยดได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประทุม ฤกษ์ กลาง (2554) เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับ
“การจัดการความเครี ยด เติมความสุข เพื่อประสิทธิผลในการทางาน” พบว่าจากหลักฐานการวิจยั
ทางสังคมวิทยายื นยันว่าการสนับสนุนทางสังคมทาให้ บุคคลได้ ประโยชน์และสิ่งจาเป็ น การมี
เครื อ ข่ า ยสัง คม จะช่ ว ยท าให้ บุค คลลดความเครี ย ดได้ เมื่ อ บุค คลมี ค วามเครี ย ดเกิ ด ขึ น้ จึ ง
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จาเป็ นต้ องหาทางออกโดยการหาที่พึ่งทางใจเพื่อให้ จิตใจสงบ การแสวงหาข้ อมูลธรรมะสามารถ
ลดความเครี ยดได้
5.3.6 ด้ านการเพิ่ม ความสุขจากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเพิ่มความสุขอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยในเรื่ อง ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามี
สุขภาพจิตที่ดี, ธรรมะทาให้ สมองของข้ าพเจ้ าปลอดโปร่ ง และ ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีความสุข
มากที่สดุ รองลงมา คือ ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ ค่า ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ านอนหลับสนิท
และธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าดีขึ ้น ตามลาดับ โดยผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกลับพบว่าการแสวงหาข้ อมูลธรรมสามารถลดความเครี ยดได้ และไม่สามารถเพิ่ม
ความสุขได้ โดยมีความสัมพันธ์เชิงผกผันคือยิ่งแสวงหาข้ อมูลธรรมะมากยิ่งลดการเพิ่มความสุข ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประทุม ฤกษ์ กลาง (2556) ที่ไ ด้ ศึกษาเรื่ อง ”ความสัม พันธ์ ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ก ความเหงา ความพึงพอใจในชีวิต และความเครี ยดของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่าการที่บคุ คลใช้ สื่อสังคมออนไลน์สามารถลดความเครี ยดได้ แต่กลับทาให้
เกิดความรู้ สึกเหงาและโดดเดี่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องลิงสามตัว (ขงจื ้อ) ที่ใช้ มือปิ ดหู ปิ ด
ปาก และปิ ดตา ซึ่งต้ นกาเนิดของภาพปริ ศนาธรรมนี ้เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 17 ตามหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาว่าด้ วยการไม่รับรู้ ในสิ่งไม่ดีจะทาให้ ไม่เกิดความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้ าได้ ทรง
สอนไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของประทุม ฤกษ์ กลาง (2547) ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง “หลักการสื่อสาร
ตามแนวพุทธศาสนา” ในเรื่ องช่องทางการสื่อสาร ซึ่งในทางพุทธศาสนาชี ว้ ่า ตา หู จมูก ลิ ้น กาย
ใจ เป็ นช่องทางแห่งการเกิดทุกข์ได้ เป็ นช่องทางของมาร (สิ่งที่ขัดขวางความดี ก่อให้ เกิดทุกข์)
ธรรมะข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ช่องทางการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารของกายมนุษย์ทงั ้ 5 ได้ แก่ ตา หู จมูก
ลิ ้น ผิวสัมผัส (กาย) ใจ สามารถรับรู้ หรื อรับเข้ าซึ่งข่าวสารที่อาจก่อให้ เกิดทุกข์ (หรื อนรกทางใจ)
และสุข (หรื อสวรรค์ในใจ) บุคคลจึงควรรู้จกั เลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ที่ สร้ างสุขให้ กบั
ตน และควรหลี ก เลี่ ยงการรั บ ข้ อมูลข่า วสารที่ ไ ร้ ประโยชน์ ที่จ ะสร้ างทุกข์ ให้ กับตน ซึ่ง นับเป็ น
หลักการเลือกรับข้ อมูลข่าวสารของพระพุทธเจ้ าซึง่ ก่อให้ เกิดความสุขอย่างแท้ จริงในชีวิต
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5.4 ข้ อจากัดงานวิจัย
5.4.1 งานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษาวิจยั เฉพาะพื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านันแต่
้
ปั จจุบนั เขตเมืองได้ ขยายออกไปถึงปริ มณฑลซึ่งมีกลุ่มคนวัยทางานอีกมากที่เข้ ามาทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร
5.4.2 กลุม่ ตัวอย่างที่มีความใกล้ เคียงกัน ในด้ านอาชีพ อายุ และการศึกษา อาจทาให้ ไม่
สามารถเห็นถึงความแตกต่างในเรื่ องของพฤติกรรมและช่องทางในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการ
แสวงหาข้ อมูลธรรมะได้
5.4.3 การวิจยั ครัง้ นีย้ งั ขาดตัวแปรที่แสดงให้ เห็ นพฤติกรรมการปฎิบตั ิธรรมของผู้ใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ

5.5 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังต่อไปนี ้
5.5.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับองค์ กรด้ านพระพุทธศาสนา
5.5.1.1 จากผลการศึก ษาพบว่ า ผู้ใ ช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ใ นการแสวงหาข้ อ มูล
ธรรมะส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ดังนัน้ องค์กรด้ านพระพุทธศาสนา ควรใช้ ช่องทางในการสื่อสาร
ข้ อมูลธรรมะให้ เพศชายเข้ ามาศึกษาข้ อมูลธรรมะมากขึ ้น เนื่องจากเพศชายสามารถบรรพชาและมี
โอกาสสื บ ทอดหลัก ธรรมคาสอนได้ ม ากกว่า เพศหญิ ง การเผยแผ่ข้ อ มูลธรรมะผ่า นสื่ อ สัง คม
ออนไลน์สามารถขยายกลุม่ เพศชายให้ มากขึ ้นเพื่อให้ ครอบคลุมและเข้ าถึงกลุม่ เพศชายได้ มากขึ ้น
5.5.1.2 จากผลการศึกษาพบว่าประเภทของเนื ้อหา ข้ อคิดเกี่ยวกับธรรมะและกฏ
แห่งกรรมเป็ นประเภทเนือ้ หาที่คนส่ว นใหญ่ให้ ความสนใจ ดังนัน้ องค์กรด้ านพระพุทธศาสนาที่
ต้ องการเผยแผ่ข้อมูลธรรมะผ่ายสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีการพัฒนารูปแบบของการนาเสนอเนื ้อหา
ของข้ อคิดเกี่ยวกับธรรมะและกฏแห่งกรรมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ ้นเพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มคนที่
ต้ องการหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่ออนไลน์ได้ มากขึ ้น
5.5.1.3 จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลธรรมะ ในด้ านการใช้
ธรรมะเป็ นแนวทางในการดารงชีวิตและเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังนันองค์
้
กรทางพระพุทธศาสนา
ควรหันมาใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนเพื่อให้ เป็ นแนวทางในการดาเนิน
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ชีวิตของผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะ ให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายดาย และสะดวกมากยิ่งขึ ้น อีกทัง้
ต้ องมีการตรวจสอบหลักธรรมคาสอนให้ ถกู ต้ องตามหลักพระพุทธศาสนา
5.5.1.4 จากการศึกษาพบว่าการหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สามารถ
ช่วยลดความเครี ยดได้ แต่ไม่สามารถช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตได้ ทางองค์กรด้ านพุทธศาสนาจึงควร
ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการปฏิบตั ิธรรมให้ มากขึ ้น เพื่อช่วยให้ ความสุขมวลรวมของคนใน
ประเทศมีมากขึ ้น
5.5.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
5.5.2.1 ในการศึกษาครั ง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม คนวัยทางานที่ อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสภาวะการณ์ในปั จจุบนั ที่เมือ งขยายตัวมากขึ ้นทาให้ มีการกระจาย
ตัวของกลุ่มคนวัยทางานออกไปตามปริ มณฑลรอบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างมีความ
หลากหลายมากขึน้ จึง ควรขยายกลุ่ม ตัวอย่างให้ ครอบคลุม กว้ างขึน้ เพื่ อจะได้ กลุ่ม ตัวอย่างที่
น่าเชื่อถือและจะทาให้ งานวิจยั มีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าในการพัฒนาการสื่อสารข้ อมูลธรรมะได้
ครอบคลุมและตรงกับความต้ องการของกลุม่ ตัวอย่างมากขึ ้น
5.5.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้ านการปฏิบตั ิธรรมของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ แ สวงหาข้ อ มูล ธรรมะผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลกระทบต่อ การใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ ว่าสามารถทาให้ ลดความเครี ยด และเพิ่มความสุขได้ หรื อไม่
5.5.2.3 ควรมีคาถามปลายเปิ ดในส่วนของช่องทางในการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
เพื่อที่จะได้ ข้อมูลในส่วนนี ้มากขึ ้นเนื่องจากช่องทางถูกกาหนดในแบบสอบถามโดยอ้ างอิงจากการ
ใช้ งานของผู้ใช้ โดยรวม ทาให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามบางคนที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสวงหา
ข้ อมูลธรรมะแต่ไม่มีชอ่ งทางที่ตนใช้ แสวงหาจึงไม่สามารถตอบแบบสอบถามในส่วนของช่องทางที่
กาหนดในแบบสอบถามได้ อย่างสมบูรณ์
5.5.2.4 ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการสารวจร่ วมกับการทาวิจยั เชิงคุณภาพ
ด้ วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในประเด็นของการใช้ ประโยชน์จากธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการทาวิจยั เชิงคุณภาพมาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามของการ
วิจยั เชิงสารวจซึง่ จะทาให้ แบบสอบถามเชิงสารวจมีคณ
ุ ภาพและสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ครอบคลุม
มากขึ ้น
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5.5.2.5 ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมี การวิเคราะห์ ประเภทของเนื อ้ หาเกี่ ยวกับ
ธรรมะที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีรูปแบบใดในเชิงลึกเนื่องจากรู ปแบบการนาเสนอในแต่ละ
ประเภทเนื ้อหาอาจนาเสนอได้ หลายรู ปแบบ เพื่อที่จะหาว่ารู ปแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ภาคผนวก

แบบสอบถามการวิจัยเรื่ อง
“อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลดความเครี ยดและการเพิ่ม
ความสุขของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร”
เรี ยน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึ่งในการจัดทา วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการ
แสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลดความเครี ยดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทางาน
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร หลักสูตรศิลปศาสตร์ ม หาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ผู้ วิ จั ย ใคร่ ข อความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง ข้ อมู ล ที่ ต อบในแบบสอบถาม
ถือเป็ นความลับ เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ในการวิจยั เท่านัน้ ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาตอบ
แบบสอบถาม
นางสาวประพิมพันธ์ เป็ นสุขพร้ อม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลด้ านประชากร / ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ

 2. หญิง

 1. ชาย
2. อายุ
 1. 20 - 25 ปี

 2. 26 - 35 ปี

 4. 46 - 55 ปี

 5. 56 - 60 ปี

3. วุฒิการศึกษาที่จบ
 1. ประถมศึกษา

 2. มัธยมศึกษาตอนต้ น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. ปริญญาตรี
 5. ปริญญาโท / ปริญญาเอก
4. อาชีพ

 3. 36 - 45 ปี
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 1. รับราชการ

 2. พนักงานบริษัทเอกชน  3. รั ฐ วิ ส าหกิ จ

 4. ธุรกิจส่วนตัว

 5. พ่อบ้ าน แม่บ้าน



6. นักศึกษา

 7. อื่นๆ โปรดระบุ................
5. รายได้ ของท่านต่อเดือน
 1. ต่ากว่า 5,000 บาท

 2. 5,000 - 10,000 บาท

 3. 10,001 - 20,000 บาท  4. 20,001 - 30,000 บาท
 5. 30,001 - 40,000 บาท  6. 40, 001 - 50,000 บาท
 7. มากกว่า 50,000 บาท
6. สถานภาพสมรส
 1. โสด
 2. สมรส
 3.หย่า
7. ตาแหน่งงาน
 1. ระดับปฏิบตั กิ าร
 2. ผู้บริหารระดับต้ น
 3. ผู้บริหารระดับกลาง
 4. ผู้บริหารระดับสูง
8. ท่านใช้ สื่อสังคมออนไลน์มากน้ อยเพียงใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 1. น้ อยกว่า1ครัง้ ต่อสัปดาห์
 2. 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
 3. มากกว่าสองครัง้ ต่อสัปดาห์
 4. ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
 5. เป็ นประจาทุกวัน
9. ท่านใช้ สื่อสังคมออนไลน์จากที่สถานที่ใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 1.บ้ าน
 2. ที่ทางาน
 3.สถานศึกษา
 4. Internet cafe
 5. บนรถขนส่งมวลชน/รถยนต์สว่ นตัว
 6. อื่นๆ (ระบุ).........................
10. ช่วงเวลาใดที่ทา่ นเข้ าถึงสื่อสังคมออนไลน์บอ่ ยที่สดุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 1. 06.01-10.00น.  2. 10.01-14.00น.
 3. 14.01-18.00น.
 4. 18.01-22.00น.  5. 22.01-02.00น.
 6. 02.00- 06.00น.
11. ระยะเวลาที่ทา่ นใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในแต่ละครัง้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้ อ)
 1. 1-10 นาที
 2. 10-20 นาที
 3. 20-30 นาที
 4. 30-40 นาที
 5. 40-50 นาที
 6. 1 ชม.ขึ ้นไป
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
2.1 ลักษณะพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะในสื่อสังคมออนไลน์
ท่านแสวงหาข้ อมูลข่าวสารธรรมะพุทธศาสนา อาทิ บทสวดมนต์ หลักธรรมคาสอน วิธีปฏิบตั ิธรรม
ในลักษณะต่างๆต่อไปนี ้บ่อยครัง้ เพียงใด
พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
1.ข้ าพเจ้ ามี ค วามต้ องการในการแสวงหาข้ อมู ล
ข่าวสารธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. ข้ อมู ล ข่ า วสารธรรมะที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์เป็ นสิ่งสาคัญต่อการดารงชีวิตของข้ าพเจ้ า
3. ข้ อมู ล ข่ า วสารธรรมะที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ มีประโยชน์ตอ่ ข้ าพเจ้ า
4. ข้ าพเจ้ ามักนาข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหาจาก
สื่อสังคมออนไลน์ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้ กบั ผู้อื่น
5. ข้ าพเจ้ ามักนาข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหามาได้
จากสื่อสังคมออนไลน์ไปสนทนากับผู้อื่น
6. ข้ าพเจ้ ามัก แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ข่ า วสารธรรมะที่
แสวงหามาได้ จากสื่อสังคมออนไลน์กบั ผู้อื่น
7. ข้ าพเจ้ ามีความกระตือรื อร้ นในการแสวงหาข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
8. การได้ มาซึ่งข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหาจากสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ท าให้ ข้ าพเจ้ ารู้ สึ ก พึ ง พอใจและ
มีความสุข
9. ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหามาได้ จากสื่อสังคม
อ อ น ไ ล น์ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ของข้ าพเจ้ า

ความต้ องการค้ นหาข้ อมูล
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลธรรมะ
ผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
10. ข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหามาจากสื่อสังคม
ออนไลน์สามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาชีวิตของข้ าพเจ้ า
11.การได้ ม าซึ่ง ข้ อมูล ข่า วสารธรรมะจากสื่ อสัง คม
ออนไลน์ ทาให้ ข้าพเจ้ ายอมรับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น
ในชีวิต
12. การได้ มาของข้ อมูลข่างสารธรรมะจากสื่อสังคม
ออนไลน์ทาให้ ข้าพเจ้ ารู้สกึ มัน่ ใจในการดารงชีวิต
13. ข้ าพเจ้ ามักจะใช้ ข้อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสังคมออนไลน์ เป็ นแนวทางในการดารงชีวิต
14. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลข่าวสารธรรมมะที่แสวงหาจาก
สื่ อ สัง คมออนไลน์ ม าใช้ เ ป็ นแนวทางในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
15.ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหาจากสื่อ
สังคมออนไลน์มาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน
16. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลข่าวสารธรรมที่แสวงหาจากสื่อ
สังคมออนไลน์มาใช้ ในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาชีวิต
17. ข้ าพเจ้ าเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับเนื ้อหาธรรมะที่ข้าพเจ้ าต้ องการแสวงหา
18. ข้ าพเจ้ าชอบที่ จะแสวงหาข้ อมูลข่าวสารธรรมะ
จากช่องทางออนไลน์
19. ข้ าพเจ้ ามีการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ข่าวสารธรรมะที่ได้ จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะจาก
สื่อสังคมออนไลน์
20. ข้ าพเจ้ านาข้ อมูลข่าวสารธรรมะที่แสวงหาจากสื่อ
สังคมออนไลน์มาช่วยทาให้ ชีวิตประสบความสาเร็จ

ความต้ องการค้ นหาข้ อมูล
ม า ก มาก ป า น น้ อย น้ อ ย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ช่ องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ท่ มี ีเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
ท่านเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารธรรมมะจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดบ้ าง

ช่ องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ท่ มี ี
เนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
1.เว็บไซต์ (Website)
1.1 www.dhammajak.net (ธรรมจักร)
1.2 www.dhammadelivery.com
(ธรรมะเดลิเวลี่)
1.3 www.dhammathai.org (ธรรมะไทย)
1.4 www.palungjit.com (พลังจิต)
1.5 www. Ruendham.com (เรื อนธรรม)
อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
2.เฟซบุ๊ก (Facebook)
2.1 ว.วชิรเมธี
2.2 พุทธธรรมนาใจ
2.3 ธรรมทาน
2.4 คาคมธรรมเตือนใจ
2.5 หอจดหมายเหตุ พุทธทาสอินทปั ญโญ
อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................

ทุกวัน

ความบ่ อยครัง้
5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน
ต่ อ
ต่ อ
ต่ อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์

น้ อย
กว่ า 1
ครัง้ /
สัปดาห์
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ช่ องทางของสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
3.เว็บบอร์ ด (Web board)
3.1 พันทิป Pantip (ห้ องศาสนา)
3.2 เอ็มไทย (M Thai)
3.3 ยาฮู รู้รอบ (Yahoo รู้รอบ)
3.4 กูเกิล กรุ๊ปส์ (Google group)
3.5 เด็กดีบอร์ ด Dek D Board
3.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
4.ยูทูป (YouTube)
4.1 hiphoplanla (ฮิปฮอพลันลา)
้
4.2 Gunjae dham (กุญแจธรรม)
4.3 ฟั งธรรมะวันละนิดจิตแจ่มใส
4.4 เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล
4.5 MrTHChannel (มีสเตอร์ THชาแนล)
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
5.ทวิตเตอร์ (Twitter)
5.1 dhammaintrend (ธรรมะอินเทรนด์)
5.2 buddhadasa (พุทธัสสะ)
5.3 kumsaptham (พุทธพจน์)
5.4 BuddhaQuotes (พุทธสุภาษิต)
5.5 Khamkom Dhamma (คาคมธรรมมะ
เตือนใจ)
5.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................

ทุกวัน

ความบ่ อยครัง้
5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน
ต่ อ
ต่ อ
ต่ อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์

น้ อย
กว่ า 1
ครัง้ /
สัปดาห์
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ช่ องทางของสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะ
6.อินสตาแกรม (Instagram)
7.ไลน์ (Line)
8.บล็อก (Blog)
9.อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................

ทุกวัน

ความบ่ อยครัง้
5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน
ต่ อ
ต่ อ
ต่ อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์

น้ อย
กว่ า 1
ครัง้ /
สัปดาห์
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ตอนที่ 4 ประเภทของเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่ เี ลือกเปิ ดรับ
ประเภทเนื ้อหาที่ทา่ นมีความต้ องการที่จะค้ นหาข้ อมูลธรรมะจากสื่อสังคมออนไลน์มีอะไรบ้ าง

ประเภทของเนือ้ หาธรรมะ
1.เนื ้อหาเกี่ยวกับพระไตรปิ ฏก
2.เนื ้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคาสัง่ สอน
3.เนื ้อหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย
4.เนื ้อหาเกี่ยวบทสวดมนต์ คาถา คลิปเสียง
5.เนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อคิดจากธรรมะ
6.เนื ้อหาที่เป็ นรู ปภาพประกอบหลักธรรมะ
7.เนื ้อหาที่เกี่ยวกับนิทานธรรมะ
8.เนื ้อหาที่เกี่ยวกับเพลงธรรมะ
9.เนื ้อหาที่เกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัตธิ รรม
10.เนื ้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการทาบุญ
11.เนื ้อหาเกี่ยวกับประวัตพ
ิ ระเกจิอาจารย์
12. เนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อมูลของวัดต่ างๆ
13. เนื ้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ
14. เนื ้อหาเกี่ยวกับการฝึ กสมาธิ
15. เนื ้อหาเกี่ยวกับความสุขที่แท้ จริง
16. เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องกฏแห่ งกรรม
17. เนื ้อหาเกี่ยวกับการแก้ กรรม
18. เนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อสงสัยทางศาสนา
19. เนื ้อหาเกี่ยวกับวัฒธรรมประเพณี
20. เนื ้อหาเกี่ยวกับพระเครื่อง วัตถุมงคล

ความต้ องการค้ นหาข้ อมูล
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 5 การใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ
ท่านนาข้ อมูลธรรมะที่ได้ จากการแสวงหาข้ อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ ประโยชน์ในด้ าน
ใดบ้ าง

การใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลธรรมะ
1.เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
2.เพื่อเผยแพร่ ให้ บคุ คลอื่น
3.เพื่อฆ่ าเวลา
4.เพื่อใช้ เป็ นเพื่อน
5.เพื่อบาบัดความทุกข์
6.เพื่อแสวงหาข้ อมูลความรู้ใหม่ ๆ
7.เพื่อหลีกหนีความเป็ นจริง
8.เพื่อความเพลิดเพลิน
9.เพื่อความผ่ อนคลาย
10.เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ให้ กับตนเอง
11.เพื่อแสดงตัวตนว่ าเป็ นคนดี
12.เพื่อมีปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น
13. เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ใ ห้
คาปรึกษากับผู้อื่น
14.เพื่อเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
15. เ พื่ อ สื บ ท อ ด ห ลั ก ธ ร ร ม ค า ส อ น ใ น
พระพุทธศาสนา
16. เพื่อหาความสุขที่แท้ จริงของชีวิต
17.อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................

ความต้ องการในการใช้ ประโยชน์ ด้านต่ างๆ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 6 คาถามเกี่ยวกับความเครียด
ท่านคิดว่าธรรมะมีผลกับการลดความเครี ยดในประเด็นใดบ้ าง
การลดความเครียด
1. ธรรมะช่วยลดอาการนอนไม่ หลับเพราะคิดมาก
หรื อกังวลใจ
2. ธรรมะช่วยลดความหงุดหงิด ราคาญใจ
3. ธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจ
4. ธรรมะช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรน
5. ธรรมะช่วยลดความเศร้ าหมอง
6. ธรรมะช่วยลดความรู้สึกท้ อแท้ หมดหวังในชีวิต
7. ธรรมมะช่วยลดความกระวนกระวายใจ
8. ธรรมะช่วยลดความเบื่อหน่ ายในชีวิต
9. ธรรมะช่วยลดความโลภและกิเลสของข้ าพเจ้ า
10. ธรรมะช่วยลดความโกรธของข้ าพเจ้ า
11. ธรรมะช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นในตนเองของ
ข้ าพเจ้ า
12. ธรรมะช่วยลดความตึงเครียดทางร่างกายของ
ข้ าพเจ้ า
13. ธรรมะช่วยลดอาการตื่นเต้ นง่ ายของข้ าพเจ้ า
14. ธรรมะช่วยลดความเกลียดของข้ าพเจ้ า
15. ธรรมะช่วยลดความเครียดของข้ าพเจ้ า

มาก
ที่สุด

ระดับความเห็นด้ วย
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด
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ตอนที่ 7 คาถามเกี่ยวกับการเพิ่มความสุข
ท่านคิดว่าธรรมะทาให้ ชีวิตของท่านมีความสุขในด้ านใดบ้ าง

การเพิ่มความสุข

ระดับความเห็นด้ วย
มากที่สุด มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด

1. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ าพอใจกับชีวิตปั จจุบนั
2. ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ ามีคุณค่ า
3. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ านอนหลับสนิท
4. ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าสดใส
5. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามองทุกสิ่งในแง่ บวก
6. ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าดีขนึ ้
7. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ าอารมณ์ ดี
8. ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ าประสบ
ความสาเร็จในหน้ าที่การงาน
9 .ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ า ประสบความสาเร็จ
ในชีวิตครอบครัว
10.ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ าอยากมอบสิ่งที่ดีให้ กับผู้อ่ ืน
11. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ าควบคุมชีวิตตนเองได้
12. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีสุขภาพจิตที่ดี
13. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ารู้สึกสนุกกับชีวิต
14. ธรรมะทาให้ สมองของข้ าพเจ้ าปลอดโปร่ ง
15. ธรรมะทาให้ จิตใจของข้ าพเจ้ าแช่ มชื่น
16. ธรรมะทาให้ ชีวิตของข้ าพเจ้ ามีความหมาย
17. ธรรมะช่วยให้ ข้าพเจ้ ามีพลังในการทาสิ่งต่ างๆ
18. ธรรมะทาให้ ข้าพเจ้ ามีความสุข
ขอขอบพระคุณในความกรุณาร่วมมือตอบแบบสอบถาม

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวประพิมพันธ์ เป็ นสุขพร้ อม

ประวัตกิ ารศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี ที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547

ประสบการณ์ ทางาน
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