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บทคัดย่อ  
ช่ือวิทยานิพนธ์ อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อ

การลดความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ช่ือผู้เขียน นางสาวประพิมพนัธ์ เป็นสขุพร้อม 
ช่ือปริญญา ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 
ปีการศึกษา 2560    การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ ช่องทางของ
ส่ือสงัคมออนไลน์ ประเภทของเนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ ท่ีมีผลต่อการลด
ความเครียดและการเพิ่มความสขุ โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมลูกลุ่ม
ตวัอยา่งวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 36-45 ปี           
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท สถานภาพโสด ต าแหน่งงานอยู่ในระดบัปฎิบตัิการ มีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้อมูลธรรมะเป็นประจ าทุกวัน โดยใช้งานจากท่ีบ้านในช่วงเวลา 18.01-22.00 น.และใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมงขึน้ไป กลุม่ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีพฤติกรรมด้านประโยชน์ของข้อมลูข่าวสารธรรมะมากท่ีสดุ รองลงมา 
คือด้านการยอมรับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิต และด้านการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ตามล าดบั ในด้านชอ่งทางการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ โดย
มีการใช้ช่องทางผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ มากท่ีสดุ รองลงมา คือเฟซบุ๊ก ว.วชิรเมธี และกเูกิล กรุ๊ปส์  
กลุม่ตวัอยา่งมีการค้นหาประเภทเนือ้หาธรรมะอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีการค้นหาข้อมลูธรรมะ
ประเภทเนือ้หาด้านข้อคดิเก่ียวกบัธรรมะมากท่ีสดุ รองลงมา คือ เนือ้หาประเภทกฎแห่งกรรม และ
เนือ้หาเก่ียวกับความสุขท่ีแท้จริงจากศาสนา ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะอยู่ใน
ระดบัปานกลางโดยใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมากท่ีสุด รองลงมาคือเพ่ือเป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจ และเพ่ือหาความสขุท่ีแท้จริงของชีวิต กลุ่มตวัอย่างมีการลดความเครียดอยู่ในระดบั
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ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียในเร่ืองธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ธรรมะช่วยลด
ความโกรธ และธรรมะช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นในตนเอง และมีการเพิ่มความสุขอยู่ในระดับ        
ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียในเร่ืองธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีสขุภาพจิตท่ีดี  ธรรมะท าให้สมองของข้าพเจ้า
ปลอดโปร่ง และธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีความสขุ มากท่ีสดุ รองลงมา คือ ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้า
มีคณุคา่ ธรรมะท าให้ข้าพเจ้านอนหลบัสนิท และธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึน้ ตามล าดบั 

ผลการทดสสอบสมมตุฐิานพบวา่ 1) กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานต่างกัน       
มีพฤตกิรรมในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 2) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อาย ุการศกึษา รายได้ สถานภาพสมรส ตา่งกัน   
มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิง อายุ 46-60 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 40,000-50,000 บาท สถานภาพหย่า มีการเปิดรับช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูล
ธรรมะมากท่ีสดุ สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะประชากรด้าน อาชีพ และ ต าแหน่งงาน แตกตา่งกนัมี
การเปิดรับชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 3) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพบว่าผู้บริหารระดบักลางมีการเปิดรับประเภท
เนือ้หาธรรมะแตกตา่งกนั สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะประชากรด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรสแตกตา่งกนัมีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 4) กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานต่างกัน      
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์     
ไมแ่ตกตา่งกนั 5) กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานต่างกัน     
มีการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะไมแ่ตกตา่งกนั 6) กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานต่างกัน     
มีการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะไมแ่ตกตา่งกนั 7) ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตามพบว่า พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลธรรมะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในระดับปานกลางและมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ     
การลดความเครียด แต่กลบัมีความสมัพนัธ์เชิงลบกับการเพิ่มความสุข ในด้านช่องทางส่ือสงัคม
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ออนไลน์  พบว่า มีความสัมพัน ธ์ เชิ งบวกในระดับปานกลางกับประเภทเนื อ้หาธรรมะ 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะและการลดความเครียด แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเพิ่ม
ความสุข ในด้านประเภทเนือ้หาธรรมะ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ธรรมะและการลดความเครียดในระดบัสูง แต่การเพิ่มความสุขมีกลบัมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกับการลดความเครียด 
แต่มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ากับการเพิ่มความสุข ด้านการลดความเครียด มีความสัมพันธ์        
เชิงบวกในระดบัต ่ากบัการเพิ่มความสขุ    



ABSTRACT  Title of Thesis The Effects of Dharma Information Seeking Behavior through Social Media on Stress Reduction and Increasing Happiness of Working Age Population in Bangkok Author Miss Prapimpan Pensukprom Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) Year 2017   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. 



กิตตกิรรมประกาศ   วิทยานิพนธ์เล่มนีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากมีบคุคลหลายท่านกรุณาให้ค าปรึกษาและ
ชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้ ขอกราบขอบพระคณุ รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้ค าปรึกษาชีแ้นะ
แนวทางในการจดัท าวิทยานิพนธ์เลม่นีด้้วยความกรุณา จนวิทยานิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จลงได้ด้วยดี  ขอกราบขอบพระคุณ รศ.พัชนี เชยจรรยา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ          
รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าท่ี เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจยัเลม่นี ้

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอดวิชา
ความ รู้และประสบการณ์ ใ ห้แก่ผู้ วิ จัยตลอดระยะเวลา ท่ีไ ด้ศึกษาอยู่ ท่ี สถาบันแห่ง นี ้                  
และขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าท่ีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการทุกท่านท่ีให้ความ
ชว่ยเหลือแนะน าขัน้ตอนในการท าเอกสารตา่งๆ และอ านวยความสะดวกด้วยใจบริการ  ขอกราบนมสัการ พระธรรมบณัฑิต อภิพล อภิพโล เจ้าอาวาสวดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  
ท่ีให้ความกรุณาใช้สถานท่ีในการแจกแบบสอบถาม และขอขอบคณุคณะเจ้าหน้าท่ีธรรมสถาน
เฉลิมพระเกียรตรัิชกาลท่ี ๙ , สถานปฏิบตัิธรรมวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร และ มลูนิธิบ้านอารีย์ 
ท่ีได้ความชว่ยเหลืออยา่งเตม็ใจและมีมิตรไมตรี  ขอกราบขอบพระคณุผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าและให้ความ
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บทที่ 1  
บทน า 1.1 ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย  

พทุธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมีความเก่าแก่และมีประวตัิยาวนานกว่า 2,500 ปี เกิดขึน้ในโลก
เม่ือ 45 ปีก่อนพทุธศกัราช พุทธศกัราชเร่ิมนบั 1 ถดัจากปีท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน         
ในดินแดนชมพูทวีป ซึ่งในยุคปัจจุบันได้แก่ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล เร่ิมขึน้ใน         
วันท่ีพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทัง้ 5 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะหรือ       
วนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่าเดือน 8 นบัจากวนันัน้เป็นต้นมา พระพทุธเจ้าได้เสด็จออกเผยแผ่พทุธศาสนาไป
ทัว่ทัง้ชมพทูวีป โดยในระยะแรก พระองค์เสด็จออกเผยแผ่ค าสอนเพียงพระองค์เดียว ตอ่มาเม่ือมี
สาวกเพิ่มมากขึน้ ก็มีพทุธสาวกออกเผยแผพ่ทุธศาสนาด้วย ท าให้พทุธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง
และแผ่ ขยาย ไปในชมพูท วีปอย่ า ง รวด เ ร็ ว  ชา วชมพูท วีปจึ งพ ากันละทิ ง้ ลัท ธิ เ ดิ ม  
แล้วหนัมาเล่ือมใสศรัทธาในพทุธศาสนามากขึน้ ตามล าดบั 

การเผยแผพ่ทุธศาสนาจากสมยัพทุธกาลเป็นต้นมามีการพฒันาการแบง่ได้ 3 ยคุ คือ  1) ยุคมุขปาฐะคือการสืบทอดพระธรรมวินยั ระบบปากต่อปากผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
การเผยแผพ่ธุศาสนา มี 3 รูป คือ พระพทุธเจ้า พระอานนท์ และพระอบุาลี                    2) ยคุพระสตูร คือการสืบทอดพระธรรมวินยัโดยการรวบรวมเป็นพระสตูร ผู้ ท่ีมีบทบาท
ส าคัญต่อการเผยแผ่พุทธศาสนามี 3 รูปคือ พระมหากัสสปเถระ พระอุบาลี และพระอานนท์ 
หลงัจากพระพุทธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือน พระมหากัสสปเถระ จึงเป็น
ประธานจดัปฐมสงัคายนารวบรวมพระวินยัเป็นหมวดหมู ่3) ยคุวิชาการ คือการสืบทอดพระธรรมวินยั โดยการแตง่คมัภีร์พทุธศาสนา ผู้ มีบทบาท
ส าคญัต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา มี 3 ท่าน คือ พระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ พระมชัฌนัติกะ และพระ
มหาเทวะ (พระมหาบญุไทย ปญุญมโน, 2555) 

ในแต่ละยุคจะมี รูปแบบ กระบวนการ ในการ เผยแผ่พุทธศาสนาแตกต่างกันไป  
ซึง่ปัจจบุนัส่ือสงัคมออนไลน์นบัเป็นส่ือท่ีมีความส าคญั และมีอิทธิพลตอ่ความคิด การด าเนินชีวิต
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ของคนในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก คนในสงัคมใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมลู หรือ
แชร์เร่ืองราวประสบการณ์ของตนได้ตลอดเวลา เน่ืองจากส่ือสงัคมออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
แตกต่างจากยุคก่อนท่ีการส่ือสารยังไม่ครอบคลุมในวงกว้าง  ดังนัน้ ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็น
ช่องทางส าคญัในการกระจายและรับข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมาย ปัจจบุนัส่ือ
สงัคมออนไลน์มีการแบ่งประเภทเนือ้หาการน าเสนอข้อมูลชดัเจนท าให้ผู้คนสามารถเลือกใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ได้ตรงกบัประเภทเนือ้หาท่ีตนสนใจ โดยอาศยัเคร่ืองมือ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
โทรศพัท์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต จึงท าให้สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีต้องการได้ทกุท่ีทกุเวลา 
ข้อมลูจากงาน Thailand Zocial Awards 2017 พบว่าคนไทยมีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้
และมีการเติบโตขึน้อย่างมาก ในส่ือ Twitter (ทวิตเตอร์) มีผู้ ใช้งานถึง 9 ล้านบญัชี เติบโตขึน้      
จากปี 2016 ท่ีมีจ านวน 5.3 ล้านบญัชี คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีค้นไทยใช้ Facebook    
(เฟซบุ๊ก) มากถึง 47 ล้านบญัชี เตบิโตขึน้จากปี 2016 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ จึงท าให้ประเทศไทยมีผู้ ใช้
เฟซบุ๊กเป็นอนัดบัท่ี 9 ของโลก ถ้าเท่ียบกับจ านวนประชากรในประเทศทัง้หมดจะมีผู้ ใช้ เฟซบุ๊ก 
จ านวนมากถึง 71 เปอร์เซ็นต์ โดยจงัหวดัท่ีมีการใช้งาน เฟซบุ๊ก สูงสุดคือกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
จ านวนถึง 27 ล้านบญัชี  ในส่วนของ Instagram (อินสตราแกรม) ปัจจบุนัมีผู้ ใช้ 11 ล้านบญัชี 
เตบิโตขึน้จากปี 2016 ถึง 41 เปอร์เซ็นต์ (Marketeer, 2017) 

การท่ีผู้ คนสามารถเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ได้สะดวกมากขึน้ ท าให้คนในสังคมไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์กันเหมือนสมยัก่อน เน่ืองจากผู้คนในยุคนีม้กัใช้เวลาไปกับหน้าจอโทรศพัท์ แท็บเล็ต 
หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยสังเกตได้จากการนั่งรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารมวลชน แม้กระทั่งใน
ร้านอาหาร พฤติกรรมเหล่านีมี้ส่วนท าให้สงัคมในปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไป ผู้คนในสงัคมอยู่ในโลก
เสมือนจริงในโลกออนไลน์ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือชกัจงูความคิด หรือทศันคติของกลุ่มคนท่ีเป็นสมาชิก
ให้รู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยสังเกตได้จากจ านวน เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม 
ชอ่งทางยทูปู หรือกลุม่ไลน์  ท่ีมีจ านวนมากขึน้ เพราะช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เหล่านีไ้ด้รวบรวม
เร่ืองราวท่ีคนในสงัคมให้ความสนใจ อีกทัง้ยงัได้ท าการผลิตส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ชอ่งทางนัน้ ๆ   

ในด้านของการเผยแผ่ธรรมะมีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง เพ่ือเผยแผ่
หลกัธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา มีรูปแบบการน าเสนอข้อมูลธรรมมะเกิดขึน้มามากมายทัง้ใน
รูปแบบของบทความ ข้อความสัน้ ๆ รูปภาพ ข้อความประกอบรูปภาพ หรือค าคมประกอบรูปภาพ 
คลิปการบรรยายธรรมะ หรือ บทสวดมนต์เป็นต้น 
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ในยคุแรก ๆ องค์กรอิสระท่ีเผยแผ่พทุธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตโดยการเปิดเว็บไซต์ ขึน้มาคือ Dhammathai.org ตามท่ีระบุในประวตัิของเว็บไซต์ว่า “พุทธศาสนาได้อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็น
เวลาหลายร้อยปี อีกทัง้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต แนวคิด และวฒันธรรมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีส่วน
ช่วยจรรโลงให้สังคมอยู่ในความสงบสุข โดยหลักธรรมค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า       
บริษัท เรียลเน็ทโซลูชั่น โดย คุณล้วนชาย ว่องวานิช ได้มุ่งเน้นเห็นความส าคัญของธรรมและ    
พุทธศาสนา จึงได้จัดท าเว็บไซต์ “ธรรมะไทย” ขึน้มา ตัง้แต่ พ.ศ. 2541 เพ่ือเป็นศนูย์กลางและ
ส่ือกลางในการเผยแผพ่ระธรรมะแก่ผู้สนใจทัว่ไปทัง้ในประเทศไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสนใจใน
พุทธศาสนา นิกายเถรวาทซึ่งเป็นพุทธศาสนานิกายหลักของคนไทย โดยได้จัดท าข้อมูลเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ธรรมะไทย, 2557) 

เม่ือมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จึงท าให้องค์กรทางศาสนา    
วดั รวมถึงองค์กรอิสระ ได้มีการสร้างเว็บไซต์ขึน้เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแผ่พทุธศาสนาวดัท่ีใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ในการเผยแผพ่ทุธศาสนาในยคุแรก ๆ คือ วดัป่าบ้านตาดซึ่งจากประวตัิการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของวดัท่ีปรากฏทางเว็บไซต์มีข้อความท่ีระบุถึงการเกิดขึน้ของเว็บไซต์ประมาณปี
พทุธศกัราช 2544 (“ประวตัิวดัป่าบ้านตาด”, 2557) จากนัน้วดัและองค์กรทางพทุธศาสนาเร่ิมหนั
มาใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตหลายแห่ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ จากข้อมูลของ
ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ระบุว่ามีเว็บไซต์ของวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยจ านวน 49 
เว็บไซต์  เว็บไซต์วดัไทยในต่างประเทศจ านวน 16 เว็บไซต์ เว็บไซต์องค์กรทางศาสนาจ านวน 18 
เว็บไซต์  เว็บไซต์ความรู้ทางศาสนาจ านวน 22 เว็บไซต์ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557)  

เม่ือเข้าสู่ยคุท่ีส่ือสงัคมออนไลน์ได้รับความนิยมและมีช่องทางท่ีหลากหลายขึน้ นอกจาก
การเข้าถึงส่ือธรรมะโดยใช้เว็บไซต์ในยคุแรก ๆ จงึมีการพฒันาชอ่งทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ี เช่น 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บบอร์ด ยทููปชาแนล ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ บล็อก เป็นต้น และการเผย
แผ่ธรรมมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ นีเ้องท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในเร่ืองท่ีกลุ่มคนให้
ความสนใจและมีการชกัชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มนัน้ ๆ จัดตัง้ขึน้ ซึ่งในปัจจุบนัได้รับความ
นิยมอย่างมาก โดยวิธีการเผยแผ่ธรรมะก็ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิม ท่ีมักให้ข้อมูล 
ธรรมะเป็นภาษาทางธรรมซึ่งท าให้เข้าถึงกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองของธรรมะได้ในวงท่ีจ ากดั 
ส่ือสงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ จงึหนัมาปรับรูปแบบและเนือ้หาในการเผยแผธ่รรมมะให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายขึน้ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนกว้างขึน้ ซึ่งส่ือสงัคมออนไลน์แต่ละประเภทมีวิธีการน าเสนอข้อมูล
แตกตา่งกนัไป แตมี่จดุมุง่หมายคล้ายคลึง กนัคือมุ่งหวงัท่ีจะเผยแผ่พทุธศาสนาให้ประชาชนทัว่ไป
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สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึน้ สามารถค้นหาข้อมูลท่ีตนอยากรู้เพ่ือมีชีวิตท่ีเป็นสุขขึน้และผ่อนคลาย
ความเครียดจากชีวิตประจ าวนั (ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2556) ได้ให้ความหมายของความเครียดไว้ว่า
ความเครียด คือ การตอบสนองเพ่ือการปรับตัวต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนจากปกติ ความเครียดไม่ใช่ความ
ต่ืนเต้น ไม่ใช่ความวิตกกังวล อาจจะส่งผลดีได้ในบางกรณี แต่ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเสียหายมากกวา่ผลดี     

การวดัระดบัความเครียดสามารถประเมินได้เบือ้งต้นจากข้อมลูแบบประเมินและวิเคราะห์
ความเครียดด้วยตนเองของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้ประเมินตนเองว่า             
ในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมา ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือมีความรู้สึกตอ่ไปนีม้ากน้อยเพียงใด 
โดยมีข้อค าถาม 20 ข้อ ดงันี ้(1) นอนไม่หลบัเพราะคิดมากหรือกังวลใจ (2) รู้สึกหงุดหงิดร าคาญ
ใจ (3) ท าอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด (4) มีความวุ่นวายใจ (5) ไม่อยากพบปะผู้คน    
(6) ปวดศีรษะข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทัง้สองข้าง (7) รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง     
(8) รู้สกึหมดหวงัในชีวิต (9) รู้สกึวา่ชีวิตตนเองไมมี่คา่ (10) กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา (11) รู้สึก
ว่าตนเองไม่มีสมาธิ (12) รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะท าอะไร (13) รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากท าอะไร 
(14) มีอาการหวัใจเต้นแรง (15) เสียงสัน่ ปากสัน่ หรือมือสัน่เวลาไม่พอใจ (16) รู้สึกกลวัผิดพลาด
ในการท าสิ่งตา่ง ๆ (17) ปวดหรือเกร็งกล้ามเนือ้บริเวณท้ายทอยหลงัหรือไหล่ (18) ต่ืนเต้นง่ายกบั
เหตกุารณ์ท่ีไม่คุ้นเคย (19) มึนงง หรือเวียนศีรษะ และ (20) ความสุขทางเพศลดลง โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้ตอบว่า “ไม่เคยเลย” เท่ากับ 0 คะแนน ตอบว่า “เป็นครัง้คราว” เท่ากับ            1 คะแนน ตอบวา่ “เป็นบอ่ย” เท่ากบั 2 คะแนน และตอบว่า “เป็นประจ า” เท่ากบั 3 คะแนน ซึ่งจะ
มีคะแนนเตม็ทัง้หมด 60 คะแนน โดยผู้ ท่ีมีคะแนนสงูขึน้เท่าไร หมายถึงว่ามีระดบัความเครียดมาก
ขึน้เทา่นัน้ (กรมสขุภาพจิต, 2555) 

ในปัจจบุนัรูปแบบการน าเสนอข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ถกูปรับให้เข้ากบัสภาพ
สงัคมและชีวิตประจ าวันของผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลธรรมะ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ธรรมมะมีการใช้รูปของการน าเสนอข้อความและความหมายของสจัธรรม ธรรมมะเบือ้งต้นทัว่ไป
เพ่ือเตือนสติและสอนแง่คิด มุมมองในการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข มีการน ารูปภาพการ์ตูน ภาพ
ดอกไม้มาประกอบค าสอนทางพุทธศาสนา การน าเอาพุธวจนของพระพุทธเจ้าท่ีได้เคยกล่าวไว้   
มาแปลให้เข้าใจได้ง่ายขึน้โดยการท าภาพประกอบเป็นข้อความเผยแผใ่นชว่งเวลาท่ีมีคนเข้าใช้งาน
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก มีการสร้างช่องส าหรับติดตามรายการธรรมะโดยการน าเอา
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วีดีโอการเทศน์แสดงธรรมของพระนักเทศน์ช่ือดังเข้าไปอัพโหลดในช่องทางของยูทูปชาแนล     
เป็นต้น 

โดยในงานวิจยันี ้ผู้ท าการวิจยัได้เลือกกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเน่ืองจากเป็นกลุม่คนท่ีมีอยูม่ากในเมืองหลวงท่ีมีการแขง่ขนักนัคอ่นข้างสงู ไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองของการด าเนินชีวิต อีกทัง้สภาวะทางเศรษฐกิจ และคา่นิยมทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้คนกลุ่มนีต้้องพยายามดิน้รนเพ่ือท่ีจะให้ตนได้บรรลจุดุมุ่งหมาย ทัง้ในอาชีพการงาน 
เพ่ือสร้างฐานะทางการเงินและสังคมให้กับตนเอง บุคคลกลุ่มนีส้่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ความเครียดสูง เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มคนท่ีอยู่ในวัยเรียนหรือกลุ่มของผู้ สูงอายุ กลุ่มคนวัย
ท างานในแต่ละกลุ่มมกัจะมีวิธีการหาทางออกให้กับตนเอง เพ่ือปลดปล่อยตนเองออกจากความ
ทกุข์ในวิธีท่ีแตกต่างกนั เช่น บางกลุ่มอาจเลือกผ่อนคลายโดยการซือ้สินค้าออนไลน์ ค้นหาแหล่ง
ท่องเท่ียวแหล่งของกิน และหนึ่งในประเภทเนือ้หาท่ีได้รับความสนใจจากกลุ่มคนวัยท างาน         
คือกลุม่ของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมมะ ไม่ว่าจะเป็นการสอนธรรมมะท่ีมา
จากพระไตรปิฏก โดยการน าเอาพุทธวจนของพระพุทธเจ้ามาสอนโดยไม่มีการดดัแปลง หรือ
รูปแบบของการยกเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ามาสอดแทรก เช่น อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 
พรหมวิหาร 4 โดยอาศยัรูปภาพประกอบ เพ่ือท าให้เนือ้หาน่าสนใจ ง่ายตอ่การจดจ าและท าความ
เข้าใจ เน่ืองจากคนกลุ่มนีม้กัจะไม่มีเวลาในการพิจารณาเนือ้หาประเภทท่ีต้องอ่านและท าความ
เข้าใจมากนกั ซึง่ผลของการศกึษาเร่ืองนีจ้ะท าให้ทราบถึงสาเหตท่ีุคนกลุ่มนีต้้องการแสวงหาข้อมลู
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ และสามารถน ามาพฒันารูปแบบการน าเสนอข้อมลูธรรมะ ทราบถึง
ความต้องการของผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์วยัท างาน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพฒันาการเผยแผ่ธรรมะ
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต   1.2 ปัญหาน าวิจัย  1.2.1 กลุม่คนวยัท างานมีพฤตกิรรมในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งไร 1.2.2 กลุม่คนวยัท างานใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ช่องทางใดในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ 1.2.3 ประเภทเนือ้หาธรรมะแบบใดท่ีกลุม่คนวยัท างานให้ความสนใจ 1.2.4 กลุม่คนวยัท างานมีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะในด้านใด 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1.3.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 1.3.2 เพ่ือศกึษาช่องทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเผยแผ่ข้อมลูธรรมะท่ีกลุ่มคนวยัท างาน
ให้ความสนใจในการค้นหาข้อมลูธรรมะ  1.3.3 เพ่ือศกึษาประเภทของเนือ้หาธรรมะท่ีกลุม่คนวยัท างานให้ความสนใจ 1.3.4 เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีกลุ่มคนวัยท างานได้จากการ
แสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 1.3.5 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะ ช่องทางของส่ือ
ธรรมะ ประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้จากส่ือสังคมออนไลน์           
กบัการลดความเครียดและการเพิ่มความสขุ  1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  1.4.1 ประโยชน์ด้านวิชาการ 

 ผลการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ได้หลกัฐานเชิงวิชาการเก่ียวกับพฤติกรรมการ1.4.1.1
หาข้อมลูธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุม่ผู้ใช้วยัท างาน 

 ผลการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ได้หลกัฐานเชิงวิชาการเก่ียวกบัช่องทางของส่ือ1.4.1.2
สงัคมออนไลน์ท่ีกลุม่ผู้ใช้วยัท างานให้ความสนใจ 

 ผลการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ได้หลกัฐานเชิงวิชาการเก่ียวกบัประเภทเนือ้หา1.4.1.3
ของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีกลุม่ผู้ใช้วยัท างานให้ความสนใจ 

 ผลการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ได้หลกัฐานเชิงวิชาการเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์1.4.1.4
จากข้อมลูธรรมะท่ีกลุม่ผู้ใช้วยัท างานได้จากส่ือสงัคมออนไลน์ 

 ผลการวิจัยในครั ง้ นี ท้ า ใ ห้ทราบถึงความสัมพันธ์ ของธรรมะกับ1.4.1.5
ความเครียดและความสขุในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  
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1.4.2 ประโยชน์ด้านการประยุกต์ 
ผลการวิจัยนีจ้ะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนารูปแบบของการ เผยแผ ่         

พุทธศาสนา ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ได้ในอนาคต นอกจากนีผ้ลของการวิจัยยังจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาในส่ือสังคมออนไลน์ ตลอดจน      
มีประโยชน์ในการเพิ่มพนูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นความรู้ในด้านการส่ือสารและการเผยแผ่พทุธ
ศาสนา การสง่เสริมคณุธรรมและศีลธรรม อนัจะเป็นการสืบทอดพทุธศาสนาอยา่งยัง่ยืนสืบไป  1.5 ขอบเขตการศึกษา  

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นศกึษาการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ ก เว็บบอร์ด ยูทูป ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ และบล็อก          
จ ากัดขอบเขตเฉพาะกลุ่มคนวัยท างานท่ีนับถือศาสนาพุทธท่ีมีภูมิล าเนาและท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม–30 กรกฎาคม 2559   



 
บทที่ 2  

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลด

ความเครียดและการเพิ่มความสขุของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษา
ค้นคว้า และน าเสนอแนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้2.1 แนวคดิเก่ียวกบัการเผยแผพ่ทุธศาสนา 2.2 ทฤษฎีพฤตกิรรมขา่วสาร และพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูขา่วสาร   2.3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากส่ือ 2.4 แนวคดิเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 2.5 แนวคดิเก่ียวกบัความเครียด 2.6 แนวคดิเก่ียวกบัความสขุ 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา  

ประวัตแิละวิวัฒนาการของการเผยแผ่พุทธศาสนา 
การเผยแผ่พทุธศาสนาด าเนินการมาตามล าดบัโดยใช้อปุกรณ์ของแตล่ะยคุสมยั เม่ือโลก

เจริญมากขึน้จึงมีพัฒนาการในการเผยแผ่ธรรมะโดยผ่านทางวิทยุโทรทัศน์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามา จงึพอจะแบง่ออกได้เป็น 5 ยคุ (พระมหาบญุไทย ปญุญมโน, 2555) ดงันี ้1) ยคุการส่ือสารโดยค าพดูการเผยแผพ่ทุธศาสนาหรือท่ีเรียกวา่วิธีมขุปาฐะ 2) ยคุการส่ือสารโดยการเขียน เช่นการเผยแผ่พทุธศาสนาโดยเขียนตามผนงัถ า้ หรือจารึกลง
ในใบลาน 3) ยคุการส่ือสารโดยการพิมพ์ การเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนงัสือพระไตรปิฎก 
คมัภีร์ ต าราทางพทุธศาสนา 4) ยคุการส่ือสารโดยส่ืออิเลคทรอนิคส์ เชน่การเผยแผพ่ทุธศาสนาทางวิทยโุทรทศัน์ 
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5) ยคุการส่ือสารโดยโทรคมนาคมและดิจิทลั การเผยแผ่พทุธศาสนาทางดาวเทียม และ
อินเทอร์เน็ต 

ในแตล่ะยคุมีรูปแบบกระบวนการและประสิทธิผลในการเผยแผ่พทุธศาสนาท่ีแตกตา่งกนั
ไป วิธีการบางอย่างอาจเหมาะสมกับคนในยุคสมยันัน้  ๆ แต่พอความเจริญเข้ามา พุทธศาสนา      
ก็ต้องปรับเปล่ียนวิธีการเพ่ือให้เหมาะสมกับคนในยุคสมัย โดยในแต่ละยุคมีประวัติ รูปแบบ 
กระบวนการและประสิทธิผลของการใช้วิธีการตามยคุสมยัพอสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้1) ยคุการส่ือสารโดยค าพดูการเผยแผพ่ทุธศาสนาโดยใช้วิธีมขุปาฐะ 

ภายหลังพุทธปรินิพพาน คณะสงฆ์บริหารด้วยธรรมวินัย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 3       
พระเจ้าอโศกมหาราชกระท าสังคายนาครัง้ ท่ี 3 ได้ส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่ศาสนา                
ในต่างประเทศ 9 สาย นบัเป็นพระธรรมทูตท่ีเดินทางออกนอกชมพูทวีปครัง้แรก ในประเทศไทย
อดีตเรียกว่า สุวรรณภูมิ พระโสณะ และพระอุตตระ พร้อมด้วยภิกษุและภิกษุณีกลุ่มหนึ่งได้
เดนิทางน าเอาพทุธศาสนามาเผยแผย่งัดนิแดนนี ้

การท่ีพระโสณะและพระอตุตระเข้ามาเผยแผพ่ทุธศาสนาในดนิแดนสวุรรณภูมิครัง้แรกนัน้
สิ่งแรกท่ีติดขดั คือเร่ืองภาษาในการส่ือความหมาย รูปแบบท่ีใช้ในยุคนี คื้อ การท่องจ าด้วยวาจา
และการสาธยายทัง้โดยบคุคลคนเดียวหรือสาธยายเป็นหมูค่ณะ เชน่ การสาธยายพระวินยัโดยการ
สวดปาฏิโมกข์ กระบวนการในยคุนีเ้ป็นการเผยแผ่ปากตอ่ปาก โดยอาจารย์จะสอนศิษย์ด้วยวาจา 
จากนัน้ศิษย์ก็จะจ าจนขึน้ใจและสาธยายต่อ เม่ืออาจารย์เสียชีวิตลงศิษย์ก็จะเป็นอาจารย์ต่อไป 
ส่วนในการเผยแผ่ต่อคนทัว่ไปก็จะใช้การเทศน์ การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การอภิปราย
ธรรม เป็นต้น 

ในด้านประสิทธิผลนัน้ การใช้วิธีการเผยแผ่ในยคุนีจ้ะมีผลมาก หรือน้อยขึน้อยู่กบัจ านวน
คนท่ีมาฟังหรือความสามารถของผู้แสดงธรรมในการเผยแผ่โดยวิธีมขุปาฐะนี ้ประสิทธิผลจึงขึน้อยู่
กับประสิ ท ธิภาพของผู้ แสดงและของผู้ ฟั ง ด้ วยผลกระทบของวิ ธี กา รมุขปาฐะ  คือ                         
การเปล่ียนแปลงความคดิของคนจ านวนมาก หากไม่มีการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า ก็อาจจะรับมือ
กบัคนจ านวนมากไมไ่ด้ 2) ยคุการส่ือสารโดยการเขียนการเผยแผ่พทุธศาสนาโดยเขียนตามผนงัถ า้จารึกลงใบลาน 
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ ประเทศท่ีนบัถือพทุธศาสนาจะมีวรรณกรรมมากกว่าประเทศ
ท่ีไม่นับถือพุทธศาสนา เพราะว่าประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนามีประชากรท่ีรู้หนังสือมากกว่า 
โดยเฉพาะพวกผู้ชายได้มีโอกาสบวชเรียน จึงมีความรู้ด้านนิทานชาดกตา่ง ๆ และมีความรู้ทางด้าน
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ภาษาดีกว่าผู้ ท่ีไม่ได้บวชด้วย ส าหรับวรรณกรรมท่ีถือว่ามีคา่นัน้ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
(1) จารึกภาษาบาลี และ (2) วรรณกรรมภาษาบาลี (สภุาพรรณ ณ บางช้าง, 2529) 3) ยุคการส่ือสารโดยการพิมพ์การเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก 
คมัภีร์ ต าราทางพทุธศาสนา พทุธศาสนาเถรวาทใช้ภาษาบาลี หรือมคธเป็นภาษาบนัทึกพทุธศาสนา 
ดงันัน้ในยุคต่อมาจึงมีการพิมพ์คมัภีร์พทุธศาสนาท่ีเรียกว่าพระไตรปิฎก และคมัภีร์อ่ืน ๆ เป็นภาษา
บาลี พระไตรปิฎกเกิดขึน้ครัง้แรกมีผู้ สันนิษฐานว่าเกิดขึน้ตัง้แต่การสังคายนาครัง้ท่ี 1 ภายหลัง
พระพทุธเจ้าปรินิพพานได้ 7 เดือน ในการท าสงัคายนาครัง้นัน้มีระบไุว้เพียงพระธรรมและพระวินยั ไม่
มีพระอภิธรรมในการท าสงัคายนาครัง้นัน้ยงัคงใช้วิธีมขุปาฐะ ยงัไม่ได้จดจารึกลงในเอกสารใด ๆ หลงั
การท าสงัคายนาครัง้ท่ีสาม พระเจ้าอโศกมหาราชได้ท าการบนัทึกหลกัค าสอนส าคญัของพทุธศาสนา
ลงบนเสาหินและสง่พระเถระออกไปเผยแผพ่ทุธศาสนายงัตา่งประเทศอีก 9 สาย 4) ยุคการส่ือสารโดยส่ืออิเล็คทรอนิคส์การเผยแผ่พุทธศาสนาทางวิทยุ โทรทศัน์เม่ือมี
สถานีวิทยโุทรทศัน์เกิดขึน้พระสงฆ์ส่วนหนึ่งก็ได้ใช้ส่ือวิทยโุทรทศัน์ในการเผยแผ่พทุธศาสนา จึงมี
พระนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์จ านวนมาก ปัจจุบันการด าเนินชีวิตทัง้ทางโลกและทางธรรม
อาจจะพยายามแสวงหาทางอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติโดยท่ีตา่งฝ่ายก็ต้องพยายามปรับตวัไปตามทาง
ของตวัเอง ศาสนาได้แสดงอกในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเนือ้หาเพ่ือเอาใจมิตรรักนกัธรรม
และบรรดาญาติธรรมทัง้หลายให้หนัหน้ามาเข้าวดับ้างรวมทัง้ได้ผสมผสานการใช้ส่ือแบบใหม่ ๆ 
อย่างไม่เคอะเขิน เช่น พระพยอม กัลยาโณ ได้จดัรายการสนทนาธรรมคู่กับดีเจรายการวิทยุเป็น
ประจ าเป็นต้น และยงัมีพระสงฆ์ไทยอีกกลุม่หนึง่จดัรายการทางโทรทศัน์อีกจ านวนมาก ซึ่งทัง้วิทยุ
โทรทศัน์ก็เป็นเคร่ืองมือในการเผยแผพ่ทุธศาสนาได้อยา่งหนึง่ (ณฐันนัท์ ประกายสนัตสิขุ, 2542) 

ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมของสถาบนัสงฆ์ไทยมีผู้ศึกษาแล้ว พบว่าปัญหา
และอุปสรรคด้านพระสงฆ์และสถาบันสงฆ์ในฐานะผู้ เผยแผ่ธรรมะขาดแคลนพระสงฆ์ท่ีมี 
ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง ด้านรูปแบบการส่ือสาร ปัจจุบนัเน้นรูปแบบการ
เทศน์หรือการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นหลัก แต่ไม่มีภาคปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีเป็น
รูปธรรม ท าให้การเผยแผ่ธรรมะไม่เข้าถึงจิตใจของผู้ ฟังอย่างแท้จริง ด้านวิธีการ หรือกลวิธีในการ
เผยแผ่ ไม่มีการก าหนดหัวข้อธรรมะท่ีเหมาะสมกับผู้ ฟัง หรือไม่มีการศึกษาหัวข้อธรรมะอย่าง    
ถ่องแท้ก่อนน าไปเผยแผ่นอกจากนีพ้ระสงฆ์ไม่ได้มีการฝึกการผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์     
มาก่อน รวมทัง้ส่ือต่าง ๆ ส่วนใหญ่มุ่งใช้แต่ส่ือบุคคลเป็นหลกั ท าให้การเผยแผ่ธรรมะกระท าได้   
ในขอบเขตจ ากดั (ปนดัดา นพพนาวนั, 2533)   
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5) ยคุการเผยแผ่พทุธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตหลงัจากการเผยแผ่พุทธศาสนาทางวิทยแุละ
โทรทศัน์ได้รับความนิยมจนกระทัง่มีสถานีวิทยุธรรมะและสถานีโทรทศัน์พุทธศาสนาเม่ือเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเทคโนโลยีท่ีร้อนแรงท่ีสดุ สะดวกท่ีสดุ เข้าถึงคนได้มากท่ีสดุตามการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในประเทศนัน้ไทยนัน้มีข้อมลูระบวุ่า “ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรก ๆ ในทวีปเอเชียท่ีมี
การน าอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2530 จากการผลักดนั
ของ ดร.กาญจนา กาญจนสุต แห่งสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ท าให้มีการเร่ิมต้นส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันระหว่างมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียกับหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2536 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ได้เปิด (World Wide Web) หรือ เวิลด์ ไวด์ เว็บ โดยใช้ตวัย่อว่า www เป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทยคือ http://www.nectec.or.th/ ซึ่งท าหน้าท่ีแนะน าประเทศไทยให้กับทั่วโลกเป็น
ภาษาองักฤษภายใต้ช่ือ “Thailand the Big Picture” ในปัจจบุนัได้เปล่ียนหน้าท่ีมาให้ข้อมลูเก่ียวกบั
ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยและ
เปล่ียนมาใช้ภาษาไทยเป็นหลกั (นพดล อินนา, 2549)  2.2 ทฤษฎีพฤตกิรรมข่าวสาร และพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร    2.2.1 พฤตกิรรมข่าวสาร (Information Behavior)   

พฤติกรรมข่าวสาร (Information Behavior) หมายถึง พฤติกรรมมนษุย์ทกุอย่างท่ีสมัพนัธ์
เ ก่ียวข้องกับแหล่งสาร (Sources)  และช่องทางข่าวสาร (Channel )ของข้อมูลข่าวสาร 
(Information) ครอบคลุมไปถึงการแสวงหาข้อมลูข่าวสาร (Information Seeking) ทัง้ท่ีเป็นแบบ
กระตือรือร้น (Active) และเฉ่ือยชา (Passive) รวมไปถึงการใช้ข้อมลูข่าวสาร (Information Use) 
ดงันัน้พฤติกรรมข่าวสารจึงครอบคลุมถึงการส่ือสารแบบเผชิญหน้ากับบุคคลอ่ืน (Face-to-face communication) และการรับข้อมูลข่าวสารแบบเฉ่ือยชา เช่น การชมโฆษณาทางโทรทัศน์โดย   
ไมส่นใจตอ่ขา่วสาร (Wilson, 2000, อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2556) 

พฤตกิรรมขา่วสาร (Information Behavior) ของวิลสนั (Wilson) ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1981 
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ ใช้ข่าวสาร (Information Users) เกิดความต้องการข่าวสาร 
(Information Need) จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร (Information-Seeking Behavior) โดยผู้ ใช้ค้นจากระบบสารสนเทศ (Demands on Information System) หรือ
จากแหลง่สารสนเทศอ่ืน ๆ (Demands on other Information Sources)  
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 พฤติกรรมข่าวสาร (Information Behavior) หมายถึง พฤติกรรมทัง้หมดของบุคคลหนึ่ง 
ซึง่เช่ือมโยงบคุคลนัน้ให้เข้าถึงแหลง่ข้อมลูขา่วสาร โดยใช้ชอ่งทางในการเผยแพร่จากส่ือตา่ง ๆ เช่น 
การดูรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ทัง้ท่ีไม่มีเจตนาจะรับสารสนเทศจากรายการนัน้ เป็นต้น 
(Wilson, 2000, อ้างถึงใน สมพร พุทธาพิทกัษ์ผล, 2545) โดยมีฐานแนวคิดว่า ความต้องการ
สารสนเทศของแตล่ะบคุคลนัน้น าไปสูพ่ฤตกิรรมตา่งกนั  2.2.2 การแสวงหาข่าวสาร 

แนววิธีการศึกษาเร่ืองการแสวงหาข่าวสาร อาจจัดอยู่ในแนวทางเดียวกับการศึกษาใน
เร่ืองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากส่ือมวลชนได้ ทัง้นีเ้พราะมุ่งศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนบคุคลตา่ง ๆ ท่ีผลตอ่การเลือกบริโภค หรือเลือกแสวงหาข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนในการศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากส่ือมวลชนนัน้ 
ชีใ้ห้เห็นว่าปัจเจกบุคคลเป็นผู้ เลือกใช้ส่ือมวลชนเพ่ือสนองตอบความพึงพอใจต่าง  ๆ ของตนเอง 
ส าหรับการศึกษาเร่ืองการแสวงหาข่าวสารได้เน้นในเร่ืองของพฤติกรรมการเลือกเปิดรับข่าวสาร   
วา่มีปัจจยัอะไรบ้างเป็นตวัก าหนด ท าไมบคุคลจงึเลือกหรือหลีกเล่ียงการรับขา่วสารบางอยา่ง 

ชาร์ลส์ แอตคิน (Charles Atkin, 1973, อ้างถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2541) กล่าวว่า บุคคลใดจะเลือกรับข่าวสารใดจากส่ือมวลชนนัน้ขึน้อยู่กับการคาดคะเน
เปรียบเทียบระหว่างผลรางวลัตอบแทน (Reward Value) กับการลงทุนลงแรง (Expenditures) 
และพันธะผูกพัน (Liabilities) ท่ีจะตามมาถ้าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ (เช่น การ
ได้รับข่าวสารหรือความบนัเทิงตามท่ีต้องการ)  สูงกว่าการลงทนุลงแรง (เช่น ต้องการลงทนุซือ้หา
เพ่ือให้ได้มา) หรือการต้องใช้ความพยายามท่ีจะรับรู้หรือท าความเข้าใจแล้ว บคุคลย่อมแสวงหา
ข่าวสารนัน้ (Information Seeking) แตถ้่าผลประโยชน์ท่ีได้รับน้อยกว่าการลงทนุลงแรง บคุคลก็
อาจเฉยเมยตอ่ข่าวสารนัน้ ในกรณีท่ีบคุคลเห็นว่าการรับข่าวสารนัน้จะก่อให้เกิดพนัธะผกูพนั เช่น 
อาจท าให้เกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ หรือความไม่แน่ใจมากขึน้ ก็อาจจะใช้วิธีการหลีกเล่ียง
ข่าวสารนัน้ ในบางครัง้ถ้าหากว่าความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือไม่รับข่าวสารต้องลงทนุลงแรง
มากกว่า     การรับข่าวสารนัน้บุคคลอาจจะต้องยอมรับข่าวสารนัน้ทัง้ ท่ีไม่เต็มใจ เช่น การท่ีเรา
ยอมดโูฆษณา  ซ า้ ๆในโทรทศัน์เน่ืองจากขีเ้กียจเปล่ียนช่อง หรือเพราะว่าเปล่ียนไปช่องไหนก็มีแต่
โฆษณาจงึจ าใจต้องนัง่ดทูัง้ท่ีไมช่อบ 

ชาร์ลส์ แอตคนิ ชีใ้ห้เห็นวา่ การแสวงหาข่าวสารหรือความต้องการข่าวสารจากส่ือมวลชน
ของปัจเจกบคุคลนัน้ คือ ต้องการได้รับขา่วสาร (Information) และความบนัเทิง (Entertainment) 
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ความต้องการข่าวสารนัน้เกิดจากความไม่รู้หรือไม่แน่ใจ (Uncertainty) ของปัจเจกบุคคล
ท่ีมาจาก 1) การมองเห็นความไมส่อดคล้องต้องกนัระหว่างระดบัความรู้ของปัจเจกบคุคลขณะนัน้      
กบัระดบัความต้องการท่ีอยากจะรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ยิ่งเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัก็ยิ่งอยากมีความรู้ความแนใ่จสงู 2) การมองเห็นความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างความรู้ท่ีมีอยู่ของปัจเจกบุคคลขณะนัน้     
กบัความรู้ตามเป้าหมายท่ีต้องการซึง่ก าหนด (Intrinsic Uncertainty) 

ส าหรับความต้องการได้รับความบันเทิงของปัจเจกบุคคลนัน้มาจากการกระตุ้นอารมณ์      
แห่งความร่ืนเริงบนัเทิงใจ ท่ีเกิดจากการมองเห็นความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างสภาวะท่ีเป็นอยู่
ของปัจเจกบุคคลขนาดนัน้กับระดบัความสนุกสนานท่ีคาดหวังไว้ (Intrinsic Desire) ข่าวสารท่ีลด
ความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจท่ีเก่ียวข้องกับความสนใจภายในส่วนบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ( Intrinsic Uncertainty) และท่ีเก่ียวข้องกับความบันเทิงสนุกสนานส่วนตัว (Intrinsic Desire) นัน้ ชาร์ลส์          
แอตคิน เรียกว่า "ข่าวสารท่ีให้ความพึงพอใจทันทีในเชิงการบริโภค" ส่วนข่าวสารท่ีลดความไม่รู้ท่ี
เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) นัน้ ชาร์ลส์ แอตคิน เรียกว่า ข่าวสารท่ีใช้
ประโยชน์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจช่วยเพิ่มพูความรู้ความคิด และแก้ปัญหาต่าง ๆ             
ในชีวิตประจ าวันข่าวสารบางอย่างอาจจะให้ประโยชน์ทัง้การน าไปใช้และให้ ความบันเทิง
ขณะเดียวกัน โดยสรุป กล่าวได้ว่าการแสวงหาข่าวสารหรือการเลือกรับข่าวสารนัน้ นอกจากเพ่ือ
สนับสนุนทัศนคติหรือความคิดและความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิมแล้ว ยังเป็นการแสวงหาเพ่ือเป็นการ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือให้มีความรู้ ใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจแก้ปัญหา  รวมทัง้
เพ่ือสนองความสนใจส่วนบุคคลและเพ่ือความบนัเทิงอีกด้วย นอกจากนีก้ารท่ีบุคคลใดจะตดัสินใจ
แสวงหาข่าวสาร เฉยเมยต่อข่าวสาร หรือหลีกเล่ียงการเปิดรับข่าวสารนัน้ ก็ขึน้อยู่กับการประเมิ น
เปรียบเทียบถึงความพยายามท่ีใช้และผลตอบแทนในการท่ีจะรับรู้ข่าวใด ๆ ด้วย (มหาวิทยาลัย 
สโุขทยัธรรมาธิราช, 2541)  2.2.3 ความหมายของพฤตกิรรมแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking Behavior)   พฤติกรรมแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างมีเป้าหมายอันสืบ
เน่ืองมาจากความต้องการ (Need) สร้างความพึงพอใจ (Satisfy) หรือตอบสนองเป้าหมาย            
บางประการของบุคคลในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร บุคคลจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับระบบข้อมูล
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ขา่วสาร เชน่ หนงัสือพิมพ์ ห้องสมดุ ระบบคอมพิวเตอร์ (Wilson, 2000, อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2556)  พฤตกิรรมแสวงหาข้อมลูขา่วสาร คือ การแสวงหาข้อมลูข่าวสารอย่างมีวตัถปุระสงค์โดยเป็น
ผลมาจากความต้องการบางประการและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ แสวงหาข้อมูลข่าวสาร        
กบัระบบข้อมลูขา่วสาร (Information System) ท่ีใช้ (Chen & Hernon, 1982)  2.2.4 พฤตกิรรมแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking Behavior)  การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเป็นกระบวนการค้นหาความรู้หรือค าตอบในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง
โดยการซกัถาม ผู้ รู้หรือผู้ เช่ียวชาญ การคาดเดาค าตอบเอง การรับฟังข้อมูลจากผู้ อ่ืน การค้นหา
ค าตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือการเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ ทัง้นีเ้พ่ือ
ตอบสนองความต้องการข้อมลูขา่วสารท่ีตนตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัของความต้องการ
ข้อมลูขา่วสาร โดยทัว่ไปการแสวงหาข้อมลูขา่วสารประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การตระหนักหรือการเล็งเห็นถึงความต้องการข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมลูขา่วสารเป็นเร่ืองเก่ียวข้องและสืบเน่ืองจากความต้องการข้อมลูข่าวสาร นัน่คือ โดย
การค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร แต่ส าหรับบุคคลท่ีต้องการสารข้อมูลข่าวสารอย่าง
รีบด่วน และตระหนักว่าเร่ืองท่ีตนต้องการเป็นเร่ืองส าคญั บุคคลนัน้จะแสดงพฤติกรรมโดยการ
แสวงหาข้อมลูขา่วสาร 2) การพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นการพิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารท่ี
ปรากฏขึน้ในสังคมว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารใดท่ีจะสามารถสนองความต้องการในเร่ืองนัน้  ๆ ได้ดี
ท่ีสดุ 3) การเลือกหนทางในการแสวงหาข้อมลูขา่วสาร  2.2.5 พฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 1) พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking Behavior) คือ 
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างมีวตัถุประสงค์ โดยเป็นผลมาจากความต้องการใดต้องการหนึ่ง 
ทัง้นีใ้นระหว่างแสวงหาข้อมลูข่าวสาร บคุคลผู้นัน้จึงต้องปฏิสมัพนัธ์กบัระบบข้อมลูตา่ง ๆ ซึ่งอาจ
เป็นระบบข้อมูลท่ีเกิดขึน้โดยมนุษย์ เช่น ห้องสมุด หนังสือพิมพ์ หรือระบบข้อมูลข่าวสารด้วย
คอมพิวเตอร์ เชน่ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็นต้น 2) พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ( Information Search Behavior) เป็น
พฤติกรรมระดบัจลุภาค (Micro-level) ท่ีผู้ ค้นหาข้อมลูมีปฏิสมัพนัธ์กับระบบข้อมลูข่าวสาร ไม่ว่า
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จะเป็นในระดับปฏิบตัิ เช่น การใช้เมาส์คลิกบนลิงค์ของเว็บไซต์ หรือในระดับการใช้ความคิด 
สติปัญญาและความรู้ เช่น การพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารท่ีค้นหาได้นัน้ตรงกับความต้องการของ
ตนหรือไม ่(Wilson, 2000)  พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking Behavior) วิลสนัได้ผนวก
รูปแบบกระบวนการแสวงหาข้อมลูข่าวสารของเอลสิสและคณะ (Ellis 1989; Ellis, Cox & Hall, 1993) ซึ่งประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนเหล่านีไ้ม่จ าเป็นต้องเกิดขึน้ทุกขึน้ตอนหรือ            
ไมจ่ าเป็นต้องเกิดขึน้แบบแบบเรียงล าดบันบัแตข่ัน้แรกไปจนถึงขัน้สดุท้ายตามล าดบั โดยเฉพาะใน
ขัน้วิธีการแสวงหาคือขัน้ตอนท่ี 2, 3 และ 4 ทัง้สามขัน้นีอ้าจเกิดเพียงขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งเท่านัน้ 
ขัน้ตอนทัง้ 8 ขัน้ ได้แก่ 1) การเร่ิมต้น (Staring) เป็นการเร่ิมต้นแสวงหาข้อมูลข่าวสาร โดยอาจเป็นการท างาน
ชิน้ใหมห่รือสนใจศกึษาหาความรู้ในเร่ืองใหม ่ผู้แสวงหาข้อมลูขา่วสารอาจเร่ิมต้นจากการสอบถาม
เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้ รู้ การอา่นต าราพืน้ฐานในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นต้น 2) การเช่ือมโยง (Chaining) เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารจากการอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรมโดยอาจจะเป็นการเช่ือมโยงย้อนหลัง (Backward Chaining) คือเช่ือมโยงจาก
รายการอ้างอิงหรือบรรณานกุรมในเอกสารท่ีมีอยู่ หรือการเช่ือมโยงข้างหน้า (Forward Chaining) 
คือเช่ือมโยงวา่มีเอกสารใดอ้างถึงเอกสารท่ีมีอยูบ้่าง 3) การค้นด ู(Browsing) เป็นการค้นหาโดยมีเร่ืองท่ีต้องการหรือสนใจอยู่อย่างกว้าง ๆ     
จงึต้องส ารวจสืบค้นข้อมลูขา่วท่ีตนสนใจ 4) การแยกแยะ (Differentiating) เป็นการแยกแยะข้อมูลข่าวสารท่ีแสวงหาได้ โดยใช้
เกณฑ์ตา่ง ๆ เพ่ือกรองข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้รับมา 5) การตดิตาม (Monitoring) เป็นการค้นหาข้อมลูขา่วสารใหม่ ๆ ในแวดวงท่ีตนเองสนใจ
และคุ้นเคยอยูเ่สมอ 6) การดึงข้อมูลออกมา (Extracting) เป็นการดึงข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการจากแหล่งข้อมูล
ตา่ง ๆ โดยเลือกเฉพาะข้อมลูท่ีต้องการใช้ออกมา แตม่ิได้หมายถึงตวัข้อมลูทัง้หมดท่ีแหลง่ข้อมลูนัน้  7) การตรวจสอบ (Verifying) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับ 
เชน่ อาจตรวจซ า้จากเอกสารหรือฐานข้อมลูอ่ืนวา่มีข้อมลูตรงกนัหรือไม่ 8) การจบ (Ending) เป็นการแสวงหาข้อมลูข่าวสารในขัน้สดุท้าย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู
ขา่วสารท่ีแสวงหาได้ทัง้หมดเข้าด้วยกนั และให้เกิดความแนใ่จว่าได้ข้อมลูในระดบัท่ีต้องการแล้ว 
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กระบวนการของการแสวงหาข้อมลูข่าวสาร (Information Seeking Behavior) สามารถ
แสดงได้ดงัแบบจ าลองตอ่ไปนี ้(Wilson, 1981)  

 
ภาพท่ี 2.1 กระบวนการของการแสวงหาข้อมลูขา่วสาร 
แหล่งท่ีมา: Wilson, 1981.  2.3 การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากส่ือ   2.3.1 แนวทางการศึกษา  แนวทางการศึกษาในเร่ืองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากส่ือมวลชน 
(Uses and Gratifications Approach) เป็นการเน้นความส าคญัของกลุ่มผู้ รับสาร ในฐานะ
ผู้กระท าการส่ือสาร กล่าวคือ ตวัผู้ รับสารเป็นผู้ เลือกใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ และเลือกรับเนือ้หาของ
ขา่วสารเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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 Katz, Blumler, and Gurevithch (1973) ได้ให้ค าอธิบายในแบบแผนในเร่ืองของ           
การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากส่ือมวลชนของบุคคลผู้ รับสารว่าแนวทางศึกษา
การใช้ประโยชน์และการได้รับความพงึพอใจคือการศกึษาผู้ รับสารเก่ียวกบั   1) สภาวะทางสงัคมและจิตใจ ซึง่ก่อให้เกิด  2) ความต้องการจ าเป็นของบคุคล และเกิดมี  3) ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหลง่ขา่วสารอ่ืน ๆ แล้วน าไปสู ่ 4) การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบตา่ง ๆ กนั อนัก่อให้เกิดผลคือ  5) การได้รับความพงึพอใจตามท่ีต้องการ  6) และผลอ่ืน ๆ ท่ีตามมาซึง่อาจจะไมใ่ชผ่ลท่ีตัง้เจตนาไว้ก็ได้”  องค์ประกอบต่าง ๆ เก่ียวกับแนวความคิดในเร่ืองการใช้ประโยชน์และการได้รับความ       
พงึพอใจจากส่ือมวลชนตามท่ีกลา่วมาอาจแสดงให้เห็นในรูปแบบจ าลองได้ดงันี ้ 

 
ภาพท่ี 2.2 องค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ของการได้รับความพอใจ 
แหล่งท่ีมา: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2541.   ค าอธิบายเก่ียวกับแบบจ าลองนี ้อาจยกเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ในกรณีท่ีปัจเจกบุคคล       
ผู้หนึง่ซึง่มีความต้องการจ าเป็นตามสภาวะทางจิตใจและสงัคม เช่น ต้องการเป็นคนรอบรู้ทนัสมยั 
เพ่ือเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน และมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนว่าการบริโภคข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนจะช่วยสนองความต้องการของเขาได้ เขาจึงเลือกใช้ส่ือมวลชนโดยเลือกดรูายการข่าว
จากวิทยโุทรทศัน์ฟังข่าวจากวิทยกุระจายเสียง หรือ่านข่าวจากสิ่งพิมพ์ท่ีจะช่วยให้เขาได้รับความ
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พงึพอใจจามท่ีเขาต้องการได้ คือเป็นคนรอบรู้และทนัสมยั ขณะเดียวกนัผลจากการบริโภคข่าวสาร
จากส่ือมวลชนทุก ๆ วนัก็อาจมีผลอ่ืน ๆ ตามมานอกเหนือจากการเป็นผู้ รอบรู้ทนัสมยั เช่น ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคตหิรือเปล่ียนลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมบางอย่างได้เชน่กนั  แบบจ าลองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจนี ้เป็นแบบจ าลองซึ่งได้ก าหนด
ขึน้มาเ พ่ืออธิบายถึงกระบวนการรับสารในการส่ือสารมวลชน และเพ่ืออธิบายถึงการ                   
ใช้ส่ือสารมวลชนโดยปัจเจกบคุคลหรือกลุม่บคุคล ซึง่แสดงให้เห็นวา่การเลือกบริโภคส่ือมวลชนนัน้
ขึน้อยู่กับความต้องการหรือแรงจูงใจของผู้ รับสารเอง บคุคลแต่ละคนย่อมมีวตัถุประสงค์มีความ
ต้องใจ ซึ่งมีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจของตนเอง
ด้วยเหตผุลตา่ง ๆ กนั (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2541)  การศึกษาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือได้รับการพฒันาขึน้เป็นอีก
แนวทางหนึ่งของการวิจยัส่ือสารมวลชน ซึ่งแต่เดิมงานวิจยัส่ือสารมวลชนนิยมศึกษาเก่ียวกบัผล 
(effect) ของส่ือท่ีมีตอ่บคุคล การศกึษาในแนวนีเ้ป็นแนวตรงกนัข้ามกบัแนวคิดเดิมกล่าวคือ ไม่ได้
ศกึษาว่าบุคคลเป็นผู้ถกูกระท า (Passive Person) ท่ีต้องเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือทศันคติไป
ตามท่ีได้รับจากส่ือ แต่พิจารณามนทางตรงกันข้ามว่าบุคคลเป็นผู้ กระท า (Active person)           
ท่ีมีความปรารถนาท่ีจะเลือกใช้ส่ือเพ่ือสนองความพอใจสว่นตวั  คาทซ์ (Katz,1959, อ้างถึงใน พชันี เชยจรรยา และคณะ, 2541) เป็นคนแรกท่ีมีความเห็น
วา่งานวิจยัเก่ียวกบั “ผล” หรืออิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่บคุคลนัน้ ควรให้ความสนใจลดน้อยลง แตค่วร
ให้ความสนใจตอ่งานวิจยัเก่ียวกบั “การใช้” ส่ือของบคุคลให้มากขึน้ โดยคาทซ์ ชีใ้ห้เห็นว่าส่ือจะไม่
มีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีไม่เลือกใช้ส่ืออย่างแน่นอน และการเลือกใช้ส่ือนัน้ก็สืบเน่ืองมาจากเหตผุล
ทางจิตวิทยาและความต้องการทางสงัคมแตล่ะบคุคลนัน้  เดวิสัน (Davison, อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2541) เป็นอีกผู้ หนึ่งท่ีให้การ
สนบัสนุนแนวคิดของคาทซ์ โดยให้ข้อคิดว่าบุคคลทุก ๆ คนมีความก่ียวพนัอย่างยิ่งตอ่สงัคมและ
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตวั ซึ่งสภาพแวดล้อมดงักล่าวเป็นสาเหตุให้แต่ละบุคคลมีความต้องการ
เลือกใช้ส่ือ หรือ เลือกรับขา่วสาร เพ่ือสนองความพอใจ และสอดคล้องตอ่ความต้องการทางสงัคม  
แม็คเควล (Mac Quail, อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2541) ได้ชีใ้ห้เห็นประโยชน์ของ
การศกึษาเก่ียวกบัการใช้และความพอใจของส่ือไว้ 2 ประการ คือ  1. เพ่ือให้เข้าใจความส าคญัและความหมายของการเลือกใช้ส่ือ   2. เพ่ือเสนอแนะตวัแปรกลาง (Intervening Variables) ในการวิจยัเก่ียวกบัผลของส่ือ 
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 นอกจากนัน้ แม็คเควลยงัได้สรุปเก่ียวกับสภาพงานวิจยัในเรืองนีไ้ว้ว่า การศึกษาในแนว
ทางการใช้และความพอใจตอ่ส่ือนีย้งัอยูใ่นขอบเขตจ ากดั เน่ืองจากงานวิจยัท่ีผ่านมายงัไม่สามารถ
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การท่ีบุคคลมีความต้องการท่ีจะเลือกรับส่ือหรือข่าวสารนัน้        
เป็นเพราะมีสาเหตุมาจากความคาดหวังเพ่ือแสวงหาความพึงพอใจ โดยได้รับอิทธิพลมาจาก
สภาพแวดล้อมในสงัคมท่ีสร้างความต้องการดงักล่าวนัน้ให้แก่บุคคลอย่างแน่นอน แตอ่ย่างไรก็ดี 
มีงานวิจัยหลายงานท่ีสนับสนุนความคิดเก่ียวกับการแสวงหาความพึงพอใจจากส่ือมวลชนใน
ลกัษณะต่าง ๆ กันเช่น การแสวงหาความรู้จากการรายงานข่าว การเปิดรับส่ือเพ่ือหลีกเล่ียงต่อ
ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ความโดยเด่ียว ความวิตกกงัวล ความเครียด หรือเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ตนเอง เพ่ือแสวงหาข้อมลูในการสนทนากบับคุคลอ่ืนในสงัคม  2.3.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากส่ือกับการ

วิจัยเร่ืองการส่ือสารศาสนา  งานวิจยัไทยด้านการส่ือสารศาสนานัน้มีการใช้ทฤษฎีหน้าท่ีนิยมเชิงสงัคมไม่มากนกั แต่
ทวา่การใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือกลบัมีอย่างมากหลากหลาย ทัง้นีอ้าจ
ให้ค าอธิบายท่ีมองย้อนกลบัไปในแนวคดิเร่ือง “ศาสนาในโลกสมยัใหม่” ตามทศันะของ Wuthnow 
ได้ว่า คุณลักษณะท่ีส าคัญของศาสนาในโลกสมัยใหม่ก็คือ ต้องมีหลายรูปแบบ หลายเนือ้หา      
เพ่ือเป็นตัวเลือก (Choice Option) ให้แก่ศาสนิกชนท่ีมีลักษณะเป็นปัจเจกชนนิยม มีความ
ต้องการและรสนิยมท่ีแตกต่างกัน ฉะนัน้ การส่ือสารเร่ืองศาสนาก็คงต้องเจริญรอยไปในทิศทาง
เดียวกนั คือมีความหลากหลายให้ตวัเลือกแก่ผู้ เปิดรับส่ือและสาร (กาญจนา แก้วเทพ และทิฆมัพร 
เอ่ียมเรไร, 2554)  ในด้านการประยุกต์ใช้ เม่ือประยุกต์ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ     
มาวิจยัเร่ืองการส่ือสารศาสนา เราจะพบตวัอยา่งงานวิจยัท่ีใช้ทฤษฎีนีไ้ด้ 3 แบบแผน  แบบแผนท่ี 1: การศกึษาผู้ใช้ส่ือศาสนาแบบภาพรวมทัว่ ๆ  ไป ตวัอยา่งงานวิจยัในแบบแผนแรกนี ้
เช่น “งานศีกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเผยแผ่พุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยพวงทอง องักาบ (2538) ท่ีศกึษาผู้ใช้ส่ือโทรทศัน์แบบภาพรวม   แบบแผนท่ี 2 :การศึกษาผู้ ใช้ส่ือกลุ่มเฉพาะ ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของอรณี ฝูงวรรณ
ลกัษณ์ (2538) ท่ีศกึษา “การเปิดรับ การคาดหวงัประโยชน์ และความพึงพอใจในรายการธรรรมะ
ทางส่ือโทรทศัน์ ของสมาชิกชมรมทางพทุธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยท่ีงานชิน้นีเ้จาะจง
ไปศึกษาเฉพาะผู้ ท่ีเป็นสมาชิกในชมรมพุทธศาสนา 3 แห่งของไทย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
ในขณะท่ีกลุ่มบุคคลเหล่านีเ้ป็นผู้ ใฝ่ใจในศาสนา (เข้าเป็นสมาชิกชมรมพุทธฯ) แต่พวกเขาก็
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ตระหนกัว่า ส่ือมวลชนนัน้ไม่ใช่ทางเลือกท่ีดี (Choice) ส าหรับพวกเขาท่ีจะติดจามข่าวสารทาง
ศาสนาหรือเรียนรู้ซาบซึง้กบัหลกัธรรมค าสอนของศาสนา ดงันัน้พวกเขาจึงมีพฤติกรรมการเปิดรับ
เร่ืองศาสนาจากส่ือมวลชนเช่นโทรทศัน์น้อยมาก (ทัง้ ๆ ท่ีมีการเปิดรับส่ือโทรทศัน์แบบภาพรวม
อยา่งสงู) พวกเขาจึงหนัมาใช้ “ส่ือเฉพาะกลุ่ม” (Particularistic Media) ท่ีกลุ่มสร้างขึน้มาเอง เช่น
เทปเสียง หนงัสือ วีดีทศัน์ ฯลฯ อนัถือได้ว่า กลุ่มท่ีมีใจฝักใฝ่ศาสนาในโลกปัจจุบนั ถือเป็น “กลุ่ม
วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) กลุม่หนึง่ พวกเขาจึงต้องมีส่ือเฉพาะของพวกเขาเช่นเดียวกบับรรดา
แฟนคลบัของกีฬา ดารา นกัร้องทัง้หลาย  แบบแผนท่ี 3 :การศกึษาผู้ใช้ส่ือศาสนาท่ีเจาะจงประเภทส่ือ/ประเภทรายการ ตวัอย่างเช่น 
งานวิจัยของรวีภรณ์ วุฒิกรภัณฑ์ (2552) เร่ือง “การเปิดรับสาร การใช้ประโยชน์ และความพึง
พอใจท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ “กรรมลิขิต” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีสาธิตทฤษฎี
การใช้ประโยชน์อยา่งครบทกุตวัแปร  2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site: SNS)  2.4.1 ความหมายของเครือข่ายสังคม 

ความหมายของเครือขา่ยนัน้แม้ไมไ่ด้มีการนิยามไว้อยา่งชดัเจนแตก็่มีผู้ ให้ความหมายของ 
“เครือขา่ยสงัคม” ไว้อยา่งมากมายดงัตอ่ไปนี ้

วิทยา จิตนุพงศ์ (2553) ได้ให้ความหมายโดยทั่วไปของค าว่า “เครือข่ายสังคม” คือ  
รูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกบคุคล (Individual) 
กลุ่ม  (Group)  และองค์กร (Organization)  ผ่าน รูปแบบของการปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม  
(Social Interaction) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการส่ือสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั  
การแลกเปล่ียน การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจน 
มีเป้าหมายร่วมกนั 

ชินสคัค สุวรรณอจัฉริย (2549) นกัสงัคมวิทยา และนกัเขียนท่ีมีผลงานท่ีช่ือว่า เครือข่าย
ทางสงัคม (Social Community) กล่าวถึง คุณสมบตัิของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ว่า ผู้ ใช้ท่ีมีสิทธิ
เทา่เทียมกนั ต้องมีกิจกรรมท่ีสมาชิกมีความสมัพนัธ์ในทางตรงในระยะเวลายาวนาน โดยการเกิด
เครือข่ายนีจ้ะต้องสร้างความสัมพันธ์ โดยขึน้กับการจัดตัง้ช่องทางของข้อมูลและกรอบ
ประสบการณ์ร่วมของผู้ใช้ เครือขา่ยนีจ้ะสามารถเข้าสูปั่ญหาและสนบัสนนุความสมัพนัธ์ตอ่กนั 
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เ ม่ือการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์มีความส าคัญมากขึน้ โดยเฉพาะด้านการสร้าง
ความสมัพนัธ์ของผู้คนในรูปแบบของเครือข่ายสงัคม ได้ถกูให้ความหมายไว้โดย Barry Wellman 
(1997) ว่า เม่ือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมตอ่กบัผู้คนหรือหน่วยงาน มนัคือเครือข่ายสงัคม คล้าย
กบัการท่ีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือท่ีเช่ือมตอ่ด้วยกลุ่มของสายเคเบิล เครือข่าย
สงัคม คือ กลุ่มของผู้คนหรือองค์กร หรือหน่วยของสงัคมอ่ืน ท่ีเช่ือมตอ่ด้วยกลุ่มของความสมัพนัธ์
ท่ีมีความหมายทางสงัคม 

จากความหมายดังกล่าว มีการให้ความส าคัญกับ การรวมกลุ่มของคน และ  
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีพัฒนาขึน้ภายในเครือข่าย โดยท่ีความหมายแรกซึ่งเป็นความหมาย
โดยทัว่ไปของค าว่าเครือข่ายสงัคม ความสมัพนัธ์ทางสงัคมนัน้เกิดจากสาเหตกุารท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดจนการส่ือสาร แตใ่นความหมายท่ีสอง เน้นท่ีการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์  นิยามของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีให้
ปัจเจกบคุคลได้กระท าสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้ 1) สร้างข้อมลูสว่นตวับนพืน้ท่ีสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะภายในระบบท่ีมีขอบเขต  2) เช่ือมต่อรายการต่าง ๆ ของผู้ ใช้ท่ียอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่าง ๆ ท่ี
ตดิตอ่ส่ือสารกนั  3) สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเช่ือมตอ่ของบุคคลอ่ืนภายในระบบได้ ธรรมชาติ
และการตัง้ช่ือของการเช่ือมตอ่เหลา่นีจ้ะมีความหลากหลาย (Boyd & Ellison, 2007)  สิ่งท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความพิเศษไม่ใช่เพียงแคก่ารท่ียอมให้ปัจเจก
บคุคลได้พบปะกบับคุคลแปลกหน้าได้เท่านัน้แตย่งัท าให้ผู้ ใช้สามารถเช่ือมตอ่เครือข่ายสงัคมและ
ท าให้เครือข่ายนัน้มองเห็นได้และในเเครือข่ายสงัคมขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่งการเช่ือมตอ่ของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องไม่จ าเป็นจะต้องจ ากดัอยู่ท่ีการพบปะเพ่ือนใหม่เท่านัน้แต่พวกเขายงัสามารถส่ือสารกับ
ผู้คนท่ีมีความสัมพันธ์กันเช่ือมต่อกันในเครือข่ายสังคมปกติอยู่แล้วได้เช่นกัน เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีการพฒันาลกัษณะหน้าในหลายหลายรูปแบบแตส่ิ่งท่ี เป็นแก่นหลกัประกอบด้วยข้อมูล
สว่นตวัท่ีสามารถมองเห็นได้ท่ีแสดงการเช่ือมตอ่รายการของเพ่ือนท่ีเป็นผู้ ใช้งานของระบบเดียวกนั
ข้อมลูสว่นตวัจะเป็นหน้าท่ีแยกออกมาชดัเจนท่ีท าให้บคุคลสามารถกรอกข้อมลูสถานะของตนเอง
ได้ (Sunden, 2003, อ้างถึงใน Boyd & Ellison, 2007) และเม่ือเช่ือมต่อกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตล่ะบคุคลจะถกูขอให้กรอกข้อมลูท่ีประกอบไปด้วยชดุของค าถาม เช่น อาย ุท่ีอยู่ ความ
สนใจ และสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตวัผู้ ใช้ และยงัให้ผู้ ใช้สามารถท่ีจะน ารูปส่วนตวัแสดงบนหน้า
เว็บได้ และอาจจะให้ผู้ ใช้เพิ่มเนือ้หาท่ีเป็นมัลติมีเดีย หรือปรับแต่งหน้าตาหน้าท่ีแสดงข้อมูล
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ส่วนตวัได้ตามใจชอบและอ่ืน ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้มีการท าแอปพลิเคชัน่พิเศษมากมาย 
เพ่ือให้ผู้ใช้เพิ่มเตมิในหน้าข้อมลูสว่นตวัได้ เป็นต้น  หลังจากท่ีเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว ผู้ ใช้สามารถระบุ หรือแสดง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในระบบเดียวกนั โดยท่ีการก าหนดช่ือจะแตกตา่งกนัไป แตท่ี่เป็นท่ีนิยม
ใช้เช่น ค าว่า “Friends” “Contacts” หรือ “Fans” เครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ก าหนดให้มี
การยืนยนัความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้ 2 ฝ่าย แตบ่างเครือขา่ยก็ไมไ่ด้มีการก าหนดให้มีการยืนยนั แต ่
ก าหนดเป็นการยินยอมให้ติดตาม (Follow) เป็นต้นการแสดงความสัมพันธ์บนพืน้ท่ีสาธารณะ 
นบัเป็นองค์ประกอบส าคญัของประเภทเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และยงัจดัให้ผู้ ใช้สามารถส่ง หรือ
ฝากข้อความในหน้าข้อมลูส่วนตวั (Profile) ของเพ่ือนในระบบได้ หรือให้ฝากเป็นข้อความส่วนตวั
ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัการสง่เว็บเมล์ (Web Mail) ได้เชน่กนั  นอกจากข้อมูลส่วนตวั (Profiles) เพ่ือน (Friends) การแสดงความคิดเห็น (Comments) 
และการส่งข้อความส่วนตวั (Private Message) บางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เปิดให้มีการ
แบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ หรือสร้างบล็อก รวมถึงเทคโนโลยีการส่งข้อความสัน้ ( Instant Message)
ในขณะท่ีบางเว็บไซต์ได้สนบัสนนุการเช่ือมต่อกบัโทรศพัท์มือถือได้ด้วย เช่น เฟซบุ๊ ก (Facebook) 
บล็อก (Blog) และยทูปู (YouTube) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) เป็น
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี ้ท่ีให้เวลากับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากขึน้จนเกิดเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ ส าหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมลูส่วนตวั บทความ 
รูปภาพผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกนั และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลจ านวนมหาศาลท่ีผู้ ใช้สามารถช่วยกนัสร้างเนือ้หาขึน้ได้
ตามความสนใจของแตล่ะบคุคล  2.4.2 พัฒนาการและความเป็นมาของเครือข่ายสังคมออนไลน์  ข้อมูลจาก Wikipedia.org (2015) ได้กล่าวถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ว่ามีจุดเร่ิมต้นจากเว็บ Classmates.com (1995) และเว็บ SixDegrees. com 
(1997) ซึ่งเป็นเว็บท่ีจ ากัดการใช้งานเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพ่ือสร้างประวัต ิ
ข้อมลู ติดต่อส่ือสาร ส่งข้อความและแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีสนใจร่วมกนัระหว่างเพ่ือนท่ีมีในรายการ 
เท่านัน้ ตอ่มาเว็บไซต์ Epinions.com (1999) ก็เกิดขึน้จากการพฒันาของ Jonathan Bishop โดย
ได้ท าผู้ ใช้สามารถควบคุมเนือ้หาและติดต่อถึงกันได้ไม่เพียงแต่เพ่ือนในรายการเท่านัน้  แต่ยัง
สามารถติดต่อกับคนอ่ืน ๆ ได้ด้วยนับได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
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Network Sites) ทัง้หลายท่ีก าเนิดขึน้ ภายหลงัมีการพฒันารูปแบบออกไปอีก เช่น มายสเปซ (My Space) กเูกิล้ (Google) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น  ด้วยระบบการให้บริการแบบระบบเปิดเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ได้เปิดตัวเพ่ือ
สนบัสนนุคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรเฉพาะกลุ่ม (Niche) ก่อนท่ีจะขยายออกไปยงัผู้กลุ่มผู้ ใช้ท่ี
กว้างออกไป แต่ส าหรับเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้มีการออกแบบเพ่ือท่ีจะสนบัสนนุเฉพาะเครือข่าย
ในมหาวิทยาลัยเท่านัน้  เฟซบุ๊ ก  (Facebook) ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 2004 เ พ่ือใช้เฉพาะใน
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) เท่านัน้ (Cassidy, 2006, อ้างถึงใน Boyd & Ellison, 2007) ต่อมาในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2005 เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ขยายกลุ่มผู้ ใช้
ออกไปยงักลุม่คนทัว่ไป  นกัวิจยัได้ให้ความส าคญักับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยการรวมรวมจากวิธีการปฏิบตั ิ
รูปแบบการศกึษาท่ีหลากหลาย และในปัจจบุนัได้มุ่งเน้นในเร่ืองของการจดัการในการสร้างความ
ประทบัใจ (Impression Management) การแสดงความเป็นตวัตนของบุคคลผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ (Friendship Performance) นอกจากนี ้ยังมีการ
ท าการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ เช่นการศึกษาในมุมของผู้ ใช้งานในเร่ืองของชาติพนัธุ์ (Ethnicity) 
ศาสนา (Region) เพศ (Gender) เป็นต้น  2.4.3 การแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์  การแบง่ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) ในความเป็นจริงแล้ว
ยากท่ีจะแยกประเภท Social Networking อย่างชดัเจนเพราะแตล่ะประเภทก็ต่างคิดค้นพฒันา
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้อย่างตอ่เน่ืองและยงัมีรูปแบบมากมาย แต่อาจมีจดุเดน่ท่ี
แตกตา่งกนัไปเพ่ือเป็นจดุขาย ดงันี ้1) ประเภท Publishing เป็นบล็อกและเว็บประเภทเนือ้หา (content) เช่น Blogger Wordpress Bloggang Exteen TypePad เป็นต้น ซึ่งในแตล่ะบล็อกก็มีการแยกย่อย
เนือ้หาเป็นหมวดหมู่ ตามความสนใจ เช่น Oknation.net บล็อกท่ีสามารถท าให้ทกุคนเป็นนกัข่าว
ได้ด้วยการเขียนบล็อกน าเสนอข่าวสารต่าง  ๆ Blognone.com น าเสนอข่าวสารแวดวงไอที Keng.com บล็อกส าหรับผู้ ท่ีสนใจการตลาด Gotoknow.org บล็อกท่ีรวบรวมความรู้แขนงตา่ง ๆ Pzecret.net บล็อกแนะน า Portable ท่ีนา่สนใจ เป็นต้น 
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2) ประเภท Community เครือข่ายสังคมท่ีช่วยสร้างเครือข่ายเพ่ือนเก่าและหา
เพ่ือนใหม่ สามารถส่งข้อความแลกเปล่ียนความสนใจ ซึ่งกันและกัน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ทวติเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instragram) เป็นต้น 3) ประเภท Media มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอวิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น YouTube, Ustream.tv, YahooVideo, Duocore.tv, Dailymotion, Thaitube.in.th, Veoh, Netflix, Imeem, Last.fm, Ijigg เป็นต้น 4) ประเภท Games เกมออนไลน์ท่ีสามารถสร้างตวัแทนในโลกเสมือนจริงมีชีวิต
อยู่ในโลกออนไลน์ ติดต่อส่ือสาร ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับผู้ อ่ืน เช่น SecondLife, World WarCraft, Audition, Gamegum, Ragnarok, Pangya เป็นต้น 5) ประเภท Photo Management เว็บฝากรูปออนไลน์ท่ีช่วยจดัการภาพถ่ายจาก
กล้องดิจิทัล  และยังสามารถแบ่งปันรูปภาพ สามารถขายภาพผ่านช่องทางนี ก็้ไ ด้  เช่น Photobucket, Flickr, Zooomr, Photoshop Express, Glowfoto, Shutterfly เป็นต้น 6) ประเภท Business/Commerce เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือธุรกิจซือ้-ขาย และ
ประมลูสินค้าออนไลน์ เช่น Amazon, eBay, Officelive, PayPal, Linkedin, Pramool, Tarad.com 
เป็นต้น 7) ประเภท Data/Knowledge แหล่งข้อมูลความรู้ เช่น Wikipedia, Answers, Zickr, Tag.in.th, Del.icio.us, Digg, Bittorrent, Google Earth เป็นต้น  2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด  2.5.1 ความหมายของความเครียด  ประทุม ฤกษ์กลาง (2554) ความเครียด เป็นรูปแบบปฏิกริยาตอบโต้ทางอารมณ์และ
ร่างกายท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทัง้ภายในและภายนอกองค์กร (Greenberg, 2005) ความเครียดจึงเป็นประสบการณ์ทางร่างกายหรือจิตใจหรือการรับรู้ตอ่ความต้องการท่ีมาก
เกินไปของบคุคล (Ivancevich & Matteson,1987) สว่นความเครียดในงาน (Job Stress) เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับหน้าท่ีการงาน อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลให้บุคคลต้อง
ท างานเปล่ียนแปลงไปจากหน้าท่ีปกติ (Beehr & Newmanciting in Luthan, 1989) ความเครียด
จึงเป็นการปรับตัวและเปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย 
จิตใจ และพฤติกรรม ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนจากการมีส่วนร่วมในองค์การ (Luthans, 1989) โดย
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สรุปความเครียดคือ การตอบสนองเพ่ือการปรับตวัต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนจากปกติ ความเครียดไม่ใช่ความ
ต่ืนเต้น ไม่ใช่ความวิตกกังวล อาจจะส่งผลดีในบางกรณี แต่ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเสียหายมากกวา่ผลดี  ความเครียดเป็นเร่ืองของร่างกายและจิตใจ ท่ีเกิดการต่ืนตวัเตรียมรับสถานการณ์หนึ่ง     
ซึง่คดิวา่ไมน่า่พอใจเป็นเร่ืองท่ีหนกัหนาสาหสั เกินก าลงัทรัพยากรท่ีเรามีอยู ่หรือเกินความสามารถ
ของเราท่ีจะแก้ไขได้ ท าให้รู้สกึหนกัใจเป็นทกุข์ ท าให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรม
ตามไปด้วย (กรมสขุภาพจิต, 2555)  ความเครียด ก็คือ การหดตวัของกล้ามเนือ้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย
นั่นเอง ซึ่งทุกคนจ าเป็นต้องมีอยู่เสมอในการด ารงชีวิตเช่น การทรงตัว เคล่ือนไหวทั่ว  ๆ ไป             
มีการศกึษาพบวา่ทกุครัง้ท่ีเราคดิหรือมีอารมณ์บางอยา่งเกิดขึน้จะต้องมีการหดตวั เคล่ือนไหวของ
กล้ามเนือ้แหง่ใดแหง่หนึง่ในร่างกายเกิดขึน้ควบคูเ่สมอ  ความเครียด มีทัง้ประโยชน์และโทษ แตค่วามเครียดท่ีเป็นโทษนัน้ เป็นความเครียดชนิดท่ี
เกินความจ าเป็น แทนท่ีจะเป็นประโยชน์กลบักลายเป็นอปุสรรคและอนัตรายตอ่ชีวิต เม่ือคนเราอยู่
ในภาวะตึงเครียด ร่างกายก็จะเกิดความเตรียมพร้อมท่ีจะ "สู้ "  หรือ "หนี" โดยท่ีร่างกายมีการ
เปล่ียนแปลงตา่ง ๆ เชน่ 1) หวัใจเต้นแรงและเร็วขึน้ เพ่ือฉีดเลือดซึง่จะน าออกซิเจนและสารอาหารตา่ง ๆ ไป
เลีย้งเซลล์ทัว่ร่างกาย พร้อมกบัขจดัของเสียออกจากกระแสเลือดอย่างรวดเร็ว 2) การหายใจดีเร็วขึน้ แตเ่ป็นการหายใจตืน้ ๆ 3) มีการขบัอดรีนาลีนและฮอร์โมนอ่ืน ๆ เข้าสูก่ระแสเลือด 4) มา่นตาขยายเพ่ือให้ได้รับแสงมากขึน้ 5) กล้ามเนือ้หดเกร็งเพ่ือเตรียมการเคล่ือนไหว เตรียมสู้หรือหนี 6) เส้นเลือดบริเวณอวยัวะยอ่ยอาหารหดตวั 7) เหง่ือออก เพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึน้ ท าให้อุณหภูมิของร่างกาย
เพิ่มขึน้  เม่ือวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปร่างกายจะกลบัสู่สภาวะปกติ แต่ความเครียดท่ีเป็นอนัตราย     
ก็คือความเครียดท่ีเกิดขึน้มากเกินความจ าเป็น เม่ือเกิดแล้วคงอยู่เป็นประจ าไม่ลดหรือหายไป
ตามปกตหิรือเกิดขึน้โดยไมมี่เหตกุารณ์ท่ีเป็นการคกุคามจริง ๆ (จรุนชุ จิตราทร, 2547)     
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2.5.2 ผลกระทบจากความเครียด  ผลจากความเครียด ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลนัน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่     1) ด้านร่างกาย 

ภาวะท่ีเครียดเกิดขึน้จะกระตุ้นระบบประสาทอตัโนมตั ิท าให้เกิดอาการหน้ามืดเป็น
ลม เจ็บหน้าอก ความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตนั โรคอ้วน แผลในกระเพาะอาหาร       
เม่ือบุคคลตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานาน จะท าให้สุขภาพร่างกายเลวลงเน่ืองจากเกิดความ   
ไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ซึ่งเป็นชีวเคมีท่ีส าคัญต่อมนุษย์ เพราะท าหน้าท่ีช่วยควบคุมการ
ท างานของระบบตา่ง ๆ ภายใน ขณะเกิดความเครียดจะท าให้ตอ่มหมวกไตหลัง่ฮอร์โมนคอร์ติซอล 
(Cortisol) เพิ่มขึน้ จะท าให้เกิดอาการทางกายหลายอยา่งแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล ตัง้แตป่วด
ศีรษะ ปวดหลงั อ่อนเพลีย หากบุคคลนัน้ต้องเผชิญกบัความเครียดท่ีรุนแรงมาก ๆ อาจส่งผลให้
บคุคลเสียชีวิตได้เน่ืองจากระบบการท างานท่ีล้มเหลวของร่างกาย เช่นคนท่ีมีโรคเบาหวานเป็นโรค
ประจ าตวัอยูแ่ล้ว หากเกิดความเครียดอยา่งรุนแรง ฮอร์โมนคอร์ตซิอลจะไปกระตุ้นระดบัน า้ตาลใน
เลือดให้สงูขึน้หรือลดต ่าลงอยา่งผิดปกต ิและท าให้เกิดอาการช็อกได้  2) ด้านจิตใจและอารมณ์ 

จิตใจของบุคคลท่ีเครียดจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นครุ่นคิด ไม่สนใจสิ่งรอบตวั ใจ
ลอยขาดสมาธิ ความระมดัระวงัในการท างานเสียไปเป็นเหตใุห้เกิดอุบัติเหตไุด้ง่าย จิตใจขุ่นมัว 
โมโห โกรธง่าย สูญเสียความเช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะจดัการกับชีวิตของตนเอง เศร้าซึม คบั
ข้องใจ วิตกกงัวล ขาดความภูมิใจในตนเอง ในบางรายท่ีตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างยาวนานมาก                 
อาจก่อให้เกิดอาการทางจิต จนกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทได้ เน่ืองจากการเผชิญต่อภาวะ
เครียดเป็นเวลานานฮอร์โมนคอร์ตซิอลท่ีมีปริมาณเพิ่มขึน้ จะท าให้เซลล์ประสาทฝ่อและลดจ านวน
ลง โดยเฉพาะในสมองส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกับความจ าและสติปัญญา ความเครียดจึงท าให้ท าให้
ความจ าและสติปัญญาลดลง และยังมีผลต่อการท างานของระบบสารส่ือประสาทท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกับอารมณ์และพฤติกรรมโดยเฉพาะสารส่ือประสาท จึงท าให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตก
กงัวลกวา่เวลาปกต ิ3) ด้านพฤตกิรรม 

การเปล่ียนแปลงทางร่างกายดงัท่ีกล่าวในข้างต้น ไม่ เพียงแต่จะท าให้ระบบการ
ท างานของร่างกายผิดเพีย้นไป แต่ยงัท าให้พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเปล่ียนแปลงด้วย 
เชน่ บคุคลท่ีเครียดมาก ๆ บางรายจะมีอาการเบื่ออาหารหรือบางรายมีการบริโภคอาหารมากกว่า
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ปกต ิมีอาการนอนหลบัยากหรือนอนไมห่ลบัหลายคืนตดิตอ่กนั ประสิทธิภาพในการท างานน้อยลง 
และเผชิญกบัความเครียดอยา่งโดดเดี่ยว บอ่ยครัง้บคุคลจะมีพฤติกรรมการปรับตวัตอ่ความเครียด
ในทางท่ีผิด เช่น สูบบหุร่ี ติดเหล้า ติดยา เล่นการพนนั การเปล่ียนแปลงของสารเคมีบางอย่างใน
สมองท าให้บุคคลมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ ความอดทนเร่ิมต ่าลง อาจมีการอาละวาดขว้างปา
ข้าวของ ท าร้ายผู้ อ่ืน ท าร้ายร่างกายตนเอง หรือหากบางรายท่ีเครียดมากอาจเกิดอาการหลงผิด
และตดัสินใจแบบชัว่วบูน าไปสูก่ารฆา่ตวัตายในท่ีสดุ (ศรีจนัทร์ พรจิราศลิป์, 2554)  ประทุม ฤกษ์กลาง (2554) อ้างถึงผลของความเครียดต่อสุขภาพ จิตใจ พฤติกรรม และ
การท างาน สามารถสรุปได้ดงันี ้(Reivich & Shatte, 2002, อ้างถึงใน Greenberg, 2005)  
ต่อสุขภาพ ต่อจิตใจ ต่อพฤตกิรรม ต่อการท างาน 
โรคหวัใจ ขดัแย้งในครอบครัว สบูบหุร่ี อบุตัเิหตใุนการท างาน 
ปวดหลงั นอนไมห่ลบั ด่ืมแอลกอฮอลล์ ขาดงาน 
ปวดศีรษะ เส่ือมสมรรถภาพ 

ทางเพศ ก้าวร้าวรุนแรง ประสิทธิภาพการ 
ท างานลดลง 

มะเร็ง หดหู ่ เบื่ออาหาร  
ภาพท่ี 2.3 ผลของความเครียดตอ่สขุภาพ จิตใจ พฤตกิรรม และการท างาน 
แหล่งท่ีมา: ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2554.   2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข  2.6.1 ความหมายของความสุข  

ความสขุ คือ ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และความคิดท่ีเป็นบวก 
เป็นอารมณ์ท่ีไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้โดยตรง แตจ่ะแสดงออกโดยพฤติกรรมท่ีสามารถ
บ่งบอกถึงความสุขได้ นอกจากนีค้วามสุขยังหมายถึง ความพอใจเม่ือประสบกับการบรรลุถึง
ผลส าเร็จบางประการ หรือบรรลถุึงความต้องการ ความปรารถนา ความสขุเกิดจากความรู้สึกอนั
เกิดจากเหตหุรือสิ่ง ๆ หนึ่ง ความกระตือรือร้น ท่ียึดถือ หรือความต้องการเป็นผลส าเร็จ ความสุข
เกิดขึน้ในจิตใจ ความสขุทัง้หมดเป็นความรู้สกึท่ีอยู่ท่ีหวัใจ และความพอใจ (Donnelly, 2002, อ้าง
ถึงใน บญุทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) 
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สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2544) ได้นิยามแนวคิดเร่ืองความสุขไว้ดังนี ้ความสุขคือ 
ความรู้สกึสะดวกสบาย (เป็นความรู้สึกท่ีไม่ยุ่งยาก หรือไม่ต้องอดทน) ความสขุคือ ความทกุข์ท่ีลดลง 
(เป็นจิตสมัพนัธ์ เม่ือทกุข์เร่ิมทเุลาเบาบาง) ความสขุคือ ความรู้สึกพึงพอใจ เม่ือความต้องการหรือ
ความอยากของเราได้รับการตอบสนอง (กิเลสได้รับการตอบสนอง) ความสขุคือ ความรู้สึกใจสงบ 
ไม่วุ่นวาย ความสขุคือ ความรู้สึกดีขึน้ เม่ือความไม่อยากเป็นความน่ารังเกียจได้พ้นไป ความสุข
คือ ภาวะความรู้สึกสบายท่ีสารแห่งความสุขในร่างกายได้ถูกกระตุ้นให้หลัง่ออกมาจนเกิดอาการ   
ปิตยิินดี  (Tal Ben-Shahar อ้างถึงใน กรมสขุภาพจิต, 2554) นกัจิตวิทยาตะวนัตก มหาวิทยาลยั
ฮาร์วาร์ด ได้นิยามความสขุไว้วา่ ความสขุ หมายถึง ประสบการณ์โดยรวมของความพึงพอใจ และ
การมีจุดหมายในชีวิต และอธิบายว่าคนมีความสุขจะมีอารมณ์บวก พร้อมกับมองชีวิตของตน
อย่างมีจดุหมาย ความพึงพอใจเป็นอารมณ์บวกท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ขณะท่ีการมีจดุหมายในชีวิต
เป็นประโยชน์ท่ีจะเกิดในอนาคต  การบริหารความสขุนัน้ จะต้องก าหนดตนเองว่าจะเป็นแบบปถุชุน (โลกียธรรม) หรือแบบ
อริยบคุคล (โลกตุตรธรรม) ในกรณีท่ีต้องการความสขุแบบปถุชุนจะต้องมุ่งไปสู่วิธีการหาความสขุ
ท่ีจุดพอดี (มัตตัญญุตา) คือความพอเหมาะพอดีคือ พอดีพอกิน ไม่ยากจน ไม้ฟุ้ ง เ ฟ้อ 
สะดวกสบายพอควร เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่คนอ่ืนบ้าง ส าหรับกรณีท่ีต้องการแบบอริยบุคคล จะต้องมุ่ง
ไปสู่วิธีการหาความสุขท่ีเป็นลกัษณะอเุบกขา มุ่งสู่นิพพาน โดยการละสงัโยชน์ 10 ซึ่งเป็นกิเลสท่ี
ผกูในคนไว้กบัทกุข์ ย่ิงตดักิเลสได้มากเทา่ใด ความสขุก็มากขึน้เท่านัน้ หรือยิ่งอยู่ห่างจากทกุข์มาก
เท่านัน้ หากเราต้องการบริหารความสุข เราต้องรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไร ทางไหนบ้าง แล้ วก็หา
ทางแก้ไข  ทกุข์หรือความไมส่บายกายไม่สบายใจนัน้เกิดจากสิ่งคาดหวงั (ตณัหาหรือความอยาก) 
นัน้แตกตา่งจากของจริงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั สว่นตา่ง ๆ นีเ้รียกว่า ปัญหาหรือทกุข์  อยากได้สิ่งดี  ๆ 
มาก แต่ได้น้อย ย่อมทุกข์ อยากได้สิ่งไม่ดีน้อย ๆ แต่กลับได้มาก ย่อมทุกข์ การบริหารทุกข์หรือ
บริหารสขุก็คือ การลดส่วนต่างนัน่เอง ซึ่งมีสองวิธีคือ ท าให้หามาได้เยอะจนสมความอยาก หรือ
อาจใช้วิ ธีลดความอยากลง ของจริงก็ไ ด้สมใจได้ไม่ยากนัก เพราะหวังน้อย โลภน้อย 
(สมหวงั  วิทยาปัญญานนท์, 2548)  (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), 2554) ได้อธิบายความสขุว่า หมายถึง การสนองตอ่
ความต้องการ เป็นความสมอยาก สมปรารถนา โดยความอยากนีเ้ป็นได้ทัง้กศุล นัน่คือ ฉันทะ และ
อกุศล คือ ตัณหา และกล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงบ่อยในความสุข 3 เ ร่ือง คือ 1. กามสุข                 2. ความสขุทางสงัคม 3. ความสขุในการพฒันาชีวิต อนัเป็นการอธิบายความสุขว่ามีหลายระดบั
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โดยท่ีกามสุข เป็นเร่ืองของการตอบสนองความต้องการทางประสาทสัมผัส ความสุขทางสงัคม 
เป็นความสุขจากความเป็นมิตรและการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสงัคม และความสุข
จากภายใน เกิดขึน้พร้อมกันไปกับการพัฒนาของชีวิต ก่อให้เกิดปัญญาท่ีท าให้จิตใจเป็นอิสระ 
และกลา่วด้วยวา่ พทุธศาสนามิได้ปฏิเสธกามสขุ แตส่อนให้รู้จกัปฏิบตัอิยา่งถกูต้องเทา่นัน้  2.6.2 ความสุขมวลรวม 

การพัฒนาโดยเน้นความสุขมวลรวมของคนในชาติ เป็นการการบูรณาการทางแนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันาท่ีพงึประสงค์ โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคนและสงัคมให้มีความสขุท่ีแท้จริง
แทนการเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถือเป็นการเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ      
อนัเน่ืองมาจากแนวคดิ “ความสขุมวลรวมประชาชาต”ิ (GNH) ท่ีใช้เรียกในภูฐาน หรือท่ีในประเทศ
ไทยเรียกว่า “ความสขุมวลรวมภายในประเทศ” (GDH) โดยมุ่งหมายให้ประชาชนเป็นศนูย์กลาง
ของการพฒันา และท าให้ประชาชนมีความสุข จึงไม่วดัการพัฒนา ท่ีความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ    
แต่เพียงอย่างเดียวท่ีแสดงด้วยผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) เพียงเท่านัน้ แนวคิดความสุข
มวลรวมประชาชาต ิ(GNH) เป็นการพิจารณาการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวม ทัง้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สงัคม วฒันธรรม ทนุมนษุย์ สวสัดิภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะ
ท าให้ทัง้ปัจเจกบคุคลและสงัคมมีความสขุ   ประเทศภูฏานเป็นแบบอย่างและจุดประกายแนวความคิดการพัฒนาโดยเน้นความสุข
ประชาชาติให้เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาประเทศ โดยมีปรัชญาพืน้ฐานของศาสนาพุทธ 
ซึ่งกระแสความคิดนีก้ าลงัได้รับความสนใจมากยิ่งขึน้ในระดบัสากลนอกจากนี ้ในวงการวิชาการ
ต่างประเทศโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ ได้ให้ความสนใจในการวิจัยเร่ืองความสุขโดยเฉพาะ
เศรษฐศาสตร์ความสุขและนโยบายสาธารณะมากขึน้เป็นล าดบั ซึ่งอีกนยัหนึ่งเป็นการสะท้อนถึง
ปัญหาของการพัฒนาในโลกปัจจุบนัท่ีประเทศร ่ารวย ซึ่งประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงขึน้แต่กลับ
พบว่าประชาชนในประเทศเหล่านัน้มีความสุขลดลง แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของ        
ภฐูาน ด าเนินตามทศันะการพฒันาของชาวพทุธ ซึ่งให้คณุคา่แก่ความสมดลุระหว่างวตัถกุบัจิตใจ 
ความสขุมวลรวมประชาชาติ เป็นหนทางสร้างสุข และสร้างความก้าวหน้าให้แก่มนษุย์ ในแง่ท่ีท า
ให้มนษุย์มีความสขุความพอใจทางวตัถ ุทางจิตวิญญาณ ทางวฒันธรรม และอารมณ์ไปพร้อมกนั 
โดยยดึหลกัธรรมแหง่พทุธศาสนา (เสาวลกัษม์ กิตตปิระภสัร์, ม.ป.ป.)   
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2.6.3 พุทธศาสตร์วิถีแห่งความสุข  ความสุขท่ีแท้จริงเป็นความสุขท่ีได้มาจากภายในจิตใจตนเอง ความสุขท่ีจิตใจสามารถ
รับรู้และสมัผสัได้โดยไม่ต้องรอใครมอบให้ ความสขุท่ีอยู่ภายในจิตใจแม้ปัจจยัภายนอกรอบตวัจะ
โกลาหลวุ่นวายมากมายแค่ไหนก็ตาม วิธีด ารงชีพอยู่ในสังคมนีไ้ด้อย่างมีความสุข และวิถีแห่ง
ความสขุท่ีแท้จริงนัน้ก็มีเพียงเส้นทางเดียวนัน่คือ การปฏิบตัิตามค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า ดงัท่ีทรงตรัสว่า “อโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง และค าว่า นิพฺพาน  ปรม  
สขุ  นิพพานเป็นสขุอย่างยิ่ง” ซึ่งมีความหมายว่าสขุจะเกิดขึน้ได้ด้วยความไม่มีโรคทางกาย และไม่
มีความเศร้าหมองทางจิตใจ  สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ได้นิพนธ์ถึงเหตแุห่ง
ความสขุไว้ในหนงัสือเร่ือง “ความสขุอยู่ท่ีไหน” มีใจความว่า ความสขุย่อมเป็นท่ีปรารถนาของคน     
ทุก คน และทุกคนย่อมเคยประสบความสุขมาแล้ว ความสุขเป็นอย่างไร จึงเป็นท่ีรู้จักกันอยู่ใน
เวลาท่ีกายและจิตใจอ่ิมเอม สมบูรณ์ สบายก็กล่าวกันว่าเป็นสุข ความสุขจึงเกิดขึน้ท่ีกายและใจ 
ส าหรับกายนัน้เพียงให้เคร่ืองอุปโภคบริโภคพอให้เป็นไปได้ก็นบัว่าสบาย แม้กายสบาย ถ้าจิตไม่
สบาย กายก็พลอยซูบซีดเศร้าหมองด้วย ส่วนกายเม่ือไม่สบายด้วยความเจ็บป่วย หรือความคบั
แค้นอยา่งใดอยา่งหนึง่ ถ้าจิตยงัร่าเริงสบายอยู ่ก็ไมรู้่สกึวา่เป็นทกุข์เป็นร้อนเท่าใดนกั และความไม่
สบายกายก็อาจบรรเทาไปได้ เพราะเหตุนีค้วามสุขจิตสุขใจนั่นแลเป็นส าคญั สิ่งภายนอกไม่ใช่
ต้นเหตขุองความสขุ อนึง่ถ้าสิ่งนัน้ ๆ มาด้วยการกระท าท่ีไมดี่ การกระท านัน้ก็จกัเป็นเคร่ืองตดัทอน
ตนเองอีกส่วนหนึ่ง สิ่งภายนอกอาจอดุหนนุความสขุส าราญให้บ้าง แตไ่ม่จดัเป็นเหตขุองความสขุ 
ถ้าเป็นเหตแุหง่ความสขุ ผู้ ท่ีมีสิ่งภายนอกบริบรูณ์ต้องเป็นสขุทกุคน สิ่งภายนอกจึงเป็นแคอ่ปุกรณ์
แก่ความสขุเทา่นัน้ ความสขุเกิดขึน้ได้เพราะการกระท าของตนเองในทางธรรม   เหตแุห่งความสุขก็คือทุกข์น้อยลงการท่ีจะท าให้ทุกข์น้อยลง ได้นัน้ก็ต้องอาศยัธรรมของ   
พระพทุธองค์โดยใช้ปัญญาพิจารณาข้อธรรมตา่ง ๆ ได้แก่ ศีล สนัโดษ พรหมวิหาร 4 หรืออิทธิบาท 4 การน าธรรมนีม้าปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์พฒันาตนเองให้มีความเป็นมนษุย์ท่ีเต็มพร้อมสมบรูณ์ 
เป็นผู้ มีใจสูงจนสามารถนบัถือตนเองได้ และท่ีส าคญัสามารถพฒันาตนเองจนท าให้เกิดปัญญา
ทางธรรมได้ ด้วยการฝึกเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาท่ีจะต้องปฏิบตัิ
ควบคู่กนัไป เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุในการด าเนินชีวิตจนถึงวิมตุติสขุคือ ไม่ต้องกลบัมาเวียน
ว่ายตายเกิดในสงัสารวฏัอีกต่อไป สมดงัพุทธภาษิตท่ีว่า “นิพฺพาน ปรม  สุข  นิพพานเป็นสุขอย่าง
ยิ่ง” ดงันีท้ัง้หมดแล้วจะเห็นวา่ พทุธศาสตร์คือวิถีแหง่ความสขุโดยแท้ (สิริวฒัน์ ศรีเครือดง, 2553)   
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2.6.4 การส่ือสารเพื่อความสุขแท้ 
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัของมนษุย์ ไม่มีใครสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยการปราศจาก

การส่ือสารได้ สญัลกัษณ์หนึ่งท่ีสะท้อนการถ่ายทอดวฒันธรรมของมนุษยชาติ คือ ความสามารถของ
มนุษย์ในการติดต่อส่ือสาร การถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ การแสดงออกถึงความนึกคิด ความคิดเห็น 
ความรู้สกึ และการบนัทกึเร่ืองราวเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ด้วยสญัญาณ สญัลกัษณ์ ภาพ เสียง ข้อความ และ
ค าพูด เพ่ือให้ผู้ อ่ืนรับรู้และเข้าใจตน รวมทัง้เจตนารมณ์อ่ืนของการส่ือสารท่ีมีแตกต่างกันไป 
กระบวนการส่ือสารด้วยการรับรู้ ท่ีได้รับการพัฒนาท่ีถูกต้องต้องอาศัยสติปัญญา หมายถึง 
ความสามารถในการคิดและกระบวนการในการรับรู้ การส่ือสารด้วยสติปัญญาจะเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการน ามนษุย์ไปสูค่วามสขุแท้ เป็นความสุขทางธรรมท่ีสามารถผสมกลมกลืนกบัความสขุทางโลกได้
อยา่งลงตวั ซึง่ความสขุในทางโลกย่อมแตกตา่งจากความสขุในทางธรรม 

ความสขุในทางโลก หมายถึง สถานะท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ 
ความสขุเป็นผลท่ีเกิดจากการผสมผสานความรู้สึกหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกนั ความรู้สึกในการกินอยู่ดี 
ความรู้สึกในการปรับตวัได้เป็นอย่างดี ความรู้สึกว่าตนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เหล่านีต้า่งประกอบกนัขึน้เป็น สถานะแห่งความสขุ (ทซัซิงก์ ไลล์, 2521, อ้างถึง
ใน จนัทนา ทองประยรู, 2552) ส่วนความสขุในทางธรรมเป็นความสขุแท้ เป็นความสขุบริสทุธ์ิ จากการ
ท าท่ีถูกต้อง พอใจตัวเอง ความสุขเกิดจากการพอใจเสมอ โดยเป็นความพอใจท่ีถูกต้องบริสุทธ์ิ      
(พทุธทาสภิกข,ุ 2538, อ้างถึงใน จนัทนา ทองประยรู, 2552) 

มนุษย์สามารถใช้ธรรมะเป็นหลักปฏิบตัิในการส่ือสารเพ่ือสร้างความสุขแท้โดยใช้หลัก
ธรรมะขัน้พืน้ฐานในพทุธศาสนาท่ีสามารถน าทางมนษุย์ไปสูเ่ป้าหมายแหง่ความสขุแท้ ซึ่งเป็นหลกั
ปฏิบตัติามแนวทางขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระบรมศาสดาในพทุธศาสนาซึ่งตรัสถึง
วิธีการเพ่ือให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทัง้ปวงตามอริยสจัส่ี ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย (สาเหตขุอง
ทกุข์) นิโรธ (ความพ้นทกุข์) และมรรค (หนทางแห่งการดบัทกุข์) โดยสามารถใช้สติปัญญาในการ
บรรลเุป้าหมายแหง่ความไมท่กุข์หรือพ้นทกุข์ได้ด้วยในการใช้มรรค 8 หรือหนทางดบัทกุข์ 

ความสขุท่ีแท้นัน้เป็นความสขุท่ีกล่าวถึงในพทุธศาสนา จึงหมายถึงความสขุท่ีเป็นพืน้ฐาน
อยู่ภายใน ซึ่งจิตใจสามารถสัมผัสได้ทุกเวลาถ้าพร้อม ไม่ต้องอาศัยกระบวนการรับรู้ท่ีขึน้ต่อ
อารมณ์ของโลกภายนอก เป็นความสุขท่ีท าให้ชีวิตนีมี้ความเป็นอิสระ (วิมุตติ) ความสงบ (สนัติ) 
ความสะอาด (วิสทุธิ) และความสวา่ง (ปัญญา) (จนัทนา ทองประยรู, 2552)   
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ประทุม ฤกษ์กลาง (2554) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับความเครียดจึงเป็นการปรับตวัและ

เปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม
ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนจากการมีส่วนร่วมในองค์การ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอาจเน่ืองจาก
ปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยกลุ่มท างาน ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด
ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สภาพจิตใจ พฤติกรรม บุคคลสามารถจดัการความเครียดได้โดยการ   
ออกก าลังกาย การพักผ่อน การท าสมาธิ ควบคุมพฤติกรรม ส่วนองค์กรสามารถจัดการ
ความเครียดได้โดยการสร้างบรรยากาศสนับสนุน การออกแบบองค์การ การลดความขัดแย้ง      
ในบทบาท การก าหนดบทบาทให้ชดัเจน การจดัการความเครียดจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการ
ท างานของบคุลากรด้วยการช่วยลดอุบตัิเหตใุนการท างาน ลดการขาดงาน ลดความท้อแท้เพิ่ม
ขวญัก าลงัใจ และความพึงพอใจในการท างาน 

ผลการวิจยัพบว่าคนท างานและผู้บริหารองค์กรควรให้ความสนใจในการจดัการ
ความเครียด อย ่าปล ่อยให้ เกิดบรรยากาศของความเครียดหรือ ตกอยู ่ภายในสภาวะ
ความเครียดมากจนกระทัง่เกิด ผลกระทบเสียหายต่อบุคลากรในองค์กรทัง้ในด้านร่างกาย 
จิตใจ พฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนส่งผลเสียหายต่อประสิทธิภาพการท างานให้กับองค์กร 
ควรมีการบริหารจดัการความเครียด เพิ่มพูนความสุขให้กับบุคลากรขององค์กร อนัจะท าให้
บุคลากรมีประสิทธิผลในการท างานมากขึน้และน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้า
ขององค์กรสืบไป 

ประทุม ฤกษ์กลาง (2557) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัหลกัการส่ือสารตามแนวพุทธศาสนา
ศาสนาพทุธเป็นศาสนาของพระพทุธองค์ซึง่ก าเนิดมานานกว่า 2546 ปีศาสนาพทุธมีอิทธิพลตอ่วิถี
ชีวิตของชาวตะวนัออก หลกัค าสอนของพระพทุธองค์ได้ครอบคลมุถึงเร่ืองการส่ือสารของมนษุย์ทัง้
ในด้านการรับรู้การพดูการฟังการเปิดรับการส่ือสารการคดิและการเช่ือ ซึ่งหลกัการส่ือสารตามแนว
พุทธศาสนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการส่ือสารยุคปัจจุบัน จัดเป็นหลักการส่ือสารท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารและสง่เสริมให้เกิดจริยธรรมในการส่ือสาร 

ผลการวิจยัพบว่าการส่ือสารจะต้องส่ือใหม่เหมาะสมกับระดบัปัญญาท่ีแตกต่างกันของ
ผู้ รับสาร โดยใช้เทคนิควิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผู้ รับสาร ค าสัง่สอนของพระพุทธองค์ว่าด้วย
การส่ือสารในด้านกระบวนการส่ือสาร หลักการพูด การฟังการเลือกเช่ือ การวิเคราะห์บุคคล      
ดงัท่ีกลา่วมาล้วนเป็นหลกัการท่ีสร้างสรรค์ให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพหลกัค าสัง่สอนว่าด้วยการ
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ส่ือสารของพระองค์ยงัครอบคลุมถึงหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรมของการส่ือสารอีกด้วย เป็น
หลักท่ีช่วยให้บุคคลมีความสุข มีความสัมพันธ์ท่ีดีและยั่งยืนกับบุคคลอ่ืน ๆและเป็นหลักการ
ส่ือสารท่ีชว่ยให้สงัคมทกุระดบัทัง้ในระดบัครอบครัวชมุชน ประเทศชาตแิละโลก คงไว้ซึง่สนัตสิขุ 

ประทุม ฤกษ์กลาง (2557) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการ     
ใช้ประโยชน์ความต้องการข่าวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ท่ีมีต่อรูปแบบการ
ส่ือสารเผยแผ่พทุธศาสนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณด้วยการวิจยัส ารวจผสานกบัการวิจยั
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์การวิจัยส ารวจได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
พทุธศาสนิกชนชาวไทยทัว่ประเทศจ านวน 400 คน ส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างกับพทุธศาสนิกชนทัว่ประเทศจ านวน 100 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเชิงส ารวจ
กระท าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการทดสอบสมมตุิฐานการวิจยัเชิงส ารวจพบว่า 
พุทธศาสนิกชนท่ีมีอายุการศึกษาอาชีพ รายได้ถ่ินท่ีอยู่แตกต่างกัน มีความสนใจและการปฏิบตัิ
ตามแนวพทุธศาสนา แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ พทุธศาสนิกชนท่ีมีอายอุาชีพ รายได้
ถ่ินท่ีอยู่แตกต่างกัน มีความบ่อยครัง้ในการเปิดรับข่าวสารพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติพุทธศาสนิกชนท่ีมีอายุการศึกษาอาชีพ รายได้ถ่ินท่ีอยู่อาศยัความสนใจและ
การปฏิบตัิตนตามแนวพุทธศาสนาแตกต่างกัน มีการเปิดรับเนือ้หาข่าวสารพุทธศาสนา ความ
ต้องการข่าวสารและการใช้ประโยชน์ข่าวสารพทุธศาสนาตลอดจนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
เผยแผพ่ทุธศาสนิกชนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตคิวามสนใจและการปฏิบตัิตนตามแนว
พทุธศาสนาความบอ่ยครัง้ในการเปิดรับขา่วสารพทุธศาสนาการเปิดรับเนือ้หาข่าวสารพทุธศาสนา
ความต้องการขา่วสารพทุธศาสนาการใช้ประโยชน์ขา่วสารพทุธศาสนาความคิดเห็นตอ่รูปแบบการ
เผยแผ่พุทธศาสนา มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติส่วนผลการวิจยัเชิงคณุภาพด้วย
การสมัภาษณ์ปรากฏผลดงันีพ้ทุธศาสนิกชนมีความสนใจและการปฏิบตัิตนตามแนวพทุธศาสนา
ในระดบัปานกลาง ส่ือท่ีใช้เปิดรับข่าวสารพทุธศาสนามากท่ีสดุได้แก่ส่ือโทรทศัน์ประเด็นเนือ้หาท่ี
เปิดรับมากท่ีสดุได้แก่หลกัธรรมะ พทุธศาสนิกชนมีความต้องการข่าวสารด้านหลกัธรรมะและการ
ปฏิบตัิธรรม พุทธศาสนิกชนมีการน าข่าวสารพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
ปฏิบัติตาม การเผยแผ่พุทธศาสนายังมีอยู่น้อยเกินไป ไม่น่าสนใจและน่าเบื่อควรน าเสนอใน
รูปแบบใหม่ทันสมัยเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการพกพามีสีสัน น่าต่ืนเต้น น่าสนใจติดตาม 
ผสมผสานกบัความบนัเทิงและท าให้เหมาะสมกบักลุ้มเป้าหมายแตล่ะกลุม่ 

ผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ พทุธศาสนิกชนท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความสนใจและการปฏิบตัิตน
ตามแนวพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติโดยผู้ มีอายุมากกว่าจะมีความสนใจ
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และปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาแตกต่างจากผู้ มีอายุน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ผลการวิจัยในด้านความต้องการข่าวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนช าวไทยพบว่า 
พทุธศาสนิกชนท่ีมีอายกุารศกึษาอาชีพ รายได้ถ่ินท่ีอยู่ความสนใจ และการปฏิบตัิตนตามแนวทาง
พุทธศาสนาท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการข่าวสารพุทธศาสนาแตกต่างกันด้านการ เผยแผ ่       
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรน าเสนอในรูปแบบใหม่ทันสมัย มีสีสัน น่าต่ืนเต้น น่าสนใจ ติดตาม
ผสมผสานกับความบนัเทิง และท าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ท าให้เข้าใจได้ง่าย
ควรมีเพลงดนตรีกราฟิกประกอบ และเผยแพร่ในส่ือตา่ง ๆ ท่ีช่วงเวลาหลากหลายรวมทัง้การท าให้
สะดวกต่อการพกพาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าไม่ควรให้มีการ
เร่ียไรบญุในท่ีสาธารณะ รวมทัง้การขายพระเคร่ืองและวตัถมุงคลในส่ือเพ่ือการพาณิชย์ซึ่งผลวิจยั
นีส้อดคล้องกับผลวิจยัความสมัพนัธ์ระหว่างความสนใจและการปฏิบตัิตนตามแนวพุทธศาสนา 
ความบ่อยครัง้ในการเปิดรับข่าวสารพุทธศาสนาการเปิดรับเนือ้หาข่าวสารพุทธศาสนาความ
ต้องการข่าวสารพุทธศาสนาการใช้ประโยชน์ข่าวสารพทุธศาสนาความคิดเห็นตอ่รูปแบบการเผย
แผ่พุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเห็นว่า การเผยแผ่ข่าวสารพุทธศาสนา ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
หลีกเล่ียงภาษาบาลีซึ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฎีการรับรู้และการเลือก
เปิดรับ  

ดริณ จักรพันธุ์  อินทร์อุดม (2556) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทยผ่านส่ือใหม่:กรณีศึกษาเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอมโดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ 
คือ 1. เพ่ือศกึษารูปแบบและวิธีการน าเสนอพทุธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผ่านส่ือใหม่ กรณีศกึษา
เว็บไซต์ธรรมะทเูดย์ดอทคอม (www.dhanmmatoday.com) และ 2. เพ่ือวิเคราะห์เนือ้หาท่ีปรากฏ
ในเว็บไซต์ธรรมะทเูดย์ดอทคอม(www.dhammatoday.com) และ 3. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ
ของผู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม (www.dhammatoday.com)        
ในการวิเคราะห์เนือ้หาของเว็บไซต์ ใช้ทฤษฎีมาอ้างอิงโดยน ารายละเอียดตามแนวคิดการ
ออกแบบเว็บไซต์ และการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมาจัดหมวดหมู่ และใช้การศึกษาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ และเอกสาร บทความต่าง ๆ เพ่ืออภิปรายถึง 3 หวัข้อดงันี ้1. การศึกษารูปแบบเว็บไซต์     2.การศกึษาการน าเสนอบนเว็บไซต์ 3. การวิเคราะห์เนือ้หาท่ีเสนอบนเว็บไซต์ ส่วนในเชิงปริมาณ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือแบบสอบถามท่ีเป็นรูปแบบปลายปิด 3 ส่วน คือ 1.ข้อมลู
ทางประชากร 2.ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการรับข่าวสาร และ 3.ข้อมลู
เก่ียวกบัความพงึพอใจจากการตดิตามขา่วสารของเว็บไซต์ 
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ผลการศกึษาพบวา่ เว็บไซต์ธรรมะทเูดย์ดอทคอม (www.dhammatoday.com) ไม่ใช่ช่อง
ทางการส่ือสารหลักท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของท่านว.วชิรเมธี แต่เป็นเพียงอีกช่องทางหนึ่งท่ี       
ท่าน ว.วชิรเมธี สร้างขึน้มาเพ่ือส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการน าเสนอธรรมะ
บริการในรูปแบบหนงัสือสิ่งตีพิมพ์ วีดีโอธรรมะ คลิปการบรรยายธรรมะ บทสมัภาษณ์ธรรมะ ฯลฯ 
ท่ีรับชมได้แบบไม่เสียค่าบริการ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการตอบสนองต่อกลวิธีทางการตลาด 
โดยเลือกใช้เคร่ืองมือรูปแบบต่าง ๆ ในการส่ือสารกับลูกค้าทัง้ในรูปแบบของส่ือดิจิทลัท่ีสามารถ
เข้าถึงลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกันโดยท่านว.วชิรเมธี มีช่ือเสียงในสงัคมไทยจากการท่ีท่านมี
การส่ือสารธรรมะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบซึง่เป็นการใช้ส่ือใหมเ่พ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อยา่งชดัเจน 



 
บทที่ 3  

ระเบียบวธีิวจิัย  
การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพทุธศาสนาตอ่การลด

ความเครียดและการเพิ่มความสขุของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ
ท่ีมุง่ศกึษาเก่ียวกบั พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ช่องทางของส่ือสงัคม
ออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาธรรมะ ประเภทของเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกเปิดรับการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีกลุ่มตวัอย่างได้จากส่ือสงัคมออนไลน์ และความสมัพนัธ์ของธรรมะ
กบัการลดความเครียดและการเพิ่มความสขุ ตามมมุมองของผู้ ใช้วยัท างานท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ โดยระเบียบวิธีการวิจยัมีเนือ้หาตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคดิในการวิจยั
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย  
ตัวแปรการวิจัย 
ตวัแปรต้น ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง

งาน  พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมะ ช่องทางของส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ ประเภทของเนือ้หา
เก่ียวกบัธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ    

ตวัแปรตาม  ได้แก่  การลดความเครียด การเพิ่มความสขุ    3.3 สมมุตฐิานการวิจัย  3.3.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่าน ส่ือสงัคม
ออนไลน์แตกตา่งกนั 3.3.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทาง ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือแสวงหา
ข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 3.3.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่าน ส่ือสังคม
ออนไลน์แตกตา่งกนั 3.3.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้มาจากการ
แสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 3.3.5 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกตา่งกนั มีระดบัการลดความเครียดลดลงจากการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนั 3.3.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกตา่งกนั มีระดบัการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนั 



38 

 

3.3.7 มีความสัมพันธ์กัน ในด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ ช่องทางของส่ือ
ธรรมะ ประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ การลดความเครียดและการเพิ่ม
ความสขุ ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะ    3.4 นิยามเชิงปฏบิัตกิาร  

พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล หมายถึง ความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ในด้านตา่ง ๆ จ านวน 20 ข้อ โดยอ้างอิงจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการ
วิจยั 

ชอ่งทางของส่ือสงัคมออนไลน์ หมายถึง ชอ่งทางท่ีผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ใช้ในการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะ โดย การศึกษานีศ้ึกษาจากส่ือสงัคมออนไลน์ 8 ประเภท เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เว็บ
บอร์ด ยูทปู ทวิตเตอร์ โดยหาข้อมลู 5 อนัดบัสงูสุด ของส่ือสงัคมออนไลน์แต่ละประเภท รวมถึง 
อินสตาแกรม ไลน์ และ บล็อก   

ประเภทเนือ้หา หมายถึง ประเภทของเนือ้หาธรรมะท่ีได้จากการค้นหาข้อมลูเก่ียวกับการ
เผยแผ่ธรรมะในส่ือสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 20 ประเภทเนือ้หา อ้างอิงจาก
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 

การใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าข้อมูลธรรมะท่ีได้จากการค้นหาข้อมูลธรรมะจาก ส่ือ
สงัคมออนไลน์ในช่องต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต โดยแบ่งเป็น16 ด้าน อ้างอิงจาก
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 

ความเครียด หมายถึง การตอบสนองเพ่ือการปรับตวัต่อสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผล
กระทบตอ่ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนจากปกติ ความเครียดไม่ใช่
ความต่ืนเต้น ไมใ่ชค่วามวิตกกงัวล อาจจะสง่ผลดีในบางกรณี แตส่ว่นใหญ่ จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเสียหายมากกวา่ผลดี (ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2556)  

ความสุข หมายถึง ระดับมากน้อยของความรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจในการ
ด าเนินชีวิต (Hills & Argyle, 2002, อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2556)     
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3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ระหว่าง20-60 จ านวน 400 คน ซึ่งผู้ วิจัยมีกระบวนการในการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 

(1973) คือ 
2

Ne1

N
     n


     เม่ือ  n     คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง    N คือ จ านวนประชากร    e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ก าหนดให้เทา่กบั 0.05 

แทนคา่  n = 4,647,811     1+4,647,811 (0.05)2 n  = 399.97 
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลการจัดท าส ามะโนประชากร        

และการเคหะปี พ.ศ. 2553 ประชากรอายุ 20 ปีขึน้ไปท่ีท างาน จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
กลุ่มอาย ุเพศ มีประชากรในวยัท างานรวมทัง้สิน้ 4,647,811 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554) 
เม่ือค านวณจากสตูรแล้ว ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 399.97 หรือประมาณ 400 คน   3.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี  ้ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผู้วิจยัออกแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมี
ตวัเลือก โดยให้กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่ง
ข้อมลูในแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 7 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากร ท่ีประกอบด้วย เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ต าแหนง่งาน โดยมีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกตอบ (Check List) จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม
ในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ  
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ส่วนท่ี 3 ช่องทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะโดยใช้แบบสอบถามใน
การประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 34 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ประเภทของเนือ้หาท่ีเก่ียวกับธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือก
เปิดรับโดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ  

ส่วนท่ี 5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 17 ข้อ 
ส่วนท่ี 6 ค าถามเก่ียวกบัความเครียด โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 

ระดบั จ านวน 15 ข้อ  3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   
ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยท าการทดสอบหาความเท่ียงตรง

(Validity) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงันี ้ 1) ผู้วิจยัสร้างข้อค าถามตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรของการวิจยั  2) ผู้ วิจัยหาค่าความเท่ียงตรงจากเนือ้หาโดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ ตรวจสอบชุด
แบบสอบถาม  3) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบเบือ้งต้น (Pilot-Test) เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ จาก
แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 35คน โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิ ครอ
นบาค อลัฟาร์ (Cronbach-Alpha) หากมีคา่ Alpha มากว่า 0.70 ขึน้ไปหมายถึงแบบสอบถาม
ดงักลา่วสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูจริงตอ่ไป 

ผลการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยสตูรครอนบาค อลัฟาร์ (Cronbach 
– Alpha ) มีรายละเอียด ดงันี ้

สว่นของแบบสอบถาม       คา่ความเช่ือมัน่ 
สว่นท่ี 2 พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์        0.973 
สว่นท่ี 3 ชอ่งทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะ        0.957 
สว่นท่ี 4 ประเภทของเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัธรรมะ           0.955 
สว่นท่ี 5 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ           0.947 
สว่นท่ี 6 ค าถามเก่ียวกบัความเครียด           0.971 
สว่นท่ี 7 ค าถามเก่ียวกบัความสขุ            0.986 



41 

 

3.8 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยการเข้าไปแจกแบบสอบถามในส านกังานต่าง ๆ สถานท่ีปฎิบตัิธรรม 

และวดัในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือ
ขอให้ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะวัยท างานได้ท าการกรอกแบบสอบถาม
หากได้ข้อมลูครบจ านวน 400 คน  ผู้ วิจยัจึงน าข้อมลูดงักล่าวมาวิเคราะห์และประเมินคา่สถิติใน
ขัน้ตอนตอ่ไป  3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจยัจะน าข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง มาลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)  3.9.1 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือการหา ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
หรือ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัตวัแปรตา่ง ๆ ในแบบสอบถาม  2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสมัพันธ์ของตวัแปร
อิสระและ ตวัแปรตาม ในสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยใช้สถิตใินการวิเคราะห์ คือ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยใช้
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

สมมตุฐิานภายในงานวิจยัครัง้นี ้มีทัง้หมด 7 ข้อ ดงันี ้
สมมุติฐานที่  1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์แตกตา่งกนัโดยใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVA หากมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ก็จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียโดยการทดสอบด้วยสถิต ิScheffe' 

สมมุติฐานที่  2 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทาง ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ
แสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนัโดยใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVA
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หากมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ก็จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียโดยการ
ทดสอบด้วยสถิต ิScheffe' 

สมมุติฐานที่  3 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์แตกตา่งกันโดยใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVAหากมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ก็จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียโดยการทดสอบด้วยสถิต ิScheffe' 

สมมุติฐานที่  4 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกตา่งกัน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจากการ
แสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนัโดยใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVAหาก
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ก็จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่คา่เฉล่ียโดยการทดสอบ
ด้วยสถิต ิScheffe' 

สมมุติฐานที่  5 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการลดความเครียดจากการใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะแตกต่างกันโดยใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVAหากมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ก็จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียโดยการทดสอบด้วย
สถิต ิScheffe' 

สมมุติฐานที่  6 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีมีการเพิ่มความสุขจากการใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนัโดยใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVAหากมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ก็จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียโดยการทดสอบด้วย
สถิต ิScheffe' 

สมมุติฐานที่  7 มีความสมัพนัธ์กัน ในด้านพฤติกรรม ช่องทาง ประเภทเนือ้หา การใช้
ประโยชน์ การลดความเครียดและการเพิ่มความสุข ของผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูล
ธรรมะ โดยใช้สถิต ิ Pearson Product Moment Correlation  3.9.2 เกณฑ์การให้คะแนนข้อมูล 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม
ในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์การให้คะแนนตวัแปรท่ีใช้
ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
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ระดบัพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  คะแนน 
ต้องการมากท่ีสดุ      5 คะแนน 
ต้องการมาก       4 คะแนน 
ต้องการปานกลาง      3 คะแนน 
ต้องการน้อย       2 คะแนน 
ต้องการน้อยท่ีสดุ      1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่ความต้องการดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ 
คา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00      หมายถึง ต้องการมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20      หมายถึง ต้องการมาก 
คา่เฉล่ีย 3.61 - 3.40      หมายถึง ต้องการปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60      หมายถึง ต้องการน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80      หมายถึง ต้องการน้อยท่ีสดุ 
ส่วนท่ี 3 ช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะโดยใช้แบบสอบถาม      

ในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 34 ข้อผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์การให้คะแนนตวัแปรท่ีใช้   
ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
ระดบัความบอ่ยครัง้ของการใช้ชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์   คะแนน 

ทกุวนั       5 คะแนน 5-6 วนั ตอ่สปัดาห์     4 คะแนน 3-4 วนั ตอ่สปัดาห์     3 คะแนน 1-2 วนั ตอ่สปัดาห์     2 คะแนน 
น้อยกวา่1ครัง้/สปัดาห์     1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่ความถ่ีดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ 
คา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00     หมายถึง ทกุวนั 
คา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20      หมายถึง 5-6 วนั ตอ่สปัดาห์ 
คา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40      หมายถึง 3-4 วนั ตอ่สปัดาห์ 
คา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60      หมายถึง 1-2 วนั ตอ่สปัดาห์ 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80      หมายถึง น้อยกวา่1ครัง้/สปัดาห์  
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ส่วนท่ี 4 ประเภทของเนือ้หาท่ีเก่ียวกับธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือก
เปิดรับโดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 20 ข้อผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์
การให้คะแนนตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
ระดบัความต้องการเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะ  คะแนน 

ต้องการมากท่ีสดุ      5 คะแนน 
ต้องการมาก       4 คะแนน 
ต้องการปานกลาง      3 คะแนน 
ต้องการน้อย       2 คะแนน 
ต้องการน้อยท่ีสดุ      1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่ความต้องการดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ 
คา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00      หมายถึง ต้องการมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20      หมายถึง ต้องการมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40      หมายถึง ต้องการปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60      หมายถึง ต้องการน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80      หมายถึง ต้องการน้อยท่ีสดุ 
ส่วนท่ี 5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 17 ข้อผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์การให้คะแนนตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

ระดบัความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ    คะแนน 
ต้องการมากท่ีสดุ      5 คะแนน 
ต้องการมาก       4 คะแนน 
ต้องการปานกลาง      3 คะแนน 
ต้องการน้อย       2 คะแนน 
ต้องการน้อยท่ีสดุ      1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่ความต้องการดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ 
คา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00      หมายถึง ต้องการมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20      หมายถึง ต้องการมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40      หมายถึง ต้องการปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60      หมายถึง ต้องการน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80      หมายถึง ต้องการน้อยท่ีสดุ 
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ส่วนท่ี 6 ค าถามเก่ียวกบัความเครียด โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 
ระดบั จ านวน 15 ข้อ ผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์การให้คะแนนตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 ระดบัการลดความเครียด      คะแนน 

มากท่ีสดุ       5 คะแนน 
มาก        4 คะแนน 
ปานกลาง       3 คะแนน 
น้อย        2 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ       1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่ความต้องการดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ 
คา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00      หมายถึง มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20      หมายถึง มาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40      หมายถึง ปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60      หมายถึง น้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80      หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
ส่วนท่ี 7 ค าถามเก่ียวกับความสุข โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 

ระดบั จ านวน 18 ข้อผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์การให้คะแนนตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 ระดบัการเพิ่มความสขุ      คะแนน 

มากท่ีสดุ       5 คะแนน 
มาก        4 คะแนน 
ปานกลาง       3 คะแนน 
น้อย        2 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ       1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่ความต้องการดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ 
คา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00      หมายถึง มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20      หมายถึง มาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40      หมายถึง ปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60      หมายถึง น้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80      หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
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การตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรในตาราง เพ่ือพิสูจน์ว่าตวัแปร    
ทุกคู่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การบอกระดับหรือขนาดของ
ความสัมพันธ์ จะใช้ตวัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธ์โดยทัว่ไปใช้เกณฑ์ตีความคา่สหสมัพนัธ์ตามข้อเสนอแนะของโคเฮน (Cohen,1988)  คา่สหสมัพนัธ์   ระดบัความเข้มของความสมัพนัธ์  มากกวา่.01 ถึงน้อยกวา่.03 มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า  ตัง้แต.่03 ถึงน้อยกวา่.05  มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

ตัง้แต ่.5 ขึน้ไป   มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู  



 
บทที่ 4  

ผลการวจิัย  
การวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลด

ความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการศกึษา
กลุ่มผู้สนใจธรรมะและแสวงหาข้อมลูธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ โดยก าหนดเป็นกลุ่มตวัอย่าง
จ านวนทัง้สิน้ 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ท าการ
แบง่ผลการวิจยัออกมาดงัตอ่ไปนี ้4.1 สว่นท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรและข้อมลูทัว่ไป 4.2 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมความต้องการการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์        4.3 สว่นท่ี 3  การวิเคราะห์ชอ่งทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะ 4.4 สว่นท่ี 4  การวิเคราะห์ประเภทของเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีผู้ ใช้
เลือกเปิดรับ 4.5 สว่นท่ี 5  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ 4.6 สว่นท่ี 6  การวิเคราะห์ค าถามเก่ียวกบัการลดความเครียด 4.7 สว่นท่ี 7  การวิเคราะห์ค าถามเก่ียวกบัการเพิ่มความสขุ 4.8 สว่นท่ี 8  การทดสอบสมมตุฐิาน   



48 

 

4.1 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร  
ผลการวิจยัด้านลกัษณะทางประชากร ได้ท าการศกึษาข้อมลูประชากรในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 121 30.3 
หญิง 279 69.8 
รวม 400 100.0  

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ ใช้ ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ เป็นเพศหญิง 
(69.8%) มากกวา่ เพศชาย (30.3%)  
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 20-25 ปี 35 8.8 26–35 ปี 134 33.5 36-45 ปี 146 36.5 46-55 ปี 66 16.5 56-60 ปี 19 4.8 
รวม 400 100.0   

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะ มีช่วงอายรุะหว่าง 36-45 ปี มากท่ีสดุ (36.5%) รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 26–35 ปี (33.5%) และช่วงอายรุะหว่าง 46-55 ปี (16.5%) ตามล าดบั สว่นชว่งอายท่ีุน้อยท่ีสดุ คือ 56-60 ปี (4.8%) 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศกึษา   2 0.5 
มธัยมศกึษาตอนต้น 1 0.3 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 22 5.5 

ปริญญาตรี   275 68.8 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 100 25.0 

รวม 400 100.0  
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะมีระดบัการศกึษาปริญญา

ตรีมากท่ีสุด (68.8%) รองลงมา คือ  ปริญญาโท/ปริญญาเอก (25.0%) และ มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(5.5%) ตามล าดบั สว่นระดบัการศกึษาท่ีน้อยท่ีสดุ คือ มธัยมศกึษาตอนต้น (0.3%)  
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 52 13.0 

พนกังานเอกชน 200 50.0 
รัฐวิสาหกิจ 18 4.5 
ธุรกิจสว่นตวั 83 20.8 

พอ่บ้าน/แมบ้่าน   7 1.0 
นกัศกึษา 9 2.3 
อ่ืนๆ 31 7.8 
รวม 400 100.0  

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะมีอาชีพ พนักงาน
เอกชนมากท่ีสุด (50.0%) รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั (20.8%) และข้าราชการ (13.0%) ส่วน
อาชีพท่ีน้อยท่ีสดุ คือ พอ่บ้าน / แมบ้่าน (1.0%)  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 5,000 บาท 5 1.3 5,001-10,000 บาท 23 5.8 10,001-20,000 บาท 97 24.3 20,001-30,000 บาท 82 20.5 30,001-40,000 บาท 69 17.3 40,001-50,000 บาท  40 10.0 
มากกวา่ 50,000 บาท  84 21.0 

รวม 400 100.0  
จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000บาท มากท่ีสุด (24.3%) รองลงมา คือ มากกว่า 50,000 บาท (21.0%) และ 20,001-30,000 บาท (20.5%)  ตามล าดบัส่วนรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีน้อยท่ีสดุ คือ 5,000 บาท (1.3%)  

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 239 59.8 
สมรส 140 35.0 
หยา่ 21 5.3 
รวม 400 100.0  

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะมีสถานภาพโสด   
มากท่ีสุด (59.8%) รองลงมา คือ สถานภาพสมรส (35.0%) ส่วนสถานภาพสมรสท่ีน้อยท่ีสุด                
คือ สถานภาพหยา่ (5.3%)  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามต าแหนง่งาน 
ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
ระดบัปฏิบตัิการ 242 60.5 
ผู้บริหารระดบัต้น 62 15.5 
ผู้บริหารระดบักลาง 56 14.0 
ผู้บริหารระดบัสงู 40 10.0 

รวม 400 100.0  
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผู้ ใช้ ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะท างานในระดับ

ปฏิบตัิการ มากท่ีสุด (60.5%) รองลงมา คือระดบัผู้บริหารระดบัต้น (15.5%) และระดบัผู้บริหาร
ระดบักลาง (14.0%) ตามล าดบั สว่นระดบัต าแหนง่งานท่ีน้อยท่ีสดุคือผู้บริหารระดบัสงู (10.0%)  
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามความถ่ีในการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะ 
ความถี่ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่1ครัง้ตอ่สปัดาห์ 13 3.3 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 4 1.0 
มากกวา่สองครัง้ตอ่สปัดาห์ 25 6.0 
ไมเ่กิน 6 ครัง้ตอ่สปัดาห์     12 3.0 

เป็นประจ าทกุวนั 347 86.8 
รวม 400 100.0  

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะเป็นประจ าทุกวัน มาก
ท่ีสดุ (86.8%) รองลงมา คือ มากกว่าสองครัง้ตอ่สปัดาห์ (6.0%) และน้อยกว่า1ครัง้ตอ่สปัดาห์ (3.3%) 
ตามล าดบั สว่นประวตัิการแสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีน้อยท่ีสดุ คือ 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ (1.0%)  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
สถานที่ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  จ านวน ร้อยละ 

บ้าน  362 36.8 
ท่ีท างาน  307 31.2 

สถานศกึษา  48 4.9 
ร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านกาแฟ      87 8.8 

บนรถขนสง่มวลชนหรือรถยนต์สว่นตวั    180 18.3 
รวม  984 100.0  

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า สถานท่ี ท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ มากท่ีสุด
คือ ท่ีบ้าน (36.8%) รองลงมา คือท่ีท างาน (31.2%) ตามล าดับส่วนสถานท่ี ท่ีผู้ ใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ใช้แสวงหาข้อมลูธรรมะน้อยท่ีสดุ คือสถานศกึษา (4.9%)  
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามชว่งเวลาในการใช้ส่ือสงัคม 

ออนไลน์ 
ช่วงเวลาในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 06.01-10.00น. 41 10.3 10.01-14.00น. 59 14.8 14.01-18.00น. 39 9.8 18.01-22.00น. 219 54.8 22.01-02.00น. 33 8.3 02.01- 06.00น. 9 2.3 

รวม 400 100.0  
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ช่วงเวลาท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะ มากท่ีสดุ

คือ18.01-22.00น. (54.8%) รองลงมา คือ ช่วงเวลา10.01-14.00น. (14.8%) และช่วงเวลา    06.01-10.00น. (10.3%) ตามล าดบั ส่วนช่วงเวลาผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ 
น้อยท่ีสดุ คือ ชว่งเวลา 02.01- 06.00น. (2.3%)   
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้ ส่ือ
สงัคมออนไลน์ตอ่ครัง้ 

ระยะเวลาในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ต่อครัง้ จ านวน ร้อยละ 1-10 นาที 34 8.5 10-20 นาที 69 17.3 20-30 นาที 90 22.5 30-40 นาที 57 14.3 40-50 นาที 24 6.0 1 ชม.ขึน้ไป 126 31.5 
รวม 400 100.0  

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระยะเวลาในการใช้เว็บไซต์และส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลู
ธรรมะ มากท่ีสดุคือ ระยะเวลา1 ชม.ขึน้ไป (31.5%) รองลงมา คือ ระยะเวลา 20-30 นาที(22.5%) 
และ ระยะเวลา 10-20 นาที(17.3%) ตามล าดบั ส่วนระยะเวลาท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหา
ข้อมลูธรรมะน้อยท่ีสดุ คือ ระยะเวลา 40-50 นาที (6.0%)  4.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์  
ผลการวิจยัพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ โดยได้ท าการศกึษา

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของผู้ แสวงหา
ข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ โดยผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวดัแบบ Likert Scale 5 ระดบัดงัตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของ
กลุม่ตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลธรรมะผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย 

มาก 
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 1.ข้าพเจ้ามีความต้องการ

ในการแสวงหาข้อมลู
ข่าวสารธรรมะผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 

7.3 
(29) 30.5 

(122) 37.0 
(148) 19.0 

(76) 6.3 
(25) 3.14 1.010 ปานกลาง 

2. ข้อมลูข่าวสารธรรมะที่
เผยแพร่ผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์เป็นสิ่งส าคญัตอ่
การด ารงชีวิตของข้าพเจ้า 

6.8 
(27) 27.5 

(110) 44.8 
(179) 14.5 

(58) 6.5 
(26) 3.14 .966 ปานกลาง 

3. ข้อมลูข่าวสารธรรมะที่
เผยแพร่ผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ มี 
ประโยชน์ตอ่ข้าพเจ้า 

13.0 
(52) 42.0 

(168) 33.8 
(135) 7.0 

(28) 4.3 
(17) 3.53 .952 มากที่สดุ 

4. ข้าพเจ้ามกัน าข้อมลู
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสงัคมออนไลน์ไป
ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กบั
ผู้ อ่ืน 

9.0 
(36) 25.3 

(101) 36.8 
(147) 20.8 

(83) 8.3 
(33) 3.06 1.072 ปานกลาง 

5. ข้าพเจ้ามกัน าข้อมลู
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา 
มาได้จากสื่อสงัคม
ออนไลน์ไปสนทนากบั
ผู้ อ่ืน 

6.5 
(26) 23.5 

(94) 39.8 
(159) 21.8 

(87) 8.5 
(34) 2.98 1.027 ปานกลาง 

6. ข้าพเจ้ามกัแลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่าวสารธรรมะที่
แสวงหามาได้จากสื่อ
สงัคมออนไลน์กบัผู้ อ่ืน 

6.0 
(24) 19.3 

(77) 39.3 
(157) 25.8 

(103) 9.8 
(39) 2.86 1.031 ปานกลาง  

7. ข้าพเจ้ามีความ
กระตือรือร้นในการ
แสวงหาข้อมลูข่าวสาร
ธรรมะผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

7.0 
(28) 20.3 

(81) 39.0 
(156) 25.5 

(102) 8.3 
(33) 2.92 1.032 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ่)  
พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลธรรมะผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย 

มาก 
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 8. การได้มาซึง่ข้อมลู

ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสงัคมออนไลน์ ท า
ให้ข้าพเจ้ารู้สกึพงึพอใจ
และมีความสขุ 

11.3 
(45) 37.5 

(150) 37.3 
(149) 9.5 

(38) 4.5 
(18) 3.42 .964 มาก 

9. ข้อมลูข่าวสารธรรมะที่
แสวงหามาได้จากสื่อ
สงัคมออนไลน์สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของข้าพเจ้าได้ 

10.3 
(41) 36.0 

(144) 38.0 
(152) 11.0 

(44) 4.8 
(19) 3.36 .971 ปานกลาง 

10. ข้อมลูข่าวสารธรรมะที่
แสวงหามาจากสื่อสงัคม
ออนไลน์สามารถชว่ย
แก้ไขปัญหาชีวิตของ
ข้าพเจ้าได้ 

8.5 
(34) 32.8 

(131) 41.5 
(166) 12.0 

(48) 5.3 
(21) 3.27 .962 ปานกลาง 

11.การได้มาซึง่ข้อมลู
ข่าวสารธรรมะจากสื่อ
สงัคมออนไลน์ ท าให้
ข้าพเจ้ายอมรับความเป็น
จริงที่เกิดขึน้ในชีวิต 

12.0 
(48) 41.8 

(167) 30.3 
(121) 13.0 

(52) 3.0 
(12) 3.47 .965 มาก 

12. การได้มาของข้อมลู
ข่างสารธรรมะจากสื่อ
สงัคมออนไลน์ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สกึมัน่ใจในการ
ด ารงชีวิต 

7.8 
(31) 36.3 

(145) 36.8 
(147) 13.5 

(54) 5.8 
(23) 3.27 .984 ปานกลาง 

13. ข้าพเจ้ามกัจะใช้
ข้อมลูข่าวสารธรรมะที่
แสวงหาจากสื่อสงัคม
ออนไลน์ เป็นแนวทางใน
การด ารงชีวิต 

9.5 
(38) 32.0 

(128) 37.3 
(149) 15.8 

(63) 5.5 
(22) 3.24  1.011 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ่)  
พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลธรรมะผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย 

มาก 
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 14. ข้าพเจ้าน าข้อมลู

ข่าวสารธรรมมะที่แสวงหา
จากสื่อสงัคมออนไลน์มา
ใช้เป็นแนวทางในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

7.5 
(30) 39.0 

(156) 37.8 
(151) 12.0 

(48) 3.8 
(15) 3.35 .918 ปานกลาง 

15.ข้าพเจ้าน าข้อมลู
ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสงัคมออนไลน์มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 

11.3 
(45) 40.0 

(160) 34.0 
(136) 10.8 

(43) 4.0 
(16) 3.44 .964 มาก 

16. ข้าพเจ้าน าข้อมลู
ข่าวสารธรรมที่แสวงหา
จากสื่อสงัคมออนไลน์มา
ใช้ในการตดัสินใจแก้ไข
ปัญหาชีวิต 

9.5 
(38) 29.5 

(118) 40.5 
(110) 16.0 

(64) 4.5 
(18) 3.24 .981 ปานกลาง 

17. ข้าพเจ้าเลือกใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกบัเนือ้หา
ธรรมะที่ข้าพเจ้าต้องการ
แสวงหา 

12.0 
(48) 36.8 

(147) 34.0 
(136) 13.5 

(54) 3.8 
(15) 3.40 .988  ปานกลาง 

18. ข้าพเจ้าชอบที่จะ
แสวงหาข้อมลูข่าวสาร
ธรรมะจากชอ่งทาง
ออนไลน์ 

9.3 
(37) 26.3 

(105) 36.8 
(147) 21.5 

(86) 6.3 
(25) 3.11 1.043 ปานกลาง 

19. ข้าพเจ้ามีการ
ตรวจสอบความถกูต้อง
ของข้อมลูข่าว-สารธรรมะ
ที่ได้จากการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะจากสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

11.8 
(47) 24.0 

(96) 38.5 
(154) 18.3 

(73) 7.5 
(30) 3.14 1.084 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ่)  
พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลธรรมะผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย 

มาก 
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 20. ข้าพเจ้าน าข้อมลู

ข่าวสารธรรมะที่แสวงหา
จากสื่อสงัคมออนไลน์มา
ชว่ยท าให้ชีวิตประสบ
ความส าเร็จ 

10.0 
(40) 28.0 

(112) 39.0 
(156) 18.0 

(72) 5.0 
(20) 3.20 1.011 ปานกลาง 

รวม      3.22 .812 ปานกลาง  
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง แสวงหาข้อมลูธรรมะน้อยท่ีสุด 1.81-2.60 หมายถึงแสวงหา

ข้อมูลธรรมะน้อย 2.61-3.40 หมายถึง แสวงหาข้อมูลธรรมะปานกลาง 3.41-4.20 
หมายถึง แสวงหาข้อมลูธรรมะมาก 4.21-5.00 หมายถึง แสวงหาข้อมูลธรรมะมาก
ท่ีสดุ  

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ อยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมด้านประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารธรรมะ
มากท่ีสุด (3.53) รองลงมา คือ ด้านการยอมรับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิต (3.47) และด้าน    
การน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั (3.44) ตามล าดบั  4.3 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับ

ธรรมะ   ผลการวิจยัด้านชอ่งทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะ โดยท าการศกึษา
เก่ียวกบัระดบัการค้นหาข้อมลูธรรมะในช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ โดยผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนของมาตรวดัแบบ Likert Scale 5 ระดบัดงัตอ่ไปนี ้   
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ตารางท่ี 4.13 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูช่องทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะ 
ช่องทางของส่ือ

สังคมออนไลน์ท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกับ

ธรรมะ ระดับความบ่อยครัง้ของการใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย  ทุกวัน 5-6 วัน

ต่อ
สัปดาห์ 3-4 วัน 

ต่อ
สัปดาห์ 1-2 วัน 

ต่อ
สัปดาห์ น้อยกว่า1ครัง้ต่อ

สัปดาห์ 
เว็บไซต์         1.1 dhammajak 
(ธรรมจกัร) 2.5 

(10) 7.3 
(29) 5.5 

(22) 10.3 
(41) 74.5 

(298) 1.53 1.047 น้อยที่สดุ 1.2 dhammadelivery 
(ธรรมะเดลเิวลี่) 3.5 

(14) 9.5 
(38) 5.3 

(21) 11.8 
(47) 70.0 

(280) 1.65 1.152 น้อยที่สดุ 1.3 dhammathai 
(ธรรมะไทย) 2.3 

(9) 7.3.8 
(29) 3.5 

(14) 9.8 
(39) 77.3 

(309) 1.48 1.013 น้อยที่สดุ 1.4 palungjit 
(พลงัจิต) 2.3 

(9) 7.0 
(28) 6.8 

(27) 9.5 
(38) 74.5 

(298) 1.53 1.038 น้อยที่สดุ 1.5 Ruendham 
(เรือนธรรม) 1.8 

(7) 6.5 
(26) 3.5 

(14) 8.8 
(35) 79.5 

(318) 1.42 .957 น้อยที่สดุ 
รวม      1.52 .956 น้อยที่สุด 
เฟซบุ๊ก         2.1 ว.วชิรเมธี 9.5 

(38) 8.5 
(34) 18.3 

(73) 25.0 
(100) 38.8 

(155) 2.25 1.306 น้อย 2.2 พทุธธรรมน าใจ 3.0 
(12) 6.0 

(24) 11.0 
(44) 16.8 

(67) 63.3 
(253) 1.69 1.076 น้อยที่สดุ 2.3 ธรรมทาน 5.8 

(23) 5.5 
(22) 14.5 

(58) 15.0 
(60) 59.3 

(237) 1.84 1.205 น้อย 2.4 ค าคมธรรม
เตือนใจ 7.5 

(30) 6.8 
(27) 14.8 

(59) 15.5 
(62) 55.5 

(222) 1.95 1.284 น้อย 2.5 หอจดหมาย
เหต ุพทุธทาส
อินทปัญโญ 4.3 

(17) 5.0 
(20) 15.8 

(63) 15.5 
(62) 59.5 

(238) 1.79 1.138 น้อย 
รวม      1.90 .977 น้อย    
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ่)  
ช่องทางของส่ือ

สังคมออนไลน์ท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกับ

ธรรมะ ระดับความบ่อยครัง้ของการใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย  ทุกวัน 5-6 วัน

ต่อ
สัปดาห์ 3-4 วัน 

ต่อ
สัปดาห์ 1-2 วัน 

ต่อ
สัปดาห์ น้อยกว่า1ครัง้ต่อ

สัปดาห์ 
เว็บบอร์ด         3.1 พนัทิป  Pantip  3.8 

(15) 5.3 
(21) 10.8 

(43) 16.5 
(66) 63.8 

(255) 1.69 1.094 น้อยที่สดุ 3.2 เอ็มไทย (M Thai)  2.0 
(8) 2.5 

(10) 14.8 
(59) 14.5 

(58) 66.3 
(265) 1.60 .963 น้อยที่สดุ 3.3 ยาฮ ูรู้รอบ 

(Yahoo รู้รอบ) 2.3 
(9) 3.8 

(15) 10.5 
(42) 14.0 

(56) 69.5 
(278) 1.55 .977 น้อยที่สดุ 3.4 กเูกิล กรุ๊ปส์ 

(Google group) 9.8 
(39) 8.5 

(34) 18.5 
(74) 13.8 

(55) 49.5 
(198) 2.15 1.371 น้อย 3.5 เด็กดีบอร์ด 

(Dek D Board) 2.0 
(8) 6.0 

(24) 11.3 
(45) 12.0 

(48) 68.8 
(275) 1.61 1.033 น้อยที่สดุ 

รวม      1.71 .889 น้อยที่สุด 
ยทููป         4.1 hiphoplanla 
(ฮิปฮอพลัน้ลา) 1.0 

(4) 2.0 
(8) 6.5 

(26) 7.0 
(28) 83.5 

(334) 1.30 .763 น้อยที่สดุ 4.2 Gunjae dham (กญุแจ
ธรรม) 1.3 

(5) 2.0 
(8) 7.5 

(30) 9.3 
(37) 80.0 

(320) 1.35 .806 น้อยที่สดุ 
4.3 ฟังธรรมะวนั
ละนิดจิตแจม่ใส 2.5 

(10) 4.0 
(16) 8.5 

(34) 14.8 
(59) 70.3 

(281) 1.54 .980 น้อยที่สดุ 4.4 เธอผู้ไมแ่พ้
ตลอดกาล 1.5 

(6) 1.8 
(7) 7.8 

(31) 9.5 
(38) 79.5 

(318) 1.36 .820 น้อยที่สดุ 4.5 MrTHChannel       
(มีสเตอร์THชาแนล) 1.3 

(5) 1.5 
(6) 8.0 

(32) 6.5 
(26) 82.8 

(331) 1.32 .787 น้อยที่สดุ 
รวม      1.37 .736 น้อยที่สุด    
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ่)  
ช่องทางของส่ือ

สังคมออนไลน์ท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกับ

ธรรมะ ระดับความบ่อยครัง้ของการใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย  ทุกวัน 5-6 วัน

ต่อ
สัปดาห์ 3-4 วัน 

ต่อ
สัปดาห์ 1-2 วัน 

ต่อ
สัปดาห์ น้อยกว่า1ครัง้ต่อ

สัปดาห์ 
ทวิตเตอร์         5.1 dhammaintrend 
(ธรรมะอินเทรนด์) 1.3 

(5) 3.3 
(13) 8.3 

(33) 9.8 
(39) 77.5 

(310) 1.41 .868 น้อยที่สดุ 5.2 buddhadasa 
(พทุธัสสะ) 1.0 

(4) 1.8 
(7) 7.3 

(29) 9.3 
(37) 80.8 

(323) 1.33 .770 น้อยที่สดุ 5.3 kumsaptham 
(พทุธพจน์) 1.8 

(7) 2.5 
(10) 9.8 

(39) 9.5 
(38) 76.5 

(306) 1.44 .896 น้อยที่สดุ 5.4 BuddhaQuotes 
(พทุธสภุาษิต) 1.8 

(7) 4.8 
(19) 8.0 

(32) 9.8 
(39) 75.8 

(303) 1.47 .952 น้อยที่สดุ 5.5 Khamkom Dhamma (ค าคม
ธรรมมะ เตือนใจ) 1.8 

(7) 5.5 
(22) 7.5 

(30) 11.5 
(46) 73.8 

(295) 1.50 .971 น้อยที่สดุ 
รวม      1.42 .791 น้อยที่สุด 6. อินสตาแกรม 

(Instagram) 7.8 
(31) 7.8 

(31) 9.5 
(38) 11.5 

(46) 63.5 
(254) 1.85 1.311 น้อย 7.ไลน์ (Line) 23.8 

(95) 11.3 
(45) 21.0 

(84) 10.5 
(42) 33.5 

(134) 2.81 1.574 ปานกลาง 8. บลอ็ก (Blog) 3.8 
(15) 4.0 

(16) 10.0 
(40) 15.0 

(60) 67.3 
(269) 1.62 1.062 น้อยที่สดุ 

รวมทุกช่องทาง      1.64 .724 น้อยที่สุด  
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง น้อยกว่า1ครัง้ต่อสัปดาห์ 1.81-2.60 หมายถึง 1-2 วัน             

ตอ่สปัดาห์ 2.61-3.40 หมายถึง 3-4 วนั ตอ่สปัดาห์ 3.41-4.20 หมายถึง 5-6 วนั
ตอ่สปัดาห์  4.21-5.00 หมายถึง ทกุวนั  

จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ช่องทางผู้ แสวงหาข้อมูลธรรมะอยู่ในระดบั น้อยท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียในการใช้ชอ่งทางไลน์ มากท่ีสดุ (2.81) รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก ว.วชิรเมธี (2.25) และ กเูกิล 
กรุ๊ปส์ (2.15) ตามล าดบั  
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4.4 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ  
ตารางท่ี 4.14 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูประเภทเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ี

กลุม่ตวัอยา่งเลือกเปิดรับ 
ประเภทเนือ้หาธรรมะ ระดับความต้องการเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย มาก 

ท่ีสุด มาก ปาน 
กลาง น้อย  น้อย

ท่ีสุด 1. เนือ้หาเก่ียวกบัพระ
ไตรปิฏก 3.8 

(15) 7.8 
(31) 23.5 

(94) 29.0 
(116) 36.0 

(144) 2.14  1.107 น้อย 2. เนือ้หาเก่ียวกบั
หลกัธรรมค าสัง่สอนของ
พระพทุธเจ้า 12.3 

(49) 26.8 
(107) 26.5 

(106) 18.8 
(75) 15.8 

(63) 3.01  1.257 ปานกลาง  3. เนือ้หาเก่ียวกบัพระ
ธรรมวินยั 4.8 

(19) 11.3 
(45) 25.5 

(102) 31.5 
(126) 27.0 

(108) 2.35  1.132 น้อย  4. เนือ้หาเก่ียวบทสวด
มนต์ คาถา  
หรือ คลิปเสียง 9.3 

(37) 20.5 
(82) 29.0 

(116) 23.0 
(92) 18.3 

(73) 2.80  1.223 ปานกลาง  5. เนือ้หาเก่ียวกบัข้อคิด
จากธรรมะ 14.5 

(58) 31.0 
(124) 30.8 

(123) 11.0 
(44) 12.8 

(51) 3.24  1.208 ปานกลาง  6. เนือ้หาที่เป็นรูปภาพ
ประกอบ 
หลกัธรรมะ 11.8 

(47) 17.8 
(71) 30.5 

(122) 23.3 
(93) 16.8 

(67) 2.85  1.237 ปานกลาง 
7. เนือ้หาเก่ียวกบันิทาน
ธรรมะ    10.3 

(41) 16.8 
(67) 31.3 

(125) 24.3 
(97) 17.5 

(70) 2.78  1.215 ปานกลาง 8. เนือ้หาเก่ียวกบัเพลง
ธรรมะ 6.3 

(25) 11.5 
(46) 27.0 

(108) 27.3 
(109) 28.0 

(112) 2.41  1.187 น้อย  9. เนือ้หาเก่ียวกบัสถานที่
ปฏิบตัิธรรม 10.0 

(40) 23.3 
(93) 33.3 

(133) 17.0 
(68) 16.5 

(66) 2.93  1.209 ปานกลาง 10. เนือ้หาเก่ียวกบัวิธีการ
ท าบญุ 10.0 

(40) 29.3 
(117) 32.5 

(130) 14.3 
(57) 14.0 

(56) 3.07  1.181 ปานกลาง 11. เนือ้หาเก่ียวกบัพระ
เกจิอาจารย์ 4.3 

(17) 10.3 
(41) 25.0 

(100) 33.8 
(135) 26.8 

(107) 2.32  1.181 ปานกลาง 12. เนือ้หาเก่ียวกบัวดั
ตา่งๆ 6.3 

(25) 16.3 
(65) 30.3 

(121) 28.8 
(115) 18.5 

(74) 2.63  1.143 ปานกลาง 13. เนือ้หาเก่ียวกบัพทุธ
ประวตั ิ 8.5 

(34) 22.3 
(89) 27.0 

(108) 23.0 
(92) 19.3 

(77) 2.78  1.232 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่)  

 
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง ความต้องการในการค้นหาข้อมูลน้อยท่ีสุด1.81-2.60 หมายถึง

ความต้องการในการค้นหาข้อมูลน้อย2.61-3.40 หมายถึง ความต้องการในการ
ค้นหาข้อมลู  ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง ความต้องการในการค้นหาข้อมูลมาก 4.21-5.00 หมายถึง ความต้องการในการค้นหาข้อมลูมากท่ีสดุ  

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ การค้นหาข้อมลูของผู้แสวงหาข้อมลูธรรมะประเภทตา่ง ๆ อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียการค้นหาข้อมูลธรรมะประเภทเนือ้หาข้อคิดเก่ียวกับธรรมะมาก
ท่ีสุด (3.24) รองลงมา คือ เนือ้หาประเภทกฎแห่งกรรม (3.15) และเนือ้หาเก่ียวกับความสุขท่ี
แท้จริงจากศาสนา (3.10) ตามล าดบั     

ประเภทเนือ้หาธรรมะ ระดับความต้องการเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ความหมาย มาก 
ท่ีสุด มาก ปาน 

กลาง น้อย  น้อย
ท่ีสุด 14. เนือ้หาเก่ียวกบัการฝึก

สมาธิ 13.0 
(52) 21.8 

(87) 33.3 
(133) 15.8 

(63) 16.3 
(65) 3.00  1.245 ปานกลาง 15. เนือ้หาเก่ียวกบั

ความสขุทีแ่ท้จริงจาก
ศาสนา 14.8 

(59) 27.0 
(108) 26.3 

(105) 17.0 
(68) 15.0 

(60) 3.10  1.275 ปานกลาง 
16. เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ือง
กฏแหง่กรรม 15.0 

(60) 28.8 
(115) 26.5 

(106) 16.0 
(64) 13.8 

(55) 3.15  1.256 ปานกลาง 17. เนือ้หาเก่ียวกบัการแก้
กรรม 7.5 

(30) 16.8 
(67) 27.8 

(111) 24.5 
(98) 23.5 

(94) 2.60  1.224 น้อย 18. เนือ้หาเก่ียวกบัข้อ
สงสยัทางศาสนา 8.5 

(34) 18.0 
(72) 29.5  

(118) 25.0 
(100) 19.0 

(76) 2.72  1.206 ปานกลาง 19. เนือ้หาเก่ียวกบัวฒั
ธรรมประเพณีทางศาสนา 8.5 

(34) 17.5 
(70) 34.8 

(139) 22.8 
(91) 16.5 

(66) 2.79  1.167 ปานกลาง 20. เนือ้หาเก่ียวกบัพระ
เคร่ือง และ วตัถมุงคล 4.8 

(19) 7.0 
(28) 19.8 

(79) 23.0 
(92) 45.5 

(182) 2.03 1.167 น้อย 
รวม      2.73 .880 ปานกลาง 
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4.5 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ  
ผลการวิจยัด้านการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีผู้แสวงหา

ข้อมลูธรรมะในด้านตา่ง ๆ   
ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะห์ระดบัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ 

 

การใช้ประโยชน์ ระดับความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย มาก 

ท่ีสุด มาก ปาน 
กลาง น้อย  น้อย

ท่ีสุด 1 .เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวติ 24.3 

(97) 36.8 
(147) 27.3 

(109) 6.3 
(25) 5.5 

(22) 3.68 1.077 มาก 2. เพ่ือเผยแพร่ให้
บคุคลอ่ืน 7.0 

(28) 24.8 
(99) 37.5 

(150) 19.0 
(76) 11.8 

(47) 2.96 1.090 ปานกลาง 3. เพ่ือฆ่าเวลา 3.3 
(13) 9.8 

(39) 37.0 
(148) 25.3 

(101) 24.8 
(99) 2.42 1.063 น้อย 4. เพ่ือใช้เป็นเพ่ือน 5.0 

(20) 19.3 
(77) 33.0 

(132) 24.0 
(96) 18.8 

(75) 2.68 1.132 ปานกลาง 5. เพ่ือบ าบดัความ
ทกุข์ 11.0 

(44) 33.0 
(132) 33.0 

(132) 14.0 
(57) 8.8 

(35) 3.23 1.101 ปานกลาง 6. เพ่ือแสวงหา
ข้อมลูความรู้ใหม่ๆ  12.8 

(51) 33.0 
(132) 35.3 

(141) 12.3 
(49) 6.8 

(27) 3.33 1.062 ปานกลาง 7. เพ่ือหลีกหนีความ
เป็นจริง 4.8 

(19) 11.8 
(47) 26.0 

(104) 27.8 
(111) 29.8 

(119) 2.34 1.159 น้อย 8. เพ่ือความ
เพลิดเพลิน 5.5 

(22) 17.5 
(70) 33.3 

(133) 24.0 
(96) 19.8 

(79) 2.65 1.143 ปานกลาง 9. เพ่ือความ 
ผ่อนคลาย 9.5 

(38) 26.8 
(107) 32.5 

(130) 17.5 
(70) 13.8 

(55) 3.01 1.173 ปานกลาง 10. เพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ 
ให้กบัตนเอง 4.3 

(17) 10.8 
(43) 23.3 

(93) 24.8 
(99) 37.0 

(148) 2.21 1.173 น้อย 
11. เพ่ือแสดงตวัตน
วา่เป็นคนด ี 4.8 

(19) 8.3 
(33) 20.0 

(80) 25.5 
(102) 41.5 

(166) 2.09 1.169 น้อย 12. เพ่ือมีปฏิสมัพนัธ์
กบับคุคลอ่ืน 6.0 

(24) 14.8 
(59) 30.0 

(120) 23.3 
(93) 26.0 

(104) 2.52 1.195 น้อย 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ่)  

 
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง ใช้ประโยชน์น้อยท่ีสุด 1.81-2.60 หมายถึง ใช้ประโยชน์น้อย 2.61-3.40 หมายถึง ใช้ประโยชน์ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง ใช้ประโยชน์มาก 4.21-5.00 หมายถึง ใช้ประโยชน์มากท่ีสดุ  

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้ประโยชน์ข้อมูลธรรมะอยู่ในระดบั ปานกลาง 
โดยมีคา่เฉล่ียในด้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มากท่ีสดุ (3.68) รองลงมา คือ เพ่ือเป็นท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจ (3.58) และเพ่ือหาความสขุท่ีแท้จริงของชีวิต (3.47) ตามล าดบั   

การใช้ประโยชน์ ระดับความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความหมาย มาก 

ท่ีสุด มาก ปาน 
กลาง น้อย  น้อย

ท่ีสุด 13. เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการให้
ค าปรึกษากบัผู้ อ่ืน 8.0 

(32) 23.0 
(92) 34.0 

(136) 17.8 
(71) 17.3 

(69) 2.87 1.185 ปานกลาง 
14. เพ่ือเป็นที่ยดึ
เหน่ียวจิตใจ 23.5 

(94) 34.3 
(137) 26.5 

(106) 8.3 
(33) 7.5 

(30) 3.58 1.154 มาก 15. เพ่ือสืบทอด
หลกัธรรมค าสอน
พระพทุธศาสนา 16.0 

(64) 24.8 
(99) 32.0 

(128) 14.8 
(59) 12.5 

(50) 3.17 1.229 ปานกลาง 
16. เพ่ือหาความสขุ
ที่แท้จริงของชีวิต 24.3 

(97) 29.0 
(116) 26.0 

(104) 11.3 
(45) 9.5 

(38) 3.47 1.238 มาก 
รวม      2.88 .8591 ปานกลาง 
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4.6 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการลดความเครียด  
ผลการวิจัยด้านการลดความเครียด โดยท าการศึกษาเก่ียวกับระดับของการลด

ความเครียดเม่ือกลุม่ตวัอยา่งแสวงหาข้อมลูธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์   
ตารางท่ี 4.16 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัการลดความเครียดของกลุ่มตวัอยา่ง  

การลดความเครียด ระดับการลดความเครียด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ความหมาย มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 1. ธรรมะชว่ยลดอาการ

นอนไมห่ลบัเพราะคิด
มากหรือกงัวลใจ 15.5 

(62) 30.8 
(123) 33.0 

(132) 12.0 
(48) 8.8 

(35) 3.32 1.139 ปานกลาง 
2. ธรรมะชว่ยลดความ
หงดุหงิด ร าคาญใจ 15.8 

(63) 41.8 
(168) 28.8 

(115) 7.5 
(30) 6.3 

(25) 3.53 1.045 มาก 3. ธรรมะชว่ยลดความ
วุน่วายใจ 18.8 

(75) 43.0 
(172) 24.8 

(99) 7.3 
(29) 6.3 

(25) 3.61 1.066 มาก 4. ธรรมะชว่ยลดอาการ
ปวดหวัไมเกรน 8.0 

(32) 23.0 
(92) 30.3 

(121) 18.3 
(73) 20.5 

(82) 2.80 1.231 ปานกลาง 5. ธรรมะชว่ยลดความ
เศร้าหมอง 15.5 

(62) 33.8 
(135) 31.8 

(127) 9.8 
(39) 9.3 

(37) 3.37 1.138 ปานกลาง 6. ธรรมะชว่ยลด
ความรู้สกึท้อแท้หมดหวงั
ในชีวิต 19.5 

(78) 35.8 
(143) 28.5 

(114) 9.0 
(36) 7.3 

(29) 3.51 1.122 มาก 
7. ธรรมมะชว่ยลดความ
กระวนกระวายใจ 14.0 

(56) 38.5 
(154) 30.3 

(121) 10.0 
(40) 7.3 

(29) 3.42 1.078 มาก 8. ธรรมะชว่ยลดความ
เบื่อหน่ายในชีวิต 14.3 

(57) 37.0 
(148) 30.5 

(122) 9.5 
(38) 8.8 

(35) 3.39 1.113 ปานกลาง 9. ธรรมะชว่ยลดความ
โลภและกิเลสของ
ข้าพเจ้า 16.8 

(67) 40.5 
(162) 28.8 

(115) 7.5 
(30) 6.5 

(26) 3.54 1.061 มาก 
10. ธรรมะชว่ยลดความ
โกรธของข้าพเจ้า 20.3 

(81) 38.5 
(154) 28.3 

(113) 7.0 
(28) 6.0 

(24) 3.60 1.071 มาก 11. ธรรมะชว่ยลดความ
ยดึมัน่ถือมัน่ในตนเอง
ของข้าพเจ้า 18.5 

(74) 40.5 
(162) 28.3 

(113) 5.8 
(23) 7.0 

(28) 3.58 1.073 มาก 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ่)  

 
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง ระดับการลดความเครียดน้อยท่ีสุด 1.81-2.60 หมายถึง         

ระดบัการลดความเครียดน้อย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัการลดความเครียดปาน
กลาง 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัการลดความเครียดมาก 4.21-5.00 หมายถึง 
ระดบัการลดความเครียดมากท่ีสดุ  

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีการลดความเครียด อยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมี
คา่เฉล่ียในเร่ือง ธรรมะชว่ยลดความวุ่นวายใจมากท่ีสดุ (3.61) รองลงมา คือ ธรรมะช่วยลด ความ
โกรธ (3.60) และธรรมะชว่ยลดความยดึมัน่ถือมัน่ในตนเอง (3.58) ตามล าดบั   

การลดความเครียด ระดับการลดความเครียด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ความหมาย มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 12. ธรรมะชว่ยลดความ

ตงึเครียดทางร่างกาย
ของข้าพเจ้า 14.0 

(56) 37.3 
(149) 29.8 

(119) 10.0 
(40) 9.0 

(36) 3.37 1.121 ปานกลาง 
13. ธรรมะชว่ยลดอาการ
ตื่นเต้นงา่ยของข้าพเจ้า 12.3 

(49) 26.8 
(107) 35.3 

(141) 14.3 
(57) 11.5 

(46) 3.14 1.159 ปานกลาง 14. ธรรมะชว่ยลดความ
เกลียดของข้าพเจ้า 17.8 

(71) 34.0 
(136) 32.8 

(131) 7.3 
(29) 8.3 

(33) 3.46 1.116 มาก 15. ธรรมะชว่ยลด
ความเครียดของข้าพเจ้า 18.8 

(75) 37.0 
(148) 30.0 

(120) 6.3 
(25) 8.0 

(32) 3.52 1.110 มาก 
รวม      3.40 .939 ปานกลาง 



67 

 

4.7 ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มความสุข  
ผลการวิจยัด้านการเพิ่มความสุข โดยท าการศึกษาเก่ียวกับระดบัของการเพิ่มความสุข    

เม่ือกลุม่ตวัอยา่งได้ท าการแสวงหาข้อมลูธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์  
ตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัการเพิ่มความสขุของกลุม่ตวัอยา่ง 

การเพิ่มความสุข ระดับการเพิ่มความสุข 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความหมาย มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 1. ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้าพอใจกบัชีวิต
ปัจจบุนั 13.8 

(55) 25.0 
(100) 26.8 

(107) 21.8 
(87) 12.8 

(51) 3.05 1.236 ปานกลาง 
2. ธรรมะท าให้ชีวิต
ของข้าพเจ้ามีคณุคา่ 14.5 

(58) 21.3 
(85) 31.5 

(126) 22.3 
(89) 10.5 

(42) 3.07 1.197 ปานกลาง 3. ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้านอนหลบัสนิท 10.8 

(43) 25.8 
(103) 33.5 

(134) 19.5 
(78) 10.5 

(42) 3.07 1.141 ปานกลาง 4. ธรรมะท าให้ชีวิต
ของข้าพเจ้าสดใส 11.0 

(44) 24.8 
(99) 31.5 

(126) 21.5 
(86) 11.3 

(45) 3.03 1.164 ปานกลาง 5. ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้ามองทกุสิ่งใน
แงบ่วก 12.5 

(50) 23.3 
(93) 28.5 

(114) 23.8 
(95) 12.0 

(48) 3.01 1.206 ปานกลาง 
6. ธรรมะท าให้ชีวิต
ของข้าพเจ้าดีขึน้ 13.0 

(52) 25.5 
(102) 27.5 

(110) 22.8 
(91) 11.3 

(45) 3.06 1.205 ปานกลาง 7. ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้าอารมณ์ดี  10.5 

(42) 24.8 
(99) 31.0 

(124) 22.3 
(89) 11.5 

(46) 3.01 1.163 ปานกลาง 8. ธรรมะท าให้ชีวิต
ของข้าพเจ้าประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่
การงาน  

9.8 
(39) 20.5 

(82) 37.3 
(149) 21.0 

(84) 11.5 
(46) 2.96 1.125 ปานกลาง 

9 .ธรรมะท าให้ชีวิต
ของข้าพเจ้าประสบ
ความ ส าเร็จในชีวิต
ครอบครัว 

9.8.0 
(39) 22.0 

(88) 38.0 
(152) 19.3 

(77) 11.0 
(44) 3.0 1.116 ปานกลาง 

10.ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้าอยากมอบสิ่ง
ที่ดีให้กบัผู้ อ่ืน 14.3 

(57) 22.8 
(91) 29.0 

(116) 22.0 
(88) 12.0 

(48) 3.05 1.224 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ่)  

 
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง ระดบัการเพิ่มความสขุน้อยท่ีสดุ 1.81-2.60 หมายถึงระดบัการ

เพิ่มความสขุน้อย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัการเพิ่มความสขุปานกลาง 3.41-4.20 
หมายถึง ระดบัการเพิ่มความสขุมาก 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัการเพิ่มความสุข
มากท่ีสดุ  

การเพิ่มความสุข ระดับการเพิ่มความสุข 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความหมาย มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 11. ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้าสามารถ
ควบคมุชีวิตตนเองได้ 11.0 

(44) 26.0 
(104) 29.5 

(118) 21.8 
(87) 11.8 

(47) 3.03 1.179 ปานกลาง 
12. ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้ามีสขุภาพจิตที่
ดี 12.3 

(49) 27.8 
(111) 27.0 

(108) 21.8 
(87) 11.3 

(45) 3.08 1.197 ปานกลาง 
13. ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้ารู้สกึสนกุกบั
ชีวิต 10.0 

(40) 25.0 
(100) 35.5 

(142) 17.8 
(71) 11.8 

(47) 3.04 1.140 ปานกลาง 
14. ธรรมะท าให้สมอง
ของข้าพเจ้าปลอด
โปร่ง 11.8 

(47) 26.5 
(106) 30.5 

(122) 20.0 
(80) 11.3 

(45) 3.08 1.176 ปานกลาง 
15. ธรรมะท าให้จิตใจ
ของข้าพเจ้าแชม่ชื่น 12.5 

(50) 23.8 
(95) 29.8 

(119) 23.0 
(92) 11.0 

(44) 3.04 1.187 ปานกลาง 16.ธรรมะท าให้ชีวิต
ของข้าพเจ้ามี
ความหมาย 12.0 

(48) 24.3 
(97) 29.3 

(117) 24.5 
(98) 10.0 

(40) 3.04 1.170 ปานกลาง 
17.ธรรมะชว่ยให้
ข้าพเจ้ามีพลงัในการ
ท าสิ่งตา่งๆ  13.5 

(54) 24.3 
(97) 28.0 

(112) 21.0 
(84) 13.3 

(53) 3.04 1.235 ปานกลาง 
18.ธรรมะท าให้
ข้าพเจ้ามีความสขุ 17.5 

(70) 23.8 
(95) 23.0 

(92) 21.0 
(84) 14.8 

(59) 3.08 1.317 ปานกลาง 
รวม      3.04 1.071 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเพิ่มความสุข อยู่ในระดบั ปานกลาง โดย       
มีคา่เฉล่ียในเร่ือง ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีสขุภาพจิตท่ีดี ,ธรรมะท าให้สมองของข้าพเจ้าปลอดโปร่ง 
และ ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข มากท่ีสดุ (3.08) รองลงมา คือ ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้า    
มีคณุคา่, ธรรมะท าให้ข้าพเจ้านอนหลบัสนิท (3.06) และธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึน้ (3.06) 
ตามล าดบั  4.8 ส่วนที่ 8 การทดสอบสมมุตฐิาน   การวิจยัเร่ือง พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ ใช้วยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ท าการตัง้สมมตุฐิานไว้ทัง้หมด 6 ข้อ โดยผลการทดสอบสมมตุฐิานมีรายละเอียดดงันี ้ 4.8.1 สมมุตฐิานที่ 1 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ 

สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

 สมมตุฐิานท่ี 1.1 กลุม่ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีเพศ4.8.1.1
แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า t p 
ชาย 62.2727 17.5949 1.816 .070 
หญิง 65.4731 15.5507    
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกตา่งกนั พบว่า กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีเพศตา่งกนัมีพฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุฐิานท่ี 1.2 กลุม่ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีอายุ4.8.1.2
แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
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ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 20-25 ปี 62.5143 14.6936 .218 .884 26–35 ปี 65.0000 15.2562   36-45 ปี 64.5890 17.0866   46-60 ปี 64.4000 17.0567     จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล

ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายตุา่งกนั             
มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมุติฐานท่ี 1.3 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะท่ีมี4.8.1.3
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่ง
กนั   
ตารางท่ี 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 58.6400 17.0877 1.812 .165 

ปริญญาตรี 65.0800 16.3925   
ปริญญาโท/เอก 64.3900 15.4572    

จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศกึษาตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 สมมุติฐานท่ี 1.4 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะท่ีมี4.8.1.4
อาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ ใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ 64.5571 16.0322 .125 .946 

พนกังานเอกชน 64.9300 15.1619   
ธุรกิจสว่นตวั 63.9277 19.2669   

อ่ืน ๆ 63.6383 15.6183    
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล

ธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ
ตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมุติฐานท่ี 1.5 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะท่ีมี4.8.1.5
รายได้แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ต ่ากว่า 10,000  65.9643 18.4078 .414 .839 10,001-20,000 64.4021 14.4082   20,001-30,000 64.0122 15.0065   30,001-40,000 66.0580 16.9175   40,001-50,000 65.6750 17.6233   
มากกวา่50,000 62.7857 17.6301   
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 จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
ตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมุติฐานท่ี 1.6 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ ท่ีมี4.8.1.6
สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์
แตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 
สถานภาพสมรส ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
โสด  63.9163 15.6667 1.214 .298 
สมรส 64.7429 15.9866   
หยา่ 69.6190 23.0878    
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล

ธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี
มีสถานภาพสมรสตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมุติฐานท่ี 1.7 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะท่ีมี4.8.1.7
ต าแหนง่งานแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนั 
ต าแหน่งงาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ระดบัปฏิบตัิการ  64.7314 14.6295 1.979 .117 
ผู้บริหารระดบัต้น 65.2742 18.7312   
ผู้บริหารระดบักลาง 66.6607 15.3223   
ผู้บริหารระดบัสงู 58.9250 21.3594   
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 จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ต าแหนง่งานตา่งกนั มีพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั  4.8.2 สมมุตฐิานที่ 2 ลักษณะประชากรที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ 

สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสังคม
ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

 สมมตุฐิานท่ี 2.1 กลุม่ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีเพศ4.8.2.1
แตกตา่งกนั มีการเปิดรับชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์      
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมลู

ธรรมะของผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า t p 
ชาย 35.7273 15.0083 2.880* .004 
หญิง 41.4659 19.5593    

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือแสวงหา

ข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีการเปิดรับ
ชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 สมมตุฐิานท่ี 2.2 กลุม่ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีอายุ4.8.2.2
แตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์แตกตา่งกนั     
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ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 20-25 ปี 34.0571 9.1102 3.085* .027 26–35 ปี 39.9701 18.4700   36-45 ปี 38.2877 15.6623   46-60 ปี 44.1647 24.2235    

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม

ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายตุา่งกนั มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ตารางท่ี 4.27 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ 

แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
อายุ ค่าเฉล่ีย 20-25 ปี 26–35 ปี 36-45 ปี 46-60 ปี 20-25 ปี 34.0571 - 5.913 4.230 10.107 26–35 ปี 39.9701  - 1.682 4.1946 36-45 ปี 38.2877   - 5.877 46-60 ปี 44.1647    -  

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม
ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมลูธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนั ไม่พบคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัโดยมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 สมมุติฐานท่ี 2.3 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะท่ีมี4.8.2.3
ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะ
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ  

แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 33.0000 9.0783 4.507* .012 

ปริญญาตรี 41.5055 19.5792   
ปริญญาโท/เอก 36.5300 16.2446    

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับช่องทาง       ส่ือสงัคม

ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกตา่งกนั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ใน
การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
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ตารางท่ี 4.29 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ 
แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 33.0000 - 8.505 3.530 

ปริญญาตรี 41.5055  - 8.505 
ปริญญาโท/เอก 36.5300   -  

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม

ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่พบคู่ใดท่ี
แตกตา่งกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 สมมุติฐานท่ี 2.4 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะท่ีมี4.8.2.4
อาชีพแตกตา่งกนั มีการเปิดรับชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ

แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ 39.6286 16.6325 .536 .658 

พนกังานเอกชน 40.1950 18.2169   
ธุรกิจสว่นตวั 40.4699 21.9413   

อ่ืนๆ 36.5957 15.4689    
จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม

ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
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พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน การเปิดรับช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 2.5 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.2.5
ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ 

แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ต ่ากว่า 10,000  45.4643 31.0119 3.048* .010 10,001-20,000 41.0682 17.9899   20,001-30,000 38.4756 16.5202   30,001-40,000 38.6667 16.9242   40,001-50,000 45.9500 22.1300   
มากกวา่50,000 34.7857 12.6929    

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม

ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ตา่งกนัมีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
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ตารางท่ี 4.32 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ
แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ ค่าเฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 มากกว่า50,000 
ต ่ากว่า 10,000  45.4643 - 3.856 6.988 6.797 0.485 10.678 10,001-20,000 41.0682  - 3.132 2.941 4.341 6.822 20,001-30,000 38.4756   - 0.191 7.474 3.689 30,001-40,000 38.6667    - 7.283 3.881 40,001-50,000 45.9500     - 11.164 
มากกวา่50,000 34.7857      -  
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม
ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมลูธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัรายได้แตกต่างกนั ไม่พบคูใ่ดท่ีแตกตา่ง
กนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 สมมตุิฐานท่ี 2.6 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.2.6
ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั     
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ตารางท่ี 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ 
แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพสมรส ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

โสด  38.7741 17.0751 9.495* .000 
สมรส 38.8500 15.8286   
หยา่ 56.4762 35.8672    

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม

ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ตารางท่ี 4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ

แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 
สถานภาพสมรส ค่าเฉล่ีย โสด สมรส หยา่ 

โสด  38.7741 - 0.075 17.702 
สมรส 38.8500  - 17.626 
หยา่ 56.4762   -  

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม

ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมลูธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัรายได้แตกต่างกนั ไม่พบคูใ่ดท่ีแตกตา่ง
กนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 สมมตุิฐานท่ี 2.7 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.2.7
ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะ                
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ

แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนั 
ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ระดบัปฏิบตัิการ  39.6901 17.019 .579 .629 
ผู้บริหารระดบัต้น 41.5645 24.4504   
ผู้บริหารระดบักลาง 40.0714 15.7085   
ผู้บริหารระดบัสงู 36.6500 16.0201    

จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในการ
แสวงหาข้อมลูธรรมะไมแ่ตกตา่งกนั  4.8.3 สมมุตฐิานที่ 3 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ 

สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับประเภทเนือ้หา
ธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

 สมมตุิฐานท่ี 3.1 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.3.1
ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั    
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ตารางท่ี 4.36 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์
ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า t p 

ชาย 53.4132 19.0265 .939 .348 
หญิง 55.2151 16.9761    
จากตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคม

ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 3.2 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.3.2
ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือ

ออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 20-25 ปี 51.5714 17.5067 .590 .622 26–35 ปี 55.6716 17.3130   36-45 ปี 54.1164 17.5501   46-60 ปี 55.3176 18.3661    
จากตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะ

ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 3.3 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.3.3
ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกัน มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่ง
กนั 
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ตารางท่ี 4.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 51.8000 19.7610 1.053 .287 
ปริญญาตรี 55.5964 17.6122   

ปริญญาโท/เอก 52.8400 17.0238    
จากตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะ

ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 3.4 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะ4.8.3.4
ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือ

สงัคมออนไลน์ชองผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ 53.8286 16.5966 .160 .923 

พนกังานเอกชน 54.9100 17.0359   
ธุรกิจสว่นตวั 55.3735 19.5808   

อ่ืนๆ 53.6596 18.3460    
จากตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะ

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 สมมตุิฐานท่ี 3.5 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.3.5
ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือ

ออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ต ่ากว่า 10,000  56.0714 23.7438 1.334 .249 10,001-20,000 56.3093 17.1247   20,001-30,000 53.4878 16.7134   30,001-40,000 54.5652 17.0349   40,001-50,000 59.0500 15.2667   
มากกวา่50,000 51.4643 18.0183     

จากตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะ
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั  

 สมมตุิฐานท่ี 3.6 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.3.6
ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่ง
กนั  
ตารางท่ี 4.41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่น ส่ือ

สงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ืออนไลน์ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 
สถานภาพสมรส ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
โสด  54.5565 17.3443 .028 .972 
สมรส 54.7429 16.7058   
หยา่ 55.4762 25.9087   
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จากตารางท่ี 4.41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะ
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 3.7 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.3.7
ท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนัมีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผา่นส่ือ

สงัคมออนไลน์ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนั 
ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ระดบัปฏิบตัิการ  54.9339 16.6343 2.720* .044 
ผู้บริหารระดบัต้น 55.6613 19.9991   
ผู้บริหารระดบักลาง 57.4643 16.0849   
ผู้บริหารระดบัสงู 47.6250 20.2670    

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะ

ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือแสวงหาข้อมลูธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกตา่งกนั พบว่า        
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกตา่งกัน มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
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ตารางท่ี 4.43 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะของผู้ใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนั 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย ระดบั
ปฏิบตัิการ ผู้บริหาร

ระดบัต้น ผู้บริหาร
ระดบักลาง ผู้บริหาร

ระดบัสงู 
ระดบัปฏิบตัิการ  54.9339 - 0.727 2.530 7.308 
ผู้บริหารระดบัต้น 55.6613  - 1.803 8.036 
ผู้บริหารระดบักลาง 57.4643   - 9.839 
ผู้บริหารระดบัสงู 47.6250    -  

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
จากตารางท่ี 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียการเปิดรับประเภทเนือ้หา

ธรรมะเพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า ไม่พบคู่ใด           
แตกตา่งกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  4.8.4 สมมุตฐิานที่ 4 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ 

สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่าง
กัน 

 สมมตุิฐานท่ี 4.1 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ     4.8.4.1
ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะ                     
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั    
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ตารางท่ี 4.44 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จากการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า t p 

ชาย 53.4132 19.0265 .939 .348 
หญิง 55.2151 16.9761    
จากตารางท่ี 4.44 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้มาจาก

แสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกต่างกันพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน                 
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจากแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั         

 สมมตุิฐานท่ี 4.2 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ 4.8.4.2
ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะ ผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.45 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จาก

การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 20-25 ปี 43.8857 13.4268 1.490 .217 26–35 ปี 47.8731 12.9408   36-45 ปี 44.8836 14.2022   46-60 ปี 46.7529 14.1882    

จากตารางท่ี 4.45 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์ จากข้อมลูธรรมะ
ท่ีได้จากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 สมมตุิฐานท่ี 4.3 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.4.3
ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จาก

การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมี
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 45.2400 16.2025 1.118 .328 
ปริญญาตรี 46.8800 12.9557   

ปริญญาโท/เอก 44.5500 15.1380     จากตารางท่ี 4.46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ
ท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา        
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ        
ท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 4.4 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.4.4
ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะ  
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั     
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ตารางท่ี 4.47 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จาก
การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมี
อาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ 45.1857 12.6505 .209 .890 
พนกังานเอกชน 46.1600 13.3685   
ธุรกิจสว่นตวั 46.8675 14.4819   

อ่ืนๆ 46.6596 15.7592     จากตารางท่ี 4.47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ
ท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั การใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 4.5 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ   4.8.4.5
ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จาก

การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมี
รายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ต ่ากวา่ 10,000  50.3214 15.9189 1.856 .101 10,001-20,000 46.8144 12.3367   20,001-30,000 45.5366 11.8146   30,001-40,000 47.0145 12.7238   40,001-50,000 48.6250 14.4500   
มากกวา่50,000 42.9167 16.1895   
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จากตารางท่ี 4.48 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ
ท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกตา่งกัน 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 4.6 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ 4.8.4.6
ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้จากการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จาก

การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพสมรส ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

โสด  46.0502 13.0341 1.468 .232 
สมรส 45.7000 13.9406   
หยา่ 51.1429 19.2361    
จากตารางท่ี 4.49 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ

ท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส       
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ    
ท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 4.8.4.7 สมมตุิฐานท่ี 4.7 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ               
ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จากการแสวงหาข้อมลูธรรมะ
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั    
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ตารางท่ี 4.50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้จาก
การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมี
ต าแหนง่งานแตกตา่งกนั 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ระดบัปฏิบตัิการ  46.3884 12.2977 1.941 .122 
ผู้บริหารระดบัต้น 47.6774 16.1192   
ผู้บริหารระดบักลาง 47.1071 13.6337   
ผู้บริหารระดบัสงู 41.4500 17.3854     

จากตารางท่ี 4.50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ
ท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะท่ีได้
จากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั  4.8.5 สมมุตฐิานที่ 5 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ 

สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีการลดความเครียดจากการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะแตกต่างกัน 

 สมมตุิฐานท่ี 5.1 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.5.1
ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.51 ตารางท่ี 4.51 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า t p 
ชาย 49.2479 15.8168 1.779 .076 
หญิง 51.9713 13.2319   
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จากตารางท่ี 4.51 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะของผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง      
ท่ีมีเพศตา่งกนั มีการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 5.2 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.5.2
ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการลดความเครียดจากการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 20-25 ปี 48.0857 15.1858 .768 .513 26–35 ปี 50.7612 13.9915   36-45 ปี 51.8904 14.2877   46-60 ปี 51.7412 13.5331    
จากตารางท่ี 4.52 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีอายุแตกต่างกัน มีการลด
ความเครียดจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 5.3 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.5.3
ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกัน มีการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูล
ธรรมะแตกตา่งกนั    



92 

 

ตารางท่ี 4.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 49.5600 14.6204 .198 .820 
ปริญญาตรี 51.1455 13.6796   

ปริญญาโท/เอก 51.5500 15.1879    
จากตารางท่ี 4.53 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนั มีการลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กนั 

 สมมตุิฐานท่ี 5.4 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ 4.8.5.4
ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม  

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ 50.6000 13.6852 .632 .595 

พนกังานเอกชน 52.0600 12.8437   
ธุรกิจสว่นตวั 49.6747 12.2601   

อ่ืนๆ 50.6809 15.8197    
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จากตารางท่ี 4.54 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการลดความเครียดจาก
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนัมีการลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั  

 สมมตุิฐานท่ี 5.5 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.5.5
ท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีการลดความเครียดจากการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.55 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลู 
ธรรมะท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ต ่ากว่า 10,000  57.1429 13.5283 1.285 .269 10,001-20,000 50.5876 13.4317   20,001-30,000 50.9634 12.0476   30,001-40,000 50.3043 14.4204   40,001-50,000 52.5250 14.8306   
มากกวา่50,000 50.0119 16.0237    

จากตารางท่ี 4.55 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการ
ลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 5.6 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.5.6
ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั มีการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูล
ธรรมะแตกตา่งกนั    
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ตารางท่ี 4.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกตา่งกนั 

สถานภาพสมรส ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

โสด  51.0711 13.1401 1.088 .338 
สมรส 50.6286 15.1583   
หยา่ 55.4762 17.1102    
จากตารางท่ี 4.56 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกตา่งกนั มีการลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 5.7 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.5.7
ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีการลดความเครียดจากการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูล
ธรรมะแตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลู
ธรรมะท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนั 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ระดบัปฏิบตัิการ  51.8264 12.5193 1.481 .219 
ผู้บริหารระดบัต้น 50.8226 16.0384   
ผู้บริหารระดบักลาง 51.6607 13.7116   
ผู้บริหารระดบัสงู 46.8250 19.3720    
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จากตารางท่ี 4.57 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการลดความเครียดจากการใช้    
ส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงาน      
แตกตา่งกนั มีการลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั  4.8.6 สมมุตฐิานที่ 6 ลักษณะประชากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ 

สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะแตกต่างกัน 

 สมมตุิฐานท่ี 6.1 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.6.1
ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะ
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.58 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหา

ข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า t p 
ชาย 54.5868 20.4897 .091 .928 
หญิง 54.7778 18.7879    
จากตารางท่ี 4.58 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศตา่งกัน                  
มีการเพิ่มความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 6.2 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ 4.8.6.2
ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการเพิ่มความสุขจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะ  
แตกตา่งกนั    
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ตารางท่ี 4.59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคม  
ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 20-25 ปี 53.8571 18.8790 1.980 .116 26–35 ปี 52.0224 18.1685   36-45 ปี 55.2603 20.2379   46-60 ปี 58.4000 19.1822     

จากตารางท่ี 4.59 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการเพิ่ม
ความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 6.3 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.6.3
ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนั   
ตารางท่ี 4.60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 62.6400 15.8741 2.261 .106 
ปริญญาตรี 54.1818 18.7897   

ปริญญาโท/เอก 54.2200 21.0950    
จากตารางท่ี 4.60 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีการเพิ่มความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 สมมตุิฐานท่ี 6.4 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.6.4
ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.61 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ 59.9857 17.3025 2.241 .083 

พนกังานเอกชน 53.1700 18.6690   
ธุรกิจสว่นตวั 54.6386 21.7281   

อ่ืนๆ 53.6170 19.3958     
จากตารางท่ี 4.61 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มีการ          
เพิ่มความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 6.5 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.6.5
ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ
แตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
รายได้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่า F p 
ต ่ากวา่ 10,000  51.0714 22.4184 1.467 .199 10,001-20,000 58.1546 16.7010   20,001-30,000 52.8049 16.3310   30,001-40,000 52.5217 19.4396   40,001-50,000 58.3000 20.7156   
มากกวา่50,000 53.9405 22.3376   
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จากตารางท่ี 4.62 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการ
เพิ่มความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมตุิฐานท่ี 6.6 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ4.8.6.6
ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนั  
ตารางท่ี 4.63 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกตา่งกนั 

สถานภาพสมรส ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

โสด  53.2469 18.7637 2.563 .078 
สมรส 57.6571 18.8086   
หยา่ 51.9048 26.1264    
จากตารางท่ี 4.63 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกตา่งกนั มีการเพิ่มความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั           

 สมมตุิฐานท่ี 6.7 กลุ่มผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ 4.8.6.7
ท่ีมีต าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลู
ธรรมะแตกตา่งกนั    
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ตารางท่ี 4.64 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ ส่ือสงัคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะของผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน 

ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า F p 

ระดบัปฏิบตัิการ  55.0620 17.4914 .231 .875 
ผู้บริหารระดบัต้น 53.0968 20.8921   
ผู้บริหารระดบักลาง 54.2143 21.4219   
ผู้บริหารระดบัสงู 55.8750 24.1014     

จากตารางท่ี 4.64 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการเพิ่มความสขุจากการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกตา่งกนั มีการเพิ่มความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั  4.8.7 สมมุตฐิานที่ 7 มีความสัมพันธ์กัน ในด้านพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมูล

ธรรมะ ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลธรรมะ การลดความเครียดและการเพิ่มความสุข ของผู้ใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูลธรรมะ    
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ตารางท่ี 4.65 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะ
ชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์ ประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ธรรมะการลดความเครียดและการเพิ่มความสขุ ของผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
แสวงหาข้อมลูธรรมะ   

ความสัมพนัธ์ พฤติกรรม
การ

แสวงหา
ข้อมูล
ธรรมะ 

ช่องทาง
สื่อสังคม
ออนไลน์ ประเภท

เนือ้หา
ธรรมะ การใช้

ประโยชน์
จากข้อมูล

ธรรมะ การลด
ความเครียด การเพิ่ม

ความสุข 
พฤตกิรรมการ
แสวงหาข้อมลู

ธรรมะ - .449** .640** .678** .564** -.249** 
ชอ่งทางส่ือสงัคม

ออนไลน์  - .437** .452** .304** -308** 
ประเภทเนือ้หา

ธรรมะ   - .744** .583** .093 
การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมลูธรรมะ    - .681** .247** 
การลดความเครียด     - .204** 
การเพิ่มความสขุ      -  

หมายเหตุ:  **มีนยัส าคญัตามสถิตท่ีิระดบั .01 (2-Tailed)  
จากตารางท่ี 4.65 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าตวัแปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กัน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยพบวา่พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัช่องทางส่ือสงัคม

ออนไลน์ในระดบัปานกลาง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกับประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้
ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ การลดความเครียด แตมี่ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการเพิ่มความสขุ 
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ด้านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกับประเภท
เนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ การลดความเครียด แตมี่ความสมัพนัธ์เชิงลบกับ
การเพิ่มความสขุ 

ด้านประเภทเนือ้หาธรรมะ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ 
การลดความเครียดในระดบัสงู แตก่ารเพิ่มความสขุมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 

ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการลด
ความเครียด แตมี่ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ากบัการเพิ่มความสขุ 

ด้านการลดความเครียด มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่ากบัการเพิ่มความสขุ  
ตารางท่ี 4.66 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตุฐิาน 

  ตัวแปรตาม 
พฤติกรรม

การแสวงหา
ข้อมูล
ธรรมะ ช่องทาง

ส่ือสังคม
ออนไลน์ ประเภท

เนือ้หา
ธรรมะ การใช้

ประโยชน์
จากข้อมูล

ธรรมะ การลด
ความเครียด การเพิ่ม

ความสุข 
เพศ       
อาย ุ       

การศกึษา       
อาชีพ       
รายได้       

สถานภาพสมรส       
ต าแหน่งงาน       

พฤติกรรมการแสวงหาข้อมลู
ธรรมะ      (-) 

ชอ่งทางสื่อสงัคมออนไลน์      (-) 
ประเภทเนือ้หาธรรมะ       

การใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ธรรมะ       

การลดความเครียด       
การเพิ่มความสขุ        

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมาย หมายถึงตวัแปรทัง้สองตวัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติหรือมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และเคร่ืองหมาย  หมายถึงตวั
แปรทัง้สองตวัแปรมีความแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 



 
บทที่ 5  

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ  
ผลการวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของพฤตกิรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพทุธศาสนาตอ่การลด

ความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์           
ในการศึกษาบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมมะ 
ช่องทางและประเภทของส่ือธรรมะ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสารธรรมมะของกลุ่ม
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมถึงการศึกษาหาความส าพันธ์ต่อระดับการลด
ความเครียดและการเพิ่มความสขุจากการหาข้อมลูธรรมะ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้วิธีการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการศกึษากลุ่มผู้สนใจธรรมะและแสวงหาข้อมลูธรรมะจากส่ือ
สงัคมออนไลน์ โดยก าหนดเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 400 คน จากนัน้ผู้ วิจยัได้น าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิสามารถท าการสรุปผลการศกึษา 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 5.1 สรุปผลการวิจัย  

ในบทนีจ้ะน าเสนอข้อสรุปของผลการวิจยัเชิงส ารวจ จากข้อมูลในแบบสอบถาม ได้แก่ 
ข้อมลูด้านประชากร คือ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ รายได้ สถานะภาพสมรส  และข้อมลูเก่ียวกบั
ระดบัต าแหน่งงาน สรุปผลการวิจัยในด้านพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ ด้านช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ ด้านประเภทเนือ้หาท่ี
เก่ียวกับธรรมจากส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกเปิดรับ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ธรรมะ ข้อมลูด้านการลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะ และด้านการเพิ่มความสขุจาก
การแสวงหาข้อมูลธรรมะ ของกลุ่มตวัอย่างวยัท างานท่ีใช้ ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล
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ธรรมะ จ านวนทัง้สิน้ 400 คน รวมถึงสรุปผลของการทดสอบสมมตุิฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 5.1.1 ด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง    จากผลการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็น เพศหญิง (69.8%) มีอายเุฉล่ียในช่วง 36-45 ปี (36.5%) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (68.8%) อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (50.0%) 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,000 -20,000 บาท (24.3%) สถานภาพโสด(59.8%) ต าแหน่งงานอยู่ใน
ระดบัปฎิบตัิการ (60.5%) และมีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะเป็นประจ า
ทกุวนั (86.8%) โดย ใช้งานจากท่ีบ้าน (362คน) ช่วงเวลาในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ คือช่วงเวลา 18.01-22.00น. (54.8%) ระยะเวลาในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ตอ่ครัง้ 1 ชัว่โมงขึน้ไป (31.5%)  5.1.2 ด้านพฤตกิรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์   

จากผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ อยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมด้านประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารธรรมะ
มากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านการยอมรับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิต และด้านการน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ตามล าดบั  5.1.3 ด้านช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ 

จากผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้ ช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลู
ธรรมะอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียในการใช้ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก ว.วชิรเมธี และกเูกิล กรุ๊ปส์ ตามล าดบั  5.1.4 ด้านประเภทของเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะจากส่ือสังคมออนไลน์ที่เลือก

เปิดรับ  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการค้นหาประเภทเนือ้หาธรรมะต่าง  ๆ อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียการค้นหาข้อมูลธรรมะประเภทเนือ้หา ข้อคิดเก่ียวกับธรรมะมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ เนือ้หาประเภทกฎแห่งกรรมและเนือ้หาเก่ียวกับความสุขท่ีแท้จริงจากศาสนา 
ตามล าดบั   
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5.1.5 ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ  จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้ประโยชน์ข้อมลูธรรมะอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียในด้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มากท่ีสุด รองลงมา คือ เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียว
จิตใจ และเพ่ือหาความสขุท่ีแท้จริงของชีวิต ตามล าดบั  5.1.6 ด้านการลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะ  จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการลดความเครียด อยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียในเร่ือง ธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ธรรมะช่วยลดความโกรธ 
และธรรมะชว่ยลดความยดึมัน่ถือมัน่ในตนเอง ตามล าดบั  5.1.7 ด้านการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะ  จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเพิ่มความสุข อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
คา่เฉล่ียในเร่ือง ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีสขุภาพจิตท่ีดี ,ธรรมะท าให้สมองของข้าพเจ้าปลอดโปร่ง 
และ ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข มากท่ีสุด รองลงมา คือ ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้า             
มีคณุคา่  ธรรมะท าให้ข้าพเจ้านอนหลบัสนิท และธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึน้ ตามล าดบั  5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิาน  

การงานวิจยัได้ตัง้สมมตุฐิานไว้ทัง้หมด 7 สมมตุฐิาน สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
สมมุติฐานที่ 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ 

รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์              
ไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมุติฐานที่ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกันมีการเปิดรับช่องทาง ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ
แสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส        
แตกต่างกัน มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะแตกต่างกันอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติ โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิง ท่ีมีอาย ุ46-60 ปี  มีการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี มีรายได้ระหว่าง 40,000-50,000 บาท และมีสถานภาพหย่า มีการเปิดรับช่องทางส่ือสงัคม
ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะประชากรด้าน อาชีพ 
และ ต าแหน่งงาน แตกต่างกันมีการเปิดรับช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะ
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมุติฐานที่ 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์แตกตา่งกนั 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีการเปิดรับประเภท
เนือ้หาธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพบว่าผู้บริหาร
ระดบักลางมีการเปิดรับประเภทเนือ้หาธรรมะแตกตา่งกนั ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากร
ด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส แตกตา่งกันมีการเปิดรับประเภทเนือ้หา
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมุติฐานที่ 4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจาก
การแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมุติฐานที่ 5 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีการลดความเครียดจากการใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนั 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีการลดความเครียดจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสวงหาข้อมูล
ธรรมะไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมุติฐานที่ 6 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรด้าน เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีมีการเพิ่มความสุขจากการใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะแตกตา่งกนั 
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จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีการเพิ่มความสุขจากการใช้ ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมุติฐานที่  7 มีความสมัพันธ์กัน ในด้านพฤติกรรม ช่องทาง ประเภทเนือ้หา  การใช้
ประโยชน์ การลดความเครียดและการเพิ่มความสุข ของผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข้อมูล
ธรรมะ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ ช่องทาง 
ประเภทเนือ้หา การใช้ประโยชน์ การลดความเครียดและการเพิ่มความสุข ของผู้ ใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์แสวงหาข้อมลูธรรมะพบว่า มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
พบว่าพฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัช่องทาง ส่ือสงัคมออนไลน์ใน
ระดบัปานกลาง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสงูกบัประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลธรรมะ การลดความเครียด แตมี่ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการเพิ่มความสุข  ด้านช่องทางส่ือ
สังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับประเภทเนือ้หาธรรมะ การใช้
ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ การลดความเครียด แตมี่ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการเพิ่มความสขุ ด้าน
ประเภทเนือ้หาธรรมะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ การลด
ความเครียดในระดบัสงู แตก่ารเพิ่มความสขุมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า  ด้านการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูธรรมะ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสงูกบัการลดความเครียด แตมี่ความสมัพนัธ์ในระดบั
ต ่ากับการเพิ่มความสุข ด้านการลดความเครียด มีความสมัพันธ์เชิงบวกในระดบัต ่ากับการเพิ่ม
ความสขุ  5.3 การอภปิรายผลการวิจัย  

จากผลการศกึษาสามารถอภิปรายผล ได้เป็น 7 ส่วนดงันี ้1) ด้านลกัษณะทางประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง 2) ด้านพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 3) ด้าน
ช่องทางของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ 4) ด้านประเภทเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะใน
ส่ือสงัคมออนไลน์ 5) ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ 6) ด้านการลดความเครียดจากการ
แสวงหาข้อมลูธรรมะ 7) ด้านการเพิ่มความสขุจากการแสวงหาข้อมลูธรรมะ 5.3.1 จากผลการศึกษาด้านลักษณะทางประชากรของผู้ แสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ 
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พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศาวดี วิสารทวิศษิฏ์ (2556) ศกึษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือธรรมะกบัความรู้
เ ก่ียวกับหลักค าสอน ความเ ช่ือในพระพุทธศาสนา และการกระท าความดีตามแนว
พระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง และมีการศกึษาในระดบัปริญญาตรีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดริณ จักรพันธุ์  อินทร์อุดม (2556) ได้ศึกษาเร่ือง “การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผ่านส่ือใหม่:กรณีศึกษาเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม” พบว่า 
ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลธรรมะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มี
การศกึษาในระดบัปริญญาตรี  5.3.2 ด้านพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ ใช้วัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์เพ่ือแสวงหาข้อมูลธรรมะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมด้าน
ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารธรรมะมากท่ีสุด รองลงมา คือด้านการยอมรับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้
ในชีวิต และด้านการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั ตามล าดบั ซึ่งผลวิจยันีส้อดคล้องกับแนวคิด
ด้านพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูขา่วสารของชาร์ลส์ แอตคิน (Atkin,1973) ท่ีมีแนวคิดว่าบคุคลจะ
มีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากส่ือนัน้ ขึน้อยู่กับการคาดคะเนเปรียบเทียบผลท่ีจะ
ได้รับจากการแสวงหาข้อมูลข่าวสารนัน้ หากการแสวงหาข้อมูลข่าวสารให้ผลตอบแทนหรือมี
ประโยชน์ท่ีจะได้รับบุคคลนัน้ก็ยิ่งจะแสวงหาข่าวสารนัน้ ๆ แต่ถ้าผลประโยชน์ท่ีจะได้รับนัน้น้อย
กว่าสิ่งท่ีคาดไว้ว่าจะได้รับก็อาจมีผลท่ีจะท าให้ไม่เกิดพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้ ใน
ส่วนของความต้องการในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ซึ่ง
อาจเกิดจากความไม่สอดคล้องกนัระหว่างสภาวะท่ีเป็นอยู่ของบุคคลนัน้  กับระดบัความต้องการ
แสวงหาข้อมูลท่ีคาดหวงัไว้ชาร์ลส์ แอตคิน เรียกว่า “ข่าวสารท่ีให้ความพึงพอใจทนัทีในเชิงการ
บริโภค” ส่วนข่าวสารท่ีลดความไม่รู้ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนัน้ เรียกว่า ข่าวสารท่ีใช้
ประโยชน์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจและช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิดและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ 
ในชีวิตประจ าวนัได้ การแสวงหาข้อมลูขา่วสารนัน้นอกจากเพ่ือสนบัสนนุทศันคติหรือความคิดของ
ตนแล้ว ยังเป็นการแสวงหาข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ เช่นเพ่ือให้มีความรู้ ใช้เป็น
แนวทางในการตดัสินใจแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัทางด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ธรรมะ 
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5.3.3 ด้านช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะจากผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้ ช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะผ่านการใช้ช่องทาง
ไลน์บ่อยมากท่ีสุด รองลงมา คือ เฟซบุ๊ ก ว.วชิรเมธี และกูเกิล กรุ๊ปส์ ตามล าดับซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ ศรีสวัสดิ์ (2559) เร่ือง “ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
ระบบปฏิบัติการไลน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ท่ีกาลังศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั” ท่ีพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้ส่ือไลน์มากท่ีสดุเน่ืองจากสามารถเข้าถึงได้ทกุช่วงเวลาสามารถเข้าถึงและใช้
งานได้ง่ายในสังคมสงฆ์ก็คงมองเห็นประโยชน์จากการน า ส่ือไลน์ไปใช้ในการเผยแผ่ธรรมะ 
ตวัอยา่งเชน่ พระครูวรกิตตโิสภณ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) หรือหลวงพ่อเศรษฐีเจ้าอาวาสวดันาคปรก 
อายุ 70 ปี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ผ่านโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนในการสอนธรรมะและเผยแผ่พระพทุธศาสนาทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เป็น
ต้น 5.3.4 ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้
ประโยชน์ข้อมลูธรรมะในด้านเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มากท่ีสดุ รองลงมา คือเพ่ือเป็นท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจ และเพ่ือหาความสขุท่ีแท้จริงของชีวิต ตามล าดบั เน่ืองจากบคุคลท่ีแสวงหาข้อมลู
ธรรมะ มีเหตุและปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท่ีผลักดันให้เกิดการแสวงหาข้อมูลธรรมะเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัซึ่งผลวิจยันีส้อดคล้องกบัแนวคิดของแม็คเควล (Mac Quail อ้างถึงใน
พชันี เชยจรรยาและคณะ, 2541) ซึ่งได้สนบัสนนุแนวคิดเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และการแสวงหา
ความพึงพอใจจากการแสวงหาความรู้การเปิดรับส่ือเพ่ือหลีกเล่ียงต่อปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ความโดดเด่ียว ความวิตกกังวล ความเครียด หรือเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ตัวเองในการ
แสวงหาข้อมลูในการน าไปใช้สนทนากบับคุคลอ่ืนในสงัคม 5.3.5 ด้านการลดความเครียดจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์       
จากการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีการลดความเครียดในเร่ืองธรรมะช่วยลดความวุ่นวายใจมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ธรรมะช่วยลดความโกรธ และธรรมะช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นในตนเอง 
ตามล าดับ ผลการวิจัยได้ชีใ้ห้เห็นว่าการแสวงหาข้อมูลธรรมะจากส่ือสังคมออนไลน์ท าให้ลด
ความเครียดได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทุม ฤกษ์กลาง (2554) เสนอแนวคิดเก่ียวกับ 
“การจดัการความเครียด เตมิความสขุ เพ่ือประสิทธิผลในการท างาน” พบว่าจากหลกัฐานการวิจยั
ทางสังคมวิทยายืนยันว่าการสนับสนุนทางสังคมท าให้บุคคลได้ประโยชน์และสิ่งจ าเป็น  การมี
เครือข่ายสังคม จะช่วยท าให้บุคคลลดความเครียดได้ เม่ือบุคคลมีความเครียดเกิดขึน้จึง
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จ าเป็นต้องหาทางออกโดยการหาท่ีพึ่งทางใจเพ่ือให้จิตใจสงบ การแสวงหาข้อมูลธรรมะสามารถ
ลดความเครียดได้ 5.3.6 ด้านการเพิ่มความสุขจากการแสวงหาข้อมูลธรรมะจากการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีการเพิ่มความสุขอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียในเร่ือง ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามี
สุขภาพจิตท่ีดี, ธรรมะท าให้สมองของข้าพเจ้าปลอดโปร่ง และ ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข 
มากท่ีสดุ รองลงมา คือ ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีคณุคา่ ธรรมะท าให้ข้าพเจ้านอนหลบัสนิท 
และธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึน้ ตามล าดบั โดยผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรกลบัพบว่าการแสวงหาข้อมูลธรรมสามารถลดความเครียดได้และไม่สามารถเพิ่ม
ความสขุได้โดยมีความสมัพนัธ์เชิงผกผนัคือยิ่งแสวงหาข้อมลูธรรมะมากยิ่งลดการเพิ่มความสขุ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทุม ฤกษ์กลาง (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ”ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ก ความเหงา ความพึงพอใจในชีวิต และความเครียดของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่าการท่ีบคุคลใช้ส่ือสงัคมออนไลน์สามารถลดความเครียดได้แต่กลบัท าให้
เกิดความรู้สึกเหงาและโดดเด่ียว ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองลิงสามตวั(ขงจือ้) ท่ีใช้มือปิดห ูปิด
ปาก และปิดตา ซึ่งต้นก าเนิดของภาพปริศนาธรรมนีเ้กิดขึน้ในศตวรรษท่ี 17 ตามหลกัค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาว่าด้วยการไม่รับรู้ในสิ่งไม่ดีจะท าให้ไม่เกิดความทุกข์ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง
สอนไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของประทุม ฤกษ์กลาง (2547) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “หลกัการส่ือสาร
ตามแนวพทุธศาสนา” ในเร่ืองช่องทางการส่ือสาร ซึ่งในทางพุทธศาสนาชีว้่า ตา หู จมูก ลิน้ กาย 
ใจ เป็นช่องทางแห่งการเกิดทุกข์ได้ เป็นช่องทางของมาร (สิ่งท่ีขัดขวางความดี ก่อให้เกิดทุกข์)  
ธรรมะข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ช่องทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของกายมนษุย์ทัง้ 5 ได้แก่ ตา ห ูจมกู 
ลิน้ ผิวสมัผสั (กาย) ใจ สามารถรับรู้หรือรับเข้าซึ่งข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดทุกข์ (หรือนรกทางใจ) 
และสขุ (หรือสวรรค์ในใจ) บคุคลจงึควรรู้จกัเลือกรับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสร้างสขุให้กบั
ตน และควรหลีกเล่ียงการรับข้อมูลข่าวสารท่ีไร้ประโยชน์ท่ีจะสร้างทุกข์ให้กับตน ซึ่งนับเป็น
หลกัการเลือกรับข้อมลูขา่วสารของพระพทุธเจ้าซึง่ก่อให้เกิดความสขุอยา่งแท้จริงในชีวิต   



110 

 

5.4 ข้อจ ากัดงานวิจัย  5.4.1 งานวิจยัในครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษาวิจยัเฉพาะพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้แต่
ปัจจบุนัเขตเมืองได้ขยายออกไปถึงปริมณฑลซึ่งมีกลุ่มคนวยัท างานอีกมากท่ีเข้ามาท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 5.4.2 กลุม่ตวัอย่างท่ีมีความใกล้เคียงกนัในด้านอาชีพ อาย ุและการศกึษา อาจท าให้ไม่
สามารถเห็นถึงความแตกตา่งในเร่ืองของพฤติกรรมและช่องทางในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการ
แสวงหาข้อมลูธรรมะได้ 5.4.3 การวิจยัครัง้นีย้งัขาดตวัแปรท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมการปฎิบตัิธรรมของผู้ ใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ  5.5 ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ ใช้
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะจากการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ 5.5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรด้านพระพุทธศาสนา 

 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล5.5.1.1
ธรรมะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดงันัน้องค์กรด้านพระพุทธศาสนา ควรใช้ช่องทางในการส่ือสาร
ข้อมลูธรรมะให้เพศชายเข้ามาศกึษาข้อมลูธรรมะมากขึน้ เน่ืองจากเพศชายสามารถบรรพชาและมี
โอกาสสืบทอดหลักธรรมค าสอนได้มากกว่าเพศหญิง การเผยแผ่ข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์สามารถขยายกลุม่เพศชายให้มากขึน้เพ่ือให้ครอบคลมุและเข้าถึงกลุม่เพศชายได้มากขึน้ 

 จากผลการศกึษาพบวา่ประเภทของเนือ้หา ข้อคิดเก่ียวกบัธรรมะและกฏ5.5.1.2
แห่งกรรมเป็นประเภทเนือ้หาท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ดงันัน้องค์กรด้านพระพุทธศาสนาท่ี
ต้องการเผยแผข้่อมลูธรรมะผา่ยส่ือสงัคมออนไลน์ ควรมีการพฒันารูปแบบของการน าเสนอเนือ้หา
ของข้อคิดเก่ียวกบัธรรมะและกฏแห่งกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึน้เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนท่ี
ต้องการหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ืออนไลน์ได้มากขึน้ 

 จากผลการศกึษาพบว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมลูธรรมะ ในด้านการใช้5.5.1.3
ธรรมะเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจดงันัน้องค์กรทางพระพุทธศาสนา
ควรหนัมาใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนเพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนิน
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ชีวิตของผู้ ท่ีสนใจศึกษาธรรมะ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดาย และสะดวกมากยิ่งขึน้ อีกทัง้
ต้องมีการตรวจสอบหลกัธรรมค าสอนให้ถกูต้องตามหลกัพระพทุธศาสนา 

 จากการศึกษาพบว่าการหาข้อมลูธรรมะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์สามารถ5.5.1.4
ชว่ยลดความเครียดได้แตไ่มส่ามารถชว่ยเพิ่มความสขุในชีวิตได้ทางองค์กรด้านพทุธศาสนาจึงควร
ให้ความส าคญักับการส่งเสริมการปฏิบตัิธรรมให้มากขึน้ เพ่ือช่วยให้ความสุขมวลรวมของคนใน
ประเทศมีมากขึน้  5.5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

 ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มคนวัยท างานท่ีอยู่ในเขต5.5.2.1
กรุงเทพมหานคร แตเ่น่ืองจากสภาวะการณ์ในปัจจบุนัท่ีเมืองขยายตวัมากขึน้ท าให้มีการกระจาย
ตวัของกลุ่มคนวยัท างานออกไปตามปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างมีความ
หลากหลายมากขึน้จึงควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมกว้างขึน้ เพ่ือจะได้กลุ่มตัวอย่างท่ี
น่าเช่ือถือและจะท าให้งานวิจยัมีประโยชน์และมีคณุค่าในการพฒันาการส่ือสารข้อมูลธรรมะได้
ครอบคลมุและตรงกบัความต้องการของกลุม่ตวัอย่างมากขึน้  

 ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมด้านการปฏิบตัิธรรมของกลุ่มตวัอย่าง5.5.2.2
ท่ีแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบต่อการใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมลูธรรมะ วา่สามารถท าให้ลดความเครียด และเพิ่มความสขุได้หรือไม่ 

 ควรมีค าถามปลายเปิดในส่วนของช่องทางในการแสวงหาข้อมูลธรรมะ5.5.2.3
เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูในสว่นนีม้ากขึน้เน่ืองจากช่องทางถกูก าหนดในแบบสอบถามโดยอ้างอิงจากการ
ใช้งานของผู้ ใช้โดยรวม ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนท่ีใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหา
ข้อมลูธรรมะแตไ่มมี่ชอ่งทางท่ีตนใช้แสวงหาจงึไม่สามารถตอบแบบสอบถามในส่วนของช่องทางท่ี
ก าหนดในแบบสอบถามได้อยา่งสมบรูณ์  

 ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการส ารวจร่วมกับการท าวิจยัเชิงคุณภาพ5.5.2.4
ด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ในประเด็นของการใช้ประโยชน์จากธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ 
เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการท าวิจยัเชิงคณุภาพมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามของการ
วิจยัเชิงส ารวจซึง่จะท าให้แบบสอบถามเชิงส ารวจมีคณุภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลมุ
มากขึน้ 
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 ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการวิเคราะห์ประเภทของเนื อ้หาเก่ียวกับ5.5.2.5
ธรรมะท่ีอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์ว่ามีรูปแบบใดในเชิงลึกเน่ืองจากรูปแบบการน าเสนอในแต่ละ
ประเภทเนือ้หาอาจน าเสนอได้หลายรูปแบบ เพ่ือท่ีจะหาว่ารูปแบบใดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
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ภาคผนวก             



 
แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 

“อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาขา่วสารธรรมะพทุธศาสนาตอ่การลดความเครียดและการเพิ่ม
ความสขุของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  

เรียน ทา่นผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจดัท า วิทยานิพนธ์เร่ือง “อิทธิพลของพฤติกรรมการ

แสวงหาข่าวสารธรรมะพทุธศาสนาตอ่การลดความเครียดและการเพิ่มความสขุของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
ผู้ วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่ง ข้อมูล ท่ีตอบในแบบสอบถาม                   
ถือเป็นความลบั เพ่ือน าข้อมลูไปใช้ในการวิจยัเท่านัน้ ขอขอบพระคณุอย่างสงูในความกรุณาตอบ
แบบสอบถาม         นางสาวประพิมพนัธ์ เป็นสขุพร้อม  
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร / ข้อมูลท่ัวไป  1.  เพศ   

  1.  ชาย     2.  หญิง 2. อาย ุ  
  1.  20 - 25 ปี    2.  26 - 35 ปี   3.  36 - 45 ปี    4.  46 - 55 ปี    5.   56 - 60 ปี   3. วฒุิการศกึษาท่ีจบ    1.  ประถมศกึษา     2. มธัยมศกึษาตอนต้น 
   3. มธัยมศกึษาตอนปลาย   4.  ปริญญาตรี  
   5. ปริญญาโท / ปริญญาเอก 4.  อาชีพ 
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   1. รับราชการ    2.  พนกังานบริษัทเอกชน    3.  รัฐวิสาหกิจ    4. ธุรกิจสว่นตวั    5.  พอ่บ้าน แมบ้่าน    6.  นักศึกษา                       7. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............... 5.   รายได้ของทา่นตอ่เดือน    1.  ต ่ากวา่ 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. มากกวา่ 50,000 บาท 6. สถานภาพสมรส 
  1.  โสด                 2.  สมรส          3.หยา่ 7. ต าแหนง่งาน 
 1. ระดบัปฏิบตักิาร    2. ผู้บริหารระดบัต้น   
 3. ผู้บริหารระดบักลาง     4. ผู้บริหารระดบัสงู   8.  ทา่นใช้ส่ือสงัคมออนไลน์มากน้อยเพียงใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
  1. น้อยกวา่1ครัง้ตอ่สปัดาห์    2. 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์     
  3. มากกวา่สองครัง้ตอ่สปัดาห์       4. ไมเ่กิน 6 ครัง้ตอ่สปัดาห์                         
  5. เป็นประจ าทกุวนั 9.  ทา่นใช้ส่ือสงัคมออนไลน์จากท่ีสถานท่ีใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
  1.บ้าน     2. ท่ีท างาน    3.สถานศกึษา     
 4. Internet cafe   5. บนรถขนสง่มวลชน/รถยนต์สว่นตวั  
 6. อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................... 10.  ชว่งเวลาใดท่ีทา่นเข้าถึงส่ือสงัคมออนไลน์บอ่ยท่ีสดุ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
  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.  ระยะเวลาท่ีทา่นใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ในแตล่ะครัง้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
 1.  1-10 นาที     2.  10-20 นาที             3.  20-30 นาที  
 4.  30-40 นาที      5.  40-50 นาที             6.  1 ชม.ขึน้ไป  
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ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะผ่านส่ือสังคมออนไลน์         2.1 ลกัษณะพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูธรรมะในส่ือสงัคมออนไลน์ 
ทา่นแสวงหาข้อมลูขา่วสารธรรมะพทุธศาสนา อาทิ บทสวดมนต์ หลกัธรรมค าสอน วิธีปฏิบตัิธรรม 
ในลกัษณะตา่งๆตอ่ไปนีบ้อ่ยครัง้เพียงใด  

พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ                      
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความต้องการค้นหาข้อมูล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 1.ข้าพเจ้ามีความต้องการในการแสวงหาข้อมูล

ขา่วสารธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์      2.  ข้อมูลข่าวสารธรรมะท่ีเผยแพร่ผ่ านส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นสิ่งส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของข้าพเจ้า      3.  ข้อมูลข่าวสารธรรมะท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ มีประโยชน์ตอ่ข้าพเจ้า      4. ข้าพเจ้ามกัน าข้อมลูขา่วสารธรรมะท่ีแสวงหาจาก 
ส่ือสงัคมออนไลน์ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กบัผู้ อ่ืน      5. ข้าพเจ้ามกัน าข้อมลูข่าวสารธรรมะท่ีแสวงหามาได้
จากส่ือสงัคมออนไลน์ไปสนทนากบัผู้ อ่ืน      6. ข้าพเจ้ามักแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารธรรมะท่ี
แสวงหามาได้จากส่ือสงัคมออนไลน์กบัผู้ อ่ืน      7. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูล
ขา่วสารธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์      8. การได้มาซึ่งข้อมลูข่าวสารธรรมะท่ีแสวงหาจากส่ือ
สังคมออนไลน์ ท าให้ข้าพเจ้า รู้สึกพึงพอใจและ          
มีความสขุ      
9. ข้อมูลข่าวสารธรรมะท่ีแสวงหามาได้จากส่ือสงัคม
ออน ไ ล น์ ส าม า ร ถตอบสนอ ง คว าม ต้ อ ง ก า ร               
ของข้าพเจ้า      
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พฤตกิรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ                      
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความต้องการค้นหาข้อมูล 

ม า ก
ที่สุด มาก ป า น

กลาง น้อย น้ อ ย
ที่สุด 10. ข้อมูลข่าวสารธรรมะท่ีแสวงหามาจากส่ือสังคม

ออนไลน์สามารถชว่ยแก้ไขปัญหาชีวิตของข้าพเจ้า      11.การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารธรรมะจากส่ือสังคม
ออนไลน์ ท าให้ข้าพเจ้ายอมรับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้
ในชีวิต      
12. การได้มาของข้อมูลข่างสารธรรมะจากส่ือสังคม
ออนไลน์ท าให้ข้าพเจ้ารู้สกึมัน่ใจในการด ารงชีวิต      13. ข้าพเจ้ามักจะใช้ข้อมูลข่าวสารธรรมะท่ีแสวงหา
จากส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต      14. ข้าพเจ้าน าข้อมูลข่าวสารธรรมมะท่ีแสวงหาจาก
ส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นแนวทางในการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน      
15.ข้าพเจ้าน าข้อมูลข่าวสารธรรมะท่ีแสวงหาจากส่ือ
สงัคมออนไลน์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั      16. ข้าพเจ้าน าข้อมูลข่าวสารธรรมท่ีแสวงหาจากส่ือ
สงัคมออนไลน์มาใช้ในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาชีวิต      17. ข้าพเจ้าเลือกใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัเนือ้หาธรรมะท่ีข้าพเจ้าต้องการแสวงหา      18. ข้าพเจ้าชอบท่ีจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารธรรมะ
จากชอ่งทางออนไลน์      19. ข้าพเจ้ามีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารธรรมะท่ีได้จากการแสวงหาข้อมลูธรรมะจาก
ส่ือสงัคมออนไลน์      
20. ข้าพเจ้าน าข้อมลูข่าวสารธรรมะท่ีแสวงหาจากส่ือ
สงัคมออนไลน์มาชว่ยท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จ         
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ตอนที่ 3 ช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ 
ทา่นเลือกเปิดรับข้อมลูขา่วสารธรรมมะจากส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทใดบ้าง  

ช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ที่มี
เนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ ความบ่อยครัง้ 

ทุกวัน 5-6 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ 3-4 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ 1-2 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ น้อย
กว่า 1
ครัง้/ 

สัปดาห์ 1.เว็บไซต์ (Website)      1.1 www.dhammajak.net (ธรรมจกัร)      1.2 www.dhammadelivery.com               
(ธรรมะเดลิเวล่ี)      1.3 www.dhammathai.org (ธรรมะไทย)      1.4 www.palungjit.com (พลงัจิต)      1.5 www. Ruendham.com (เรือนธรรม)      
อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..............................      2.เฟซบุ๊ก (Facebook)      2.1 ว.วชิรเมธี      2.2 พทุธธรรมน าใจ      2.3 ธรรมทาน      2.4 ค าคมธรรมเตือนใจ      2.5 หอจดหมายเหต ุพทุธทาสอินทปัญโญ      
อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..............................         
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ช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์                    
ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ ความบ่อยครัง้ 

ทุกวัน 5-6 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ 3-4 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ 1-2 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ น้อย
กว่า 1
ครัง้/ 

สัปดาห์ 3.เว็บบอร์ด (Web board)      3.1 พนัทิป Pantip (ห้องศาสนา)      3.2 เอ็มไทย (M Thai)       3.3 ยาฮ ูรู้รอบ (Yahoo รู้รอบ)      3.4 กเูกิล กรุ๊ปส์ (Google group)      3.5 เดก็ดีบอร์ด Dek D Board      3.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..............................      4.ยูทูป (YouTube)      4.1 hiphoplanla (ฮิปฮอพลัน้ลา)      4.2 Gunjae dham (กญุแจธรรม)      4.3 ฟังธรรมะวนัละนิดจิตแจม่ใส      4.4 เธอผู้ไมแ่พ้ตลอดกาล      4.5 MrTHChannel (มีสเตอร์THชาแนล)      4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..............................      5.ทวิตเตอร์ (Twitter)      5.1 dhammaintrend (ธรรมะอินเทรนด์)      5.2 buddhadasa (พทุธสัสะ)      5.3 kumsaptham (พทุธพจน์)      5.4 BuddhaQuotes (พทุธสภุาษิต)      5.5 Khamkom Dhamma (ค าคมธรรมมะ
เตือนใจ)      5.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..............................         
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ช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์                    
ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะ ความบ่อยครัง้ 

ทุกวัน 5-6 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ 3-4 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ 1-2 วัน 
ต่อ

สัปดาห์ น้อย
กว่า 1
ครัง้/ 

สัปดาห์ 6.อินสตาแกรม (Instagram)      7.ไลน์ (Line)      8.บล็อก (Blog)      9.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................          
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ตอนที่ 4 ประเภทของเนือ้หาเก่ียวกับธรรมะจากส่ือสังคมออนไลน์ที่เลือกเปิดรับ 
ประเภทเนือ้หาท่ีทา่นมีความต้องการท่ีจะค้นหาข้อมลูธรรมะจากส่ือสงัคมออนไลน์มีอะไรบ้าง  

ประเภทของเนือ้หาธรรมะ ความต้องการค้นหาข้อมูล 
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 1.เนือ้หาเก่ียวกบัพระไตรปิฏก      2.เนือ้หาเก่ียวกบัหลักธรรมค าสัง่สอน      3.เนือ้หาเก่ียวกบัพระธรรมวินัย      4.เนือ้หาเก่ียวบทสวดมนต์ คาถา คลิปเสียง      5.เนือ้หาเก่ียวกบัข้อคิดจากธรรมะ      6.เนือ้หาท่ีเป็นรูปภาพประกอบหลักธรรมะ      7.เนือ้หาท่ีเก่ียวกบันิทานธรรมะ                     8.เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเพลงธรรมะ      9.เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัสถานที่ปฏิบัตธิรรม      10.เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัวิธีการท าบุญ      11.เนือ้หาเก่ียวกบัประวัตพิระเกจิอาจารย์      12. เนือ้หาเก่ียวกบัข้อมูลของวัดต่างๆ      13. เนือ้หาเก่ียวกบัพุทธประวัต ิ      14. เนือ้หาเก่ียวกบัการฝึกสมาธิ      15. เนือ้หาเก่ียวกบัความสุขที่แท้จริง      16. เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองกฏแห่งกรรม      17. เนือ้หาเก่ียวกบัการแก้กรรม      18. เนือ้หาเก่ียวกบัข้อสงสัยทางศาสนา      19. เนือ้หาเก่ียวกบัวัฒธรรมประเพณี      20. เนือ้หาเก่ียวกบัพระเคร่ือง วัตถุมงคล         
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ตอนที่ 5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ  
ทา่นน าข้อมลูธรรมะท่ีได้จากการแสวงหาข้อมลูธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ใดบ้าง  

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ ความต้องการในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต      2.เพ่ือเผยแพร่ให้บคุคลอ่ืน      3.เพ่ือฆ่าเวลา      4.เพ่ือใช้เป็นเพื่อน      5.เพ่ือบ าบัดความทุกข์      6.เพ่ือแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ      7.เพ่ือหลีกหนีความเป็นจริง                     8.เพ่ือความเพลิดเพลิน      9.เพ่ือความผ่อนคลาย      10.เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเอง      11.เพ่ือแสดงตัวตนว่าเป็นคนดี      12.เพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน      13. เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ใ ห้

ค าปรึกษากบัผู้ อ่ืน      14.เพ่ือเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ      15. เ พ่ื อ สื บ ท อ ดหลัก ธ ร รมค า สอน ใน
พระพทุธศาสนา      16. เพ่ือหาความสุขที่แท้จริงของชีวิต      17.อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..............................       
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ตอนที่ 6 ค าถามเก่ียวกับความเครียด 
ทา่นคดิวา่ธรรมะมีผลกบัการลดความเครียดในประเดน็ใดบ้าง  

    

การลดความเครียด ระดับความเห็นด้วย 
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 1. ธรรมะชว่ยลดอาการนอนไม่หลับเพราะคดิมาก   

    หรือกงัวลใจ      2. ธรรมะชว่ยลดความหงุดหงดิ ร าคาญใจ      3. ธรรมะชว่ยลดความวุ่นวายใจ      4. ธรรมะชว่ยลดอาการปวดหัวไมเกรน      5. ธรรมะชว่ยลดความเศร้าหมอง      6. ธรรมะชว่ยลดความรู้สึกท้อแท้หมดหวงัในชีวิต      7. ธรรมมะชว่ยลดความกระวนกระวายใจ      8. ธรรมะชว่ยลดความเบ่ือหน่ายในชีวิต      9. ธรรมะชว่ยลดความโลภและกิเลสของข้าพเจ้า      10. ธรรมะชว่ยลดความโกรธของข้าพเจ้า      11. ธรรมะชว่ยลดความยดึม่ันถือม่ันในตนเองของ     
      ข้าพเจ้า      12. ธรรมะชว่ยลดความตงึเครียดทางร่างกายของ  
      ข้าพเจ้า      13. ธรรมะชว่ยลดอาการตื่นเต้นง่ายของข้าพเจ้า      14. ธรรมะชว่ยลดความเกลียดของข้าพเจ้า      15. ธรรมะชว่ยลดความเครียดของข้าพเจ้า      
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ตอนที่ 7 ค าถามเก่ียวกับการเพิ่มความสุข 
ทา่นคดิวา่ธรรมะท าให้ชีวิตของทา่นมีความสขุในด้านใดบ้าง 

              ขอขอบพระคณุในความกรุณาร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

การเพิ่มความสุข ระดับความเห็นด้วย 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 1. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้าพอใจกับชีวิตปัจจบุนั      2. ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีคุณค่า      3. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้านอนหลับสนิท      4. ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าสดใส      5. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามองทุกสิ่งในแง่บวก      6. ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึน้      7. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้าอารมณ์ดี      8. ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบ

ความส าเร็จในหน้าที่การงาน      9 .ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ      
ในชีวิตครอบครัว      10.ธรรมะท าให้ข้าพเจ้าอยากมอบส่ิงท่ีดีให้กับผู้อ่ืน      11. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้าควบคุมชีวิตตนเองได้      12. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพจิตที่ดี      13. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับชีวิต      14. ธรรมะท าให้สมองของข้าพเจ้าปลอดโปร่ง      15. ธรรมะท าให้จิตใจของข้าพเจ้าแช่มช่ืน      16. ธรรมะท าให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความหมาย      17. ธรรมะชว่ยให้ข้าพเจ้ามีพลังในการท าสิ่งต่างๆ      18. ธรรมะท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข      
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