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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่
พระพทุธศาสนาของพระสงฆ ์2) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจและการใชป้ระโยชนแ์อปพลเิคชันไลนเ์พือ่การศึกษาธรรมะของ
พระสงฆ์ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจแอปพลิเคชันไลน์เพื่อการศึกษา
ธรรมะของพระสงฆ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากจำานวนพระสงฆ์ที่กำาลังศึกษา             
ในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั จำานวน 400 รปู ผลการการศกึษา
พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลธรรมะจากสื่อต่างๆ ของพระสงฆ์ มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก กับความพึงพอใจและ
การใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พฤติกรรมการเผยแพร่ธรรมะผ่านช่องทางต่างๆ ของพระสงฆ์ มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับความพึงพอใจและ           
การใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: การศึกษา เผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ แอปพลิเคชันไลน์

Abstract

The objectives of the research were 1) to study Line application usage behavior for education 
and dissemination of Buddhism and the monks, 2) to study satisfaction and usage of Line application 
for Dharma study of the monks, and 3) to study relationships between usage and satisfaction of Line 
application for Dharma study of the monks. Research methodology was the quantitative research. The 
data was from the questionnaires responded by 400 monks studying in Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University and Mahamakut Buddhist University. The findings showed that there was a positive relationship 
between the exposure behavior to Dharma information from various media of the monks and the satisfaction 
and utilization to use Line application operating system for Buddhism education and dissemination.                  
It was statistically significant at 0.01 level. In addition, the behavior of monks related to Dharma                  
dissemination through various channels had the positive relationship with satisfaction and utilization of 
Line application operating system the purpose of education and dissemination of Buddhism with the 
statistical significance level at .01.

Keywords: Education, Dissemination of Buddhism, Monks, Line Application Operating System
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1.  บทนำา 

1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปจัจบุนัเปน็ยคุของการสือ่สารไรพ้รมแดนโดยมนษุยส์ามารถตดิตอ่สือ่สารกนัไดท้ัว่โลก  ดว้ยววิฒันาการของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารเมื่อทั้งสองเทคโนโลยีมาบรรจบจึงทำาให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น 

ทำาให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา  การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทำาให้เกิด

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึ้น จึงทำาให้เกิดสังคมใหม่ที่เรียกว่า “เครือข่าย

สังคมออนไลน์” (Social Network) ปัจจุบันการติดต่อส่ือสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย 

และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำาให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เครือข่าย

สังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลาย

ประเภท เช่น แอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิสเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instagram) เป็นต้น 

เครือข่ายสังคมออนไลนได้เข้ามามีบทบาทและผลกระทบในชีวิตประจำาวันในทุกๆ สังคม ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ               

การพาณชิย์ การบรหิารงานตา่งๆ การศกึษา การทหาร และความมัน่คงของประเทศ การสือ่สารและการโทรคมนาคม 

รวมท้ังการสร้างความบันเทิงภายในครอบครัวและสังคม นอกจากน้ียังมีบทบาทสำาคัญในด้านการแพทย์ และงานศิลปะอีกด้วย 

“พระสงฆ์” ในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมต้องมีความเกี่ยวข้อง และต้องติดต่อสื่อสารทั้งกับพระสงฆด้วยกัน            

และสังคมภายนอก พระสงฆ์มีความสำาคัญต่อการสร้างระเบียบแบบแผน และการดำารงอยู่อย่างม่ันคงของพระพุทธศาสนา 

พระสงฆ์จึงถือว่าเป็นตัวแทน หรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงมีหน้าที่ ในการปฏิบัติภารกิจ              

เพ่ือสืบทอดและเผยแผ่พระธรรมคำาสอนและพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จะต้องรู้เท่าทันสังคมโลกและเทคโนโลยีด้วยเสมอ 

เมื่อพระสงฆ์ต้องเป็นท่ีพึ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จำาเป็นที่ต้องเรียนรู้ทั้งหลักธรรมคำาสั่งสอน ทางพระพุทธศาสนา 

วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระสงฆ์

ที่กำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และ 

“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งด้านพระปริยัติธรรม และวิชาการ

ชั้นสูงสมัยใหม่ควบคู่กันไป (สมศักดิ์ บุญปู่, 2555) เมื่อ ปี พ.ศ. 2498 ได้เกิดสถานีวิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้น (สถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, 2557) พระสงฆ์ส่วนหนึ่งได้ ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลังจาก 

ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา วิทยุกระจายเสียงน่าจะเป็นเคร่ืองมือแรกๆ ที่วัดใช้เป็นแหล่งกระจายเสียงทางธรรมไปสู่

กลุ่มคนต่างๆ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 การเข้ามาของเทปคาสเซ็ท (Compact Cassette) นอกจากทำาให้ตลาดธุรกิจเพลงไทย

ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงไทยสากลขยายตัวแล้ว ที่น่าสนใจก็คือ การเผยแพร่ธรรมะผ่านเทปคาสเซ็ท ที่ โดดเด่น

มากก็คือ การบันทึกคำาบรรยายธรรมของพุทธทาสภิกขุ และใน พ.ศ. 2530 เทปคาสเซ็ทถูกแทนท่ีด้วยซีดี (CD) และ             

เอ็มพีสาม (MP3) ลกัษณะการใชง้านกจ็ะแตกตา่งกนัไป หลงัป ี2540 เมือ่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิพบวา่ มีการผลิตไฟลเ์สียง

แจกแบ่งปันในรูปลักษณ์ของซีดี และเอ็มพีสาม (MP3) ที่มาแทนเทปคาสเซ็ทมากขึ้น ในระยะแรกอาจเป็นการผลิตซ้ำา

เสียงเทศนาธรรมเก่าๆ ที่เคยได้รับการบันทึกไว รวมไปถึงเสียงของพระดังในอดีต 

 ในช่วงปี พ.ศ 2550 อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสำาคัญ นั่นคือ การเกิดขึ้นของพื้นที่

เก็บไฟล์ขนาดมหาศาล และสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก สิ่งที่เคยอยู่ในเทป วิดีโอ สามารถแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล และ

เปิดโอกาสให้มีการดาวน์ โหลด เช่น สำานักสงฆ์ป่าสามแยกของพระเกษม อาจิณศีโล ที่เคยเป็นประเด็นข่าวในรายการ

เร่ืองเล่าเช้าน้ี คลิปในยูทูป (YouTube) คลิปวัดพระธรรมกาย และพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ท่ีใช้ทวิสเตอร แ์ละเฟซบุ๊ก 

การปรับตัวของวงการสงฆก์บัการเผยแพร ่และสรา้งชอ่งทางการเขา้ถงึใหม่ๆ  เปน็ตน้ (ภญิญพนัธุ ์พจนะลาวณัย,์ 2557) 

พระสงฆ์ไทยในปัจจุบันก็พยายามใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ มากขึ้น จากการรวบรวม

เว็บไซต์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ปี 2556 พบว่ามีเว็บไซต์มากถึง 1,246 เว็บไซต์ (ธรรมจักร, 2556)   
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 จากจำานวนผู้ ใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์ ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์ได้รับความนิยมมากจาก 

ผู้ ใช้งานในประเทศไทย ถือเป็นตลาดสำาคัญและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยยอดผู้ ใช้กว่า 24 ล้านคน รองมาจาก

ญ่ีปุ่น ซึ่งมีผู้ ใช้กว่า 50 ล้านคน และปัจจุบันแอปพลิเคชันไลน์มีผู้ ใช้ 390 ล้านคนทั่วโลก (Techinasia, 2014)  

เมื่อแอปพลิเคชันไลน์ได้รับความนิยมเพระสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย ในสังคมสงฆ์ก็คงมองเห็นประโยชน์จากการนำา 

แอปพลิเคชันไลน์ไปใช้ในการเผยแพร่ธรรมะ ตัวอย่างเช่น พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) หรือหลวงพ่อเศรษฐี 

เจ้าอาวาสวัดนาคปรก อายุ 70 ปี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ             

สมาร์ทโฟนในการสอนธรรมะและเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เปน็ตน้ (สำาราญ สมพงษ,์ 

2556)                   

 การสือ่สารผา่นสือ่ออนไลน์ไดก้ลายเปน็วถิชีวีติประจำาวนัของผูค้น ไดก้อ่ใหเ้กดิการรวมกลุม่ของผู้ ใชส่ื้อออนไลน์

ในระดับชุมชนโลก เรียกว่า สังคมออนไลน์ และส่ือเหล่าน้ี ได้เข้าไปในวัด สำานักปฏิบัติธรรม และมหาวิทยาลัยสงฆ์                        

พระสงฆ์จึงเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาผู้ที่ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในอดีต โดยปกติการศึกษา             

พระธรรมและกิจของสงฆ์อยู่เพียงในวัด แต่ปัจจุบันพระสงฆ์เร่ิมเปลี่ยนบทบาทไปมาก ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย            

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สอนระดับบัณฑิตศึกษาสำาหรับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลยัเปดิสอนระดบับณัฑติศกึษาสำาหรบัคณะสงฆฝ์า่ยธรรมยตุ ทำาใหพ้ระสงฆ์ในปจัจบุนัมคีวามรูค้วามสามารถ 

และมีสังคมท่ีกว้างข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก สังคมออนไลน์ก็ไม่ต่างกับสังคมท่ัวไป แต่สังคมออนไลน์ก็เป็นสังคมอีกลักษณะหน่ึง 

ท่ีพระสงฆ์สามารถเลือกดำาเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานะของตน อาทิ การให้ธรรมเป็นทานแก่ผู้สนใจทั่วไป  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระสงฆ์ อาจารย์วัด หรือฆราวาสที่ยึดมั่นในศีลอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

 เนื่องจากแอปพลิเคชันไลน์ ยังคงเป็นแอปพลิเคชันใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 

ปี 2554 เป็นต้นมา ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

เร่ือง ความพงึพอใจและการใชป้ระโยชนแ์อปพลเิคชนัไลนเ์พือ่การศกึษาและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระสงฆท่ี์กำาลงั

ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันไลน์เพื่อการศึกษาธรรมะของพระสงฆ์ 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจแอปพลิเคชันไลน์เพื่อการศึกษาธรรมะ

ของพระสงฆ์

2. ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) 

จังหวัดพระนครอยุธยา จำานวน 3,101 รูป และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) อำาเภอศาลายา 

จงัหวัดนครปฐม และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) อยุธยา จำานวน 2,429 รูป รวมท้ังส้ินเป็น 5,530 รูป 

โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างจำานวน 400 รูป แบ่งเป็นพระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) จังหวัดพระนครอยุธยา 

จำานวน 200 รูป และพระนิสิตของของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) อำาเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม 

และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) อยุธยา จำานวน 200 รูป ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

2.2 วิธีการดำาเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ทำาการศึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำามาสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำาเนินการโดยเก็บข้อมูลเฉพาะพระสงฆ์ที่ ใช้ระบบปฏิบัติการไลน์ ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง จนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างครบ 400 ตัวอย่าง

3. ผลการวิจัย

 ลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของพระสงฆ์ ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 96.5 ของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นพระลูกวัด มีอายุระหว่าง 20-30 ปี นิกายมหานิกาย บวชมาแล้ว 1-5 พรรษา การศึกษาแผนกนักธรรมเอก  

การศึกษาทางบาลเีปรยีญธรรมประโยค 1-2 การศกึษาสายสามญัและอดุมศกึษาสว่นมากศกึษาระดบัปรญิญาตร ีศกึษา

อยู่ในชั้นปีที่ 1 ส่วนมากมีกลุ่มเพื่อนพระสงฆ์และเพื่อนฆราวาสที่ศึกษาด้วยกันมีจำานวนน้อยกว่า 10 รูป กิจกรรมท่ี            

ร่วมทำากับมหาวิทยาลัยสงฆ์พบว่า ส่วนมากจะเข้าร่วมชมรมในมหาวิทยาลัย และมีเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดพบว่า

ส่วนมากอยู่ในระดับ 2.51-3.00

 ประสบการณ์ ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าพระสงฆ์ ร้อยละ 90.50 ของกลุ่มตัวอย่างใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) รองลงมา ร้อยละ 3.30 ของกลุ่มตัวอย่างใช้อินสตาแกรม (Instagram) และการ

ติดตามข่าวผ่านสื่อต่างๆ เป็นจุดประสงค์หลักในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะจากสื่อต่างๆ พบว่า พระสงฆ์จะสืบค้นข้อมูลจากบทความ ความคิดเห็น  

รวมถึงคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ธรรมะ มีค่าเฉล่ีย 3.65 และพฤติกรรมการเผยแพร่ธรรมะผ่านช่องทางต่างๆ พบว่าพระสงฆ์ 

จะเผยแผธ่รรมะผา่นทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์เชน่ Facebook, Twitter, Instagram เปน็ตน้ มากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่ 3.05

 พฤตกิรรมการใชแ้อปพลิเคชนัไลน ์พระสงฆจ์ะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ในทกุชว่งเวลา มคีา่เฉลีย่ 69.80 โดยใชง้าน

ทุกวันแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง  กิจกรรมที่ทำาผ่านแอปพลิเคชันไลน์คือ โพสต์ ข้อความ รูปภาพ สติ๊กเกอร์ หรือ

วิดีโอ อ่าน/เขียนแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 3.14 รองลงมาเป็นการใช้เพื่อการนัดหมาย มีค่าเฉลี่ย 2.79 และอันดับ

สุดท้ายใช้เพื่อสนทนาแบบต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 2.76 ตามลำาดับ โดยใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ Notebook/Laptop Compute 

และ PC Desktop ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อใช้ติดต่อกับพระสงฆ์ด้วยกัน มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ         

199 -299 บาท  สถานที่ส่วนมากจะใช้งานที่วัด และที่ทำางาน        

 ความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของพระสงฆ์ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก คือ ความพึงพอใจ

ด้านการสนทนาติดต่อได้สะดวก รองลงมาเป็นการรับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และอันดับสุดท้ายคือ            

การรับทราบข่าวสารและสถานการณ์ได้มากขึ้น โดยมีคะแนนระดับการใช้งาน เท่ากับ 3.47, 3.42, 3.36 ตามลำาดับ 

การใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันไลน์ของพระสงฆ์ส่วนมากใช้ประโยชน์ ในการสนทนากับกลุ่มเพื่อน ญาติพี่น้อง และ         

บุคคลอื่นๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77

4.  อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

4.1 อภิปรายผล            

 1. ลกัษณะประชากรและภมิูหลงัของพระสงฆม์คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและการใชป้ระโยชนร์ะบบปฏบิตัิ

การไลน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า สมณศักด์ิ ตำาแหน่งในการทำางาน ระดับช้ันปีท่ีศึกษา 

จำานวนกลุม่เพือ่นพระสงฆ์และกลุม่เพือ่นฆารวาสทีศ่กึษาด้วยกนั รวมถึงกจิกรรมทีเ่ขา้รว่มทำากบัมหาวทิยาลยัสงฆ ์และ

มีเกรดเฉล่ียสะสมเทอมสุดท้าย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการใช้ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่

พระพทุธศาสนา กลา่วคอื โดยภาพรวมสว่นใหญพ่ระสงฆม์คีวามพึงพอใจในการใชร้ะบบปฏบิตักิารไลน ์แสดงใหเ้หน็วา่

ระบบปฏิบัติการไลน์เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาค้นคว้าที่จะทำาให้สามารถพัฒนาพระสงฆ์ได้ จำานวนพรรษาท่ีบวช 

ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษาทางบาลี ระดับการศึกษาสายสามัญและอุดมศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
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เกรดเฉล่ียสะสมเทอมสดุทา้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระดบัการเคร่งครดัทางพระธรรมวนิยัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

และการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มที่พระสงฆ์ 

ที่ศึกษา และมีความเคร่งครัดมุ่งที่จะศึกษาเพิ่มเติม และเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทุกช่องทาง ซึ่งลักษณะดังกล่าว

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ว่า พระสงฆ์ หมายถึง ภิกษุ ในพระพุทธศาสนา สาวกของพระพุทธเจ้า หลัง

จากไดฟ้งัคำาสัง่สอนแลว้เกดิความเลือ่มใส ตอ้งการจะไดบ้รรลธุรรมตามพระพทุธเจา้สัง่สอนไว้ ปฏบิตัติามธรรมและวนิยั

ที่กำาหนดไว้เฉพาะสำาหรับภิกษุ จำานวน 227 ข้อ สงฆ์ ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สมมติสงฆ์ และพระอริยสงฆ์ สมมติสงฆ์  (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต), 2548, น.1006)

 2. ประสบการณ์ ในการเปิดรับสื่อใหม่ของพระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบ

ปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนา         

 จากการศึกษาพบว่า ประเภทสื่อสังคมออนไลน์พระสงฆ์ที่์ ใช้งานเป็นประจำา การติดตามข่าวสารผ่านสื่อ

อินเทอร์เน็ต ความถี่ ในการเข้าใช้ จุดประสงค์หลักในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์

ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ที่มีทักษะในการใช้ 

ส่ือออนไลน์จะมีความพึงพอใจในการใช้ระบบปฏิบัติการไลน์ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนามากข้ึน จากข้อค้นพบ 

ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของวิยะดา ฐิติมัชฌิมา (2554) ศึกษาเรื่อง “เครือข่ายสังคมออนไลน์ : แนวโน้ม

ปรากฏการณ ์และจรยิธรรม” พบวา่เครอืขา่ยสงัคมออนไลนค์อืพืน้ทีส่าธารณะทีค่นจากทัว่โลกสามารถมาติดตอ่สือ่สาร 

และแบง่ปนัขอ้มลูใหก้บัผูอ้ืน่ทีอ่ยู่ในเครอืขา่ยผา่นทางอนิเทอร์เนต็และสือ่สงัคมออนไลน์ สือ่สงัคมออนไลนม์หีลากหลาย

ประเภท ไดแ้ก ่เว็บบลอ็ค เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์เวบ็ไซตส์ำาหรบัแบง่ปนัวดิีโอ ไมโครบลอ็ก วกิ ิและโลกเสมอืน 

เป็นต้น การเติบโตอย่างมหาศาลและรวดเร็วของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดปรากฏการณ์

ที่สำาคัญในระดับโลกหลายอย่าง เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมบนเว็บที่ ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง 

 3. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลธรรมะจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบ

ปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 จากการศกึษาพบวา่ เปน็ไปตามสมมตฐิานการวจิยันัน่คอื พฤตกิรรมการเปดิรบัขอ้มลูธรรมะจากสือ่ตา่งๆ ของ

พระสงฆมี์ความสมัพนัธ์ ในเชงิบวกกบัความพงึพอใจ และการใชป้ระโยชนร์ะบบปฏบิตักิารไลนเ์พือ่การศกึษาและเผยแผ่

พระพทุธศาสนา อยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมคีา่สมัประสิทธิส์หสมัพันธอ์ยูร่ะดบันอ้ย ซ่ึงยืนยนัสมมติฐาน 

นั่นแสดงว่าพระสงฆ์มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลธรรมะจากสื่อต่างๆ ในระดับน้อย จะมีความพึงพอใจและการใช้

ประโยชนร์ะบบปฏบิตักิารไลนเ์พือ่การศกึษาและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในระดบันอ้ยเชน่เดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) แคทซ์ (Katz) บลูมเมอร์ (Blumler) และ 

เกอร์วิทซ์ (Gurvitch) (1998) จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ

หรือความพึงพอใจในส่ือ เกิดจากหลายๆ สาเหตุ อาทิ สภาวะจิตใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ตัวส่ือ ทำาให้เห็นว่า       

การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจน้ันข้ึนอยู่กับหลายสาเหตุ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์มีประสบการณ์การเปิดรับ  

สื่อใหม่เพื่อใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา       

 4. พฤตกิรรมการเผยแพรธ่รรมะผา่นชอ่งทางตา่งๆ มคีวามสมัพนัธก์บัความพึงพอใจและการใช้ประโยชนร์ะบบ

ปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยนั่นคือ พฤติกรรมการเผยแพร่ธรรมะผ่าน 

ช่องทางต่างๆ ของพระสงฆ์ มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์ 

เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นภัสกร กรวยสวสัดิ ์(2553) ไดศ้กึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชเ้ครือขา่ยสงัคมออนไลน”์ พบว่า ปจัจยั 

ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในปัจจุบัน ได้แก่ ลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของ 

กลุม่ผู้ ใชง้าน ลกัษณะสว่นบคุคลแรงจงูใจและความสามารถของบคุคล ทศันคตเิกีย่วกบัความไว้ ใจนัน้ แสดงว่าพระสงฆ์
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ที่มีพฤติกรรมการเผยแพร่ธรรมะผ่านช่องทางต่างๆ ในระดับน้อย จะมีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติ

การไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับน้อยเช่นเดียวกัน

 5. พฤติกรรมการใช้ระบบปฏิบัติการไลน์ของพระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ 

ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาพบว่า ความบ่อยในการใช้ ระยะเวลาในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ 

ความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์ เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วงเวลาในการใช้ระบบ

ปฏิบัติการไลน์  กิจกรรมท่ีทำาผ่านระบบปฏิบัติการไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยจุดประสงค์หลักในการใช้งานที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด คือ 

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา (r=0.390** Sig=.000) รองลงมา คือ ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เพื่อ

การรายงาน ทำาการบ้าน ฯลฯ (r=0.387 Sig=.000)  ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและ

แสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) 

แคทซ์ (Katz) บลูมเมอร์ (Blumler) และเกอร์วิทซ์ (Gurvitch) (1998) ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์

และการได้รับความพึงพอใจคือ การศึกษาผู้รับสารเกี่ยวกับภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิดความต้องการ             

การจำาเป็นของบุคคล และเกิดมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆ แล้วนำาไปสู่การเปิดรับส่ือมวลชน

ในรูปแบบต่างๆ อันก่อให้เกิดผลคือ การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ      

แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่ (2556) ได้ทำาการศึกษาเก่ียวกับ “พฤติกรรมที่เหมาะสมของพระสงฆ์และรูปแบบของ         

การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา” พบว่า พฤติกรรมและลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ

พระสงฆ์ประเด็นการใช้ภาษาเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต กาลเทศะและการใช้งานที่ ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ถือเป็น

พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมซึง่นา่กงัวลใจอย่างมาก และรูปแบบการใชป้ระโยชนจ์ากอนิเทอรเ์นต็เพือ่กจิการดา้นการสือ่สาร

และการศึกษาเท่านั้นที่สร้างประโยชน์ ให้แก่กิจการพระพุทธศาสนา 

4.2 ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัยดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป จึงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ไว้เป็นแนวทาง ดังนี้

 1. ด้านการเผยแพร่ศาสนา มหาเถรสมาคมควรมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบของมหาเถรสมาคม การเผยแผ่ 

พุทธศาสนาให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน 

 2. หน่วยงานทางศาสนา ควรสร้างระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้น  

ควรปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องทันสมัยกับการบริหารสมัยใหม่ เน้นให้พระสงฆ์ทำางานด้านการเผยแผ่ ซ่ึงเป็นหัวใจหลัก

ของการดำารงมั่นของพุทธศาสนา

 3. ด้านการศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ ควรพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอก้าวทันเทคโนโลยีและ          

มคีวามหลากหลาย เชน่ การใชส้ือ่ใหมส่ำาหรบัการเรยีนรู ้และประโยชนอ์ยา่งสรา้งสรรคพ์ฒันาการของสือ่ใหม ่รปูแบบ

ของการใช้สื่อใหม่เพื่อการศึกษา เป็นต้น

 4. ด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ควรเน้นการบรรยายทางระบบออนไลน์ ปรับปรุงการใช้สื่อ 

การเรยีนการสอนทีท่นัสมยั และทัว่ถงึมากกวา่ปจัจบุนั เพราะสงัคมออนไลน ์ทีเ่ปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นระหวา่ง

คณาจารย์ผู้สอน ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.3 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. การวิจัยควรทำาโฟกัสกรุ๊ปหรือสัมภาษณ์กลุ่มควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น

 2. ขยายขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ ให้ข้อมูลโดยรวม และมีความแม่นยำา

มากยิ่งขึ้น 

 3. ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลในการเปรียบเทียบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 4. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของการใช้ระบบปฏิบัติการไลน์ของพระสงฆ์ไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น

5. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย ชูผกา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ ได้กรุณา 

ให้คำาปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และอาจารย์ ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา ท่ีช่วยแนะนำา 

ให้คำาปรึกษา นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ศิริพร วีระโชติ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ

แก้ไขรายงานวิจัยตลอดเวลา จนรายงานวิจัยฉบับนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 

โอกาสนี้ 
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