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การศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง การใช้เพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจบัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และ(3)
เพือ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์เพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์ทสี่ ่ งผลต่อคุณภาพชีวิต
การศึก ษาครั้งนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิ งสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือกลุ่มคนที่เป็ น สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ จํานวน 400
คน โดยเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่างตัว แปร 2 ตัว ที่เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กัน ด้ว ยค่ า IndependentSamples t-Test การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) F-test และใช้ค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation) พร้อม
นําข้อมูลที่ได้มาหากลยุทธเพื่อเป็ นแนวทางให้ผศู้ ึกษาได้พฒั นาเพจเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร อัน
จะนํามาซึ่งประโยชน์ในภายภาคหน้า
ซึ่ งผลการศึก ษา พบว่า ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อ คุณภาพชีวิตในแต่ ล ะด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านพฤติกรรมการใช้เพจเฟซบุก๊ บ่อยที่สุดคือช่วงเวลา 18.01-21.00
ลักษณะการใช้เพจเฟซบุก๊ ที่ทาํ ประจํา และเหตุผลที่เลือกติดตามเพจต่างๆ คือเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสาร
จากเพจ โดยส่ ว นใหญ่ คิ ดว่าเพจที่ดีค วรมีการนําเสนอข้อมูลใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ขณะที่การติ ดตามเพจเฟซบุ๊ก
บัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์ ส่ วนใหญ่คือเนื้อหาเกี่ยวกับเคล็ดลับความสําเร็ จ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพจ
เฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์เพื่อต้องการหาแรงบันดาลใจ และมีปฏิสัมพันธ์กบั เพจโดยการ กด Like
มากที่สุด ขณะที่การใช้ประโยชน์เฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์มากที่สุดคือด้านสังคม รองลงมาคือด้าน
สุ ขภาพ ส่ วนเพจเฟซบุค๊ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรมากที่สุดคือด้านสังคม รองลงมาคือด้านจิตใจ
ผลการวิจยั ทั้งหมดส่ งผลให้เ กิดความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้ การใช้ประโยชน์ เพจเฟซบุ๊กที่ส่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวิตของประชากร เมือ่ นําข้อมูลที่ได้ท้งั หมดมาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบเชื่อว่าจะสามารถสร้างเพจเฟซบุ๊กอื่นๆ
ออกมาอีกเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมดีข้ ึน
คําสําคัญ: เพจเฟซบุก๊ ,คุณภาพชีวิต
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ABSTRACT

This research, Using Bundit Unrangsee’s Facebook Page to Improve Quality Of Life, aimed to study: 1)
Demographic characteristics group of Mr. Bundit Ungrangsee’s fanpage members 2) Use behavior of Mr. Bundit
Ungrangsee’s Facebook Page 3) Mr. Bundit Ungrangsee’s Facebook Page utilization and 4) Facebook Page that
affects to quality of life.
This survey research instrument was mainly a questionnaire. The samples of the study were 400 people
from group of Facebook Page’s member of Mr. Bundit Ungrangsee, master of master. Statistics analysis was
deployed including Percentage, Average, Weighted mean, Standard deviation, Independent Samples T-Test (the
different comparison between 2 independent variables), ANOVA F-test (the different comparison between
variables exceeding 2 variables) and Pearson’s Correlation Coefficient. The result was then applied to find out a
strategy which aimed to be a guideline for learners developing Facebook Page that affects the population’s quality
of life and finally leads to benefit in the future.
The findings in this study revealed that the different demographic characteristics could affect the quality
of life in different ways at the 0.05 level of significance. Additionally, the use behavior of Facebook Page most
frequently found during 1801 to 2100 hours. The nature of usage in regularly and reason why being a follower was
for following up movement and updated information from Page. Normally, the majority of respondents believe the
good Page should present updated information at all times. Meanwhile, the follow of Facebook Page – Mr. Bundit
Ungrangsee, master of master, was mostly involving with successful tips. The objective mainly was to inspire and
interact with the Page by click “Like” while the Page utilization mostly came from society and healthcare
respectively. However, the most influent factors to quality of life were found society and mentality accordingly.
To conclude, the research results in use behavior understanding, utilization and factors affecting the
quality of life. Once fully analyzed and compared, we believe that our further creation of the Facebook Page would
definitely help out better quality of life for the population in society.
Keywords: Facebook Page, quality of life
บทนํา

โลกยุคปัจจุบนั ที่สื่อเก่าได้ลดบทบาทลง และมีสื่อใหม่ เพิม่ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ได้
กลายเป็ นเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่ไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
สื่ อ สังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เ ข้ามามีอิทธิ พลและได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ด้ว ยการเป็ น
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วในรู ปแบบของการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม เพื่อการ
สร้างเครื อ ข่ายของผูค้ นขนาดใหญ่ ที่มีผูร้ ่ วมสนทนาได้หลากหลายคน ซึ่ งแตกต่ างจากสื่ อดั้งเดิมที่เป็ นรู ปแบบการ
สื่ อสารทางเดียว อีกทั้งผูใ้ ช้งานสามารถเป็ นได้ท้งั ผูบ้ ริ โภคเนื้อหาและผลิตเนื้อหาได้อีกด้วย (ภิเษก ชัยนิ รันดร์ , 2553)
จากสถิติพฤติกรรมการใช้งาน Internet และ Social Media ทัว่ โลก พบว่าเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิ ยมจากคนไทยมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) (Tana, 2016) เครื่ องมือสื่ อสารที่ผใู้ ช้งานสามารถใช้ติดต่ อ
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สนทนา การส่ งรู ปภาพ วิดีโอต่างๆ พร้อมทั้งมีรูปแบบสําหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น การกดถูกใจ
(Like) การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร (Share) และการแสดงความคิดเห็ นต่างๆ โดยผูใ้ ช้มกั มีวตั ถุประสงค์การใช้งานที่
แตกต่างกันไป นอกจากจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารที่สําคัญแล้ว หลายองค์กรได้ใช้เฟซบุ๊กเป็ นช่องทาง
สําหรับสื่ อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ ความรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการสร้างชุมชนบนเฟซบุ๊ก
ที่เรี ยกว่าแฟนเพจ เพื่อวัตถุประสงค์ห ลากหลายรู ปแบบ ทั้งการโปรโมทสิ นค้า การประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้
ความรู้ ความบันเทิง และเพื่อเป็ นการสื่ อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผูส้ นใจในเรื่ องเดียวกัน
เป็ นที่ทราบกันดีว่า ยุคนี้ ผูค้ นทัว่ โลก ต่างนิยมใช้สื่อเฟซบุ๊ก ในชีวิตประจําวันกันอย่างแพร่ หลาย และเวลา
ในชีวิตของคนส่ วนใหญ่ อยู่กบั สื่ อโซเชียลมีเดียประเภทนี้ ชนิ ดที่ว่ากลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งของชีวิตไปแล้ว หลายคน
กลายเป็ นคนดัง เป็ นอาจารย์ในเรื่ องที่ตนเองถนัด มีสมาชิกแฟนเพจ คอยติดตาม หลายคนกลายเป็ นเศรษฐี จากการค้า
ขาย จะให้เห็นได้ว่า นอกจากข้อเสี ยที่มีผวู้ ิจยั หลายคนทําการวิจยั มาแล้ว ในทางตรงกันข้าม เฟซบุ๊ก ก็มีคุณประโยชน์
และมีอิทธิพล ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เช่นเดียวกัน
ปัจจุบนั มีเฟซบุก๊ แฟนเพจผุดขึ้นมามากมาย บ้างก็ประสบความสําเร็ จ บ้างก็ไม่ได้รับความสนใจจนปล่อย
ให้เพจร้างไป ส่ วนเนื้ อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ก็มีมายมาย ตามแต่รสนิ ยม และความสนใจ งานวิจยั เล่มนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษา เพจนํ้าดี ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่ งเป็ นเพจที่ท้ งั ให้ความรู้ ให้กาํ ลังใจ ตลอดจนแนะแนวทางใน
การสร้างรายได้ คือ เฟซบุก๊ แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี:อาจารย์ของอาจารย์ จากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของสื่ อเฟซบุ๊ก
และรู ปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไป ทําให้คุณบัณฑิต ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็ นช่องทางในการให้ความรู้
และสื่ อสารกับผูค้ น ควบคู่ไปกับการเปิ ดคอร์สออนไลน์สอนโดยตรง และการเขียนหนังสื อ สําหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ
บัณฑิต อึ้งรังษี:อาจารย์ของอาจารย์ สร้างขึ้นมา โดยมีวตั ถุประสงค์คือการสร้างให้คนไทย เป็ นที่ยอมรับของชาวโลก
มีค วามสําเร็ จ และเป็ นแสงสว่าง ไปให้ค วามรู้ ก ับผูค้ น ต่ อ ยอดไปเรื่ อย ๆ มากที่สุ ดเท่าที่จ ะมากได้ อันจะทําให้
สังคมไทย มีคุ ณภาพและน่ าอยู่มากขึ้ น ปั จจุ บนั เพจดังกล่ าวได้รับความสนใจจากประชาชน ที่ตอ้ งการจะยกระดับ
คุณภาพชีวิต และประสบความสําเร็ จมากขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เป็ นลักษณะฮาวทู (How to) สอดแทรกทั้งปรัชญา ศาสนา
จิตวิทยา รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากนักเขียนชื่อดัง และผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในชีวิตระดับโลก รวมถึงเคล็ด
ลับความสําเร็ จของคุณบัณฑิตเอง
จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงอยากที่จะศึกษาว่าเพจเฟซบุก๊ จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรได้
อย่างไร จากกรณีศึกษาเฟซบุก๊ แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี:อาจารย์ของอาจารย์ ว่าจะสามารถช่วยให้ประชากร ทีต่ ิดตาม
เป็ นลูกเพจกว่า 4 แสนคนนั้น มีคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ และประสบความสําเร็ จ ได้จริ งหรื อไม่ เพื่อประโยชน์ต่อผู้
ที่ศึกษางานวิจยั ชิ้นนี้ อาจจะไปติดตาม หรื อรับความรู้ข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อ และเพื่อเป็ นแนวทางให้ผคู้ น
ที่สนใจจะสร้างเพจเฟซบุก๊ เพื่อช่วยยกระดับสภาพสังคม ได้นาํ ข้อมูลไปของงานวิจยั นี้ไปใช้เป็ นแบบอย่างเพื่อสร้าง
เพจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจบัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
3. เพือ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์เพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี :อาจารย์ของอาจารย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
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ดําเนินการวิจัย
งานวิ จ ัย เรื่ องนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เพื่ อ ให้ ผ ลศึ ก ษาบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และ
ผลของการวิจยั เชิงปริ มาณสามารถนํามาประกอบการวิเคราะห์ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้ นมีรายละเอี ยดวิธี
การศึกษาดังต่อ ไปนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครั้งนี้ คือ สมาชิ กเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิ ต อึ้ งรั งษี: อาจารย์ข องอาจารย์
จํานวน 424,725 คน (สถิตินบั จากวันที่ 30 กรกฎาคม 2560) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดใช้สูตร
ของ (Taro Yamane , 1973 อ้างถึงใน ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2557, หน้า 45) กรณี ทราบจํานวนประชากร การกําหนด
ขนาดกลุ่ มตัวอย่างที่มีค่ าความน่ าเชื่อถื อโดยกําหนดความเชื่อ มัน่ 95% ถือว่ามีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5%
หรื อที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ฉะนั้นผูว้ ิจยั จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ไว้ที่ 400 คนและมีการสุ่ มตัวอย่างดังต่อไปนี้ การวิจยั ครั้งนี้ มีจาํ นวน
กลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย 400 คน และให้หารเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% และกําหนดความเชื่อถือ
ได้ 95% ผูว้ ิจยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป TARO YAMANE
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจ ัยได้ใช้วิธี ก ารสุ่ มกลุ่ มตัว อย่างแบบ ไม่ใช้ค วามน่ าจะเป็ น โดยใช้วิธี ก ารสุ่ มตัว อย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling) จากจํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยจะทําการเลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็ นผูต้ ิดตามแฟนเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Question) และปลายเปิ ด (Openended Question) ครอบคลุมหัวข้อที่ตอ้ งการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตอนดังนี้
แบบสอบถามปลายปิ ด จะมีท้งั หมด 5 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีลกั ษณะคําถามแบบเลือกตอบ (Check
List)
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับการใช้เพจเฟซบุก๊ มีลกั ษณะคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็ นคําถามมาตราส่ ว นค่ า 5 ระดับ แบบ
Likert Scale
ตอนที่ 4 เป็ นคําถาม เพจเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เป็ นคําถามมาตราส่ วนค่า 5 ระดับ
แบบ Likert Scale
ส่ วนแบบสอบถามปลายเปิ ด จะมี 1 ตอนใหญ่ คือ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามออนไลน์ ที่
นําไปวางไว้ ในเฟซบุก๊ แฟนเพจบัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ ที่กาํ หนดไว้ในวิธีการสุ่ มตัวอย่าง ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้มี
การชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ให้กบั กลุ่มตัวอย่างทราบ รวมทั้งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน ใช้ระยะเวลาเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560 -พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สถิตทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากตัวแปรที่ก าํ หนดและข้อมูลที่รวบรวมได้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิเ คราะห์ เพื่อหาคําตอบด้ว ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปสําหรับการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ มีดงั นี้
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้เพื่อสรุ ปลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยหาความถี่ (Frequency) การกระจายอัตราส่ วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
2.1 ใช้ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง และพฤติกรรมการใช้เพจเฟซบุก๊
2.2 สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีตวั แปรสองกลุ่ม และการสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)
2.3 ใช้ ค่ า สถิ ติ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation) ใช้ท ดสอบ
ความสัมพันธ์ของการใช้เพจเฟซบุ๊กที่มีอิทธิ พลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต เกณฑ์การวัดขนาดของความสัมพันธ์
(ประคอง กรรณสูต, 2534 หน้า 111)
3. ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะนําไปสรุ ปเป็ นแบบบรรยายเพือ่ นําไปเป็ นผลการวิจยั
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 244 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.00 และเป็ นเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00 มีอายุ 36-45 ปี จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00
มีสถานภาพโสด จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 มีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.50 มีระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.00 มีรายได้ต่อเดื อน 10,000-30,000 บาท
จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การใช้ เพจเฟซบุ๊กและเฟซบุ๊กแฟนเพจ บัณฑิต อึง้ รังษี : อาจารย์ของอาจารย์
สมาชิ ก เพจเฟซบุ๊ ก บัณ ฑิ ต อึ้ งรั ง ษี : อาจารย์ข องอาจารย์ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ง านเพจเฟซบุ๊ ก ผ่ า นอุ ป กรณ์
โทรศัพท์มือถือ จํานวน 398 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 มีความบ่อยครั้งในการใช้งานเพจเฟซบุก๊ ทุกวัน จํานวน 341 คน
คิดเป็ นร้อยละ 85.20 มีความถี่ในการใช้งานเพจเฟซบุ๊กต่อวัน 7 ครั้ งขึ้นไป จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.70 ใช้
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งานเพจเฟซบุก๊ บ่อยที่สุดช่วงเวลา 18.01-21.00 น. จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00 มีลกั ษณะการใช้งานเพจเฟ
ซบุก๊ ที่ทาํ เป็ นประจําแบบ ติดตามความเคลื่อนไหว จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 มีเหตุผลที่เลือกเป็ นแฟนเพจ
ต่างๆ เพราะต้องการติดตามข่าวสารจากเพจ จํานวน 372 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.80 คิดว่าแฟนเพจที่ดีมีลกั ษณะแบบ
นําเสนอข้อมูลใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ จํานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.30 มีการติดตามเนื้ อหาในเฟซบุก๊ แฟนเพจ
บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ ในเรื่ อ ง เนื้ อหาเกี่ ยวกับเคล็ดลับความสําเร็ จ จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.10 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์เพื่อต้องการหาแรงบันดาลใจ
จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 36.10 มีความบ่อยครั้งในการเข้าใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ บัณฑิต อึ้ งรังษี : อาจารย์ของ
อาจารย์นาน ๆ ครั้ง (เฉพาะเมื่อต้องการข้อมูล) จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.20 มีความบ่อยครั้งในการได้รับ
ข้อมูลจากเฟซบุก๊ แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ ผ่านกระดานข้อความ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน จํานวน
215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.80 และมีปฏิสัมพันธ์กบั เฟซบุก๊ แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์แบบ กด like
ข้อมูลที่นาํ เสนอ จํานวน 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.70
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ บัณฑิต อึง้ รังษี : อาจารย์ของอาจารย์
สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิ ต อึ้งรังษี: อาจารย์ข องอาจารย์ให้ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 3.75, S.D. =0.74) โดยให้ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดา้ นสังคมเป็ นอันดับที่ 1 (X�= 3.84, S.D. =0.81) การใช้ประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ เป็ นอันดับที่ 2
(�X= 3.83, S.D. =0.84) การใช้ประโยชน์ดา้ นจิตใจ เป็ นอันดับที่ 3 (�X= 3.75, S.D. =0.81) และการใช้ประโยชน์ดา้ น
อาชีพและการสร้างรายได้ เป็ นอันดับสุ ดท้าย (�X= 3.58, S.D. =0.78) สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละด้านได้ดงั นี้
ด้านจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 3.75, S.D. =0.81) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รู้วิธีการให้กาํ ลังใจ
ตัวเอง เป็ นอันดับที่ 1 (X�= 3.85, S.D. =0.88) เริ่ มมองทุกอย่างในแง่บวกมากขึ้น เป็ นอันดับที่ 2 (X�= 3.82, S.D. =0.91)
มองว่าเพจนี้เป็ นที่พ่งึ ทางใจในยามทุกข์ เป็ นอันดับที่ 3 (�X= 3.69, S.D. = 0.89) และหายจากความกังวลใจ เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย (X�= 3.62, S.D. =0.86)
ด้านอาชีพและการสร้างรายได้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.58, S.D. =0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เริ่ ม
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและรู้จกั วิธีการออมเงินมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็ นอันดับที่ 1 (X�= 3.68, S.D. =0.92) และ
(�X= 3.72, S.D. =0.90) เริ่ มมองหาอาชีพเสริ มเพื่อสร้างความสําเร็ จ มีไอเดียในการสร้างอาชีพและรายได้ และสนใจ
ศึกษาเรื่ องช่องทางทํามาหากิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็ นอันดับที่ 2 (X�= 3.62, S.D. =0.90), (X�= 3.62, S.D. =0.84) และ (X�=
3.62, S.D. =0.83) เห็นแนวโน้มในการสร้างความรํ่ารวยให้กบั ตัวเอง เป็ นอันดับที่ 3 (X�= 3.61, S.D. =0.78) เริ่ มศึกษา
เรื่ องการลงทุนมากขึ้น เป็ นอันดับที่ 4 (�X= 3.59, S.D. =0.87) เริ่ มสนทนาและศึกษาเรื่ องราวของผูป้ ระสบความสําเร็ จ
มากยิ่งขึ้น เป็ นอันดับที่ 5 (�X= 3.54, S.D. =0.88) และสนใจลงสมัครคอร์ สเรี ยนต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย (X�= 3.27, S.D. =1.04)
ด้านสังคม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.84, S.D. =0.81) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เริ่ มหันกลับมาพิจารณา
ตัวเองและหันมาเอาใจใส่ คู่ครอง หรื อคนรักมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็ นอันดับที่ 1 (�X= 3.91, S.D. =0.86) และ (�X=
3.91, S.D. =0.91) รู้จกั การรักและการให้อภัยและเริ่ มมีน้ าํ ใจไมตรี ต่อคนรอบข้างมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็ นอันดับที่
2 (X�= 3.88, S.D. =0.89) และ (X�= 3.88, S.D. =0.86) เริ่ มมองความรักเป็ นสิ่ งสวยงาม เป็ นอันดับที่ 3 (X�= 3.84, S.D.
=0.97) รู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดกับคนรักหรื อคู่ครองมากขึ้น เป็ นอันดับที่ 4 (X�= 3.83, S.D. =0.94) เริ่ มมองคนรอบข้าง
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เป็ นมิตร เป็ นอันดับที่ 5 (�X= 3.82, S.D. =0.86) เริ่ มโทษสังคมและคนอื่นน้อยลง เป็ นอันดับที่ 6 (�X= 3.79, S.D. =0.89)
และเริ่ มลดการกระทบกระทัง่ หรื อมีปากเสี ยงกับคู่ครองหรื อคนรัก เป็ นอันดับสุ ดท้าย (�X= 3.74, S.D. =0.89)
ด้านสุ ขภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.83, S.D. =0.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เริ่ มรู้สึกว่าสุ ขภาพที่ดี
เป็ นสิ่ งจําเป็ น เป็ นอันดับที่ 1 (X�= 4.09, S.D. =0.94) เริ่ มอยากมีรูปร่ างที่สมส่ วน เป็ นอันดับที่ 2 (X�= 3.99, S.D. =0.92)
เริ่ มสรรหาเครื่ องออกกําลังกายหรื อสถานที่ออกกําลังกาย เป็ นอันดับที่ 3 (�X= 3.74, S.D. =0.92) ศึกษาวิธีการออกกําลัง
กายที่ถูกต้องมากขึ้น เป็ นดันอับที่ 4 (X�= 3.73, S.D. =0.95) และเริ่ มชักชวนคนในครอบครัวไปออกกําลังกาย เป็ น
อันดับที่ 5 (X�= 3.72, S.D. =0.91) และเริ่ มเข้ากลุ่มที่ชกั ชวนกันออกกําลังกาย เป็ นอันดับสุ ดท้าย (X�= 3.68, S.D. =0.96)
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ เพจเฟซบุ๊กทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของประชากร
สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิ ต อึ้งรังษี: อาจารย์ข องอาจารย์ให้ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�X= 3.69, S.D. =0.72) โดยให้ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชากรด้านสังคม เป็ นอันดับที่ 1 (X�= 3.80, S.D. =0.76) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ เป็ นอันดับ
ที่ 2 X�= 3.76, S.D. =0.76) คุณภาพชีวิตด้านอาชีพและการสร้างรายได้ เป็ นอันดับที่ 3 (X�= 3.67, S.D. =0.79) และ
คุณภาพชีวิตด้านกายภาพ เป็ นอันดับสุ ดท้าย (�X= 3.57, S.D. =0.81) สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละด้านได้ดงั นี้
ด้านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 3.57, S.D. =0.81) เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีสุ ขภาพ
แข็งแรงขึ้น เป็ นอันดับที่ 1 (X�= 3.69, S.D. =0.89) นําความรู้ที่ได้ไปแนะนําผูอ้ ื่นได้ (X� = 3.55, S.D. =0.88) ปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําในเพจที่มีเนื้ อหาด้านการออกกําลังกายและให้มีรูปร่ างที่ดีข้ ึน เป็ นอันดับที่ 3 (�X= 3.52, S.D. =0.87) และ
(�X= 3.52, S.D. =0.89)
ด้านจิตใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.76, S.D. =0.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี
เป็ นอันดับที่ 1 (X�= 3.76, S.D. =0.76) มีความสบายใจขึ้น เป็ นอันดับที่ 2 (X�= 3.84, S.D. =0.83) มีสติมากขึ้น เป็ น
อันดับที่ 3 (�X= 3.82, S.D. =0.80) สามารถดับทุกข์ได้ จากการเข้าไปศึกษาเพจ เป็ นอันดับที่ 4 (�X= 3.73, S.D. =0.86)
สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ เป็ นอันดับที่ 5 (X� = 3.72, S.D. =0.84) นําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่นได้ เป็ น
อันดับที่ 6 (X�= 3.71, S.D. =0.86) และสามารถเยียวยาหัวใจตัวเองและผูอ้ ื่น เป็ นอันดับสุ ดท้าย (X�= 3.65, S.D. =0.85)
ด้านสังคม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.80, S.D. =0.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์อนั
ดีกบั คู่ครอง หรื อคู่รัก เป็ นอันดับที่ 1 (�X= 3.86, S.D. =0.81) สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็ นอันดับที่ 2
(X� = 3.85, S.D. =0.85) มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คนในครอบครัว เป็ นอันดับที่ 3 (X�= 3.84, S.D. =0.85) มีความมัน่ ใจ
มากขึ้น เป็ นอันดับที่ 4 (X� = 3.81, S.D. =0.85) มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนร่ วมงานและมีความสุ ขกับการใช้ชีวิตใน
สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็ นอันดับที่ 5 (�X = 3.79, S.D. =0.77) และ (�X = 3.79, S.D. =0.88) แก้ไขปั ญหาที่มีต่อความ
ขัดแย้งได้ดีและดูดีข้ ึนในสายตาของตัวเองและคนอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็ นอันดับที่ 6 (�X = 3.77, S.D. =0.85) และ (�X =
3.77, S.D. =0.84) และสามารถแนะนําความรู้และเป็ นแสงสว่างให้สังคมได้ เป็ นอันดับสุ ดท้าย (X� = 3.74, S.D. =0.84)
ด้านอาชีพและการสร้างรายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X� = 3.67, S.D. =0.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความรู้เรื่ องการประกอบอาชีพ เป็ นอันดับที่ 1 (�X = 3.71, S.D. =0.88) ชีวิตความเป็ นอยู่ของท่านดีข้ ึน เป็ น
อันดับที่ 2 (�X = 3.68, S.D. =0.83) ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับท่าน เป็ นดันดับที่ 3 (�X = 3.67, S.D. =0.86) เรี ยนรู้กล
ยุทธ์การเพิ่มยอดขาย เป็ นอันดับที่ 4 (X� = 3.64, S.D. =0.83) และมีรายได้มากยิง่ ขึ้น เป็ นอันดับสุ ดท้าย (X� = 3.71, S.D.
=0.88)
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การอภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมการใช้ เพจเฟซบุ๊กบัณฑิต อึง้ รังษี: อาจารย์ของอาจารย์
สมาชิ ก เพจเฟซบุ๊ ก บัณ ฑิ ต อึ้ ง รั ง ษี : อาจารย์ข องอาจารย์ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ง านเพจเฟซบุ๊ ก ผ่ า นอุ ป กรณ์
โทรศัพท์มือถือ มีความบ่อยครั้งในการใช้งานเพจเฟซบุก๊ ทุกวัน มีความถี่ในการใช้งานเพจเฟซบุ๊กต่อวัน 7 ครั้งขึ้นไป
ใช้ง านเพจเฟซบุ๊ก บ่อ ยที่ สุ ด ช่ ว งเวลา 18.01-21.00 น. ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของภัท รา เรื อ งสวัส ดิ์ (2553)
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ facebook มีการเข้าใช้บริ การในช่วงเวลา
18.01 - 22.00 น. มีความถี่ในการเข้าใช้ 7 วันต่อสัปดาห์ ศึกษารู ปแบบดําเนิ นชีวิตพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีลกั ษณะการใช้งานเพจเฟซบุก๊ ที่ทาํ เป็ นประจําแบบ ติดตาม
ความเคลื่อนไหว มีเหตุผลที่เลือกเป็ นแฟนเพจต่างๆ เพราะต้องการติดตามข่าวสารจากเพจ คิดว่าแฟนเพจที่ดีมีลกั ษณะ
แบบ นําเสนอข้อมูลใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ มีก ารติดตามเนื้ อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ บัณฑิ ต อึ้งรังษี : อาจารย์ข อง
อาจารย์ ในเรื่ อ ง เนื้ อ หาเกี่ ยวกับเคล็ดลับความสําเร็ จ มีวตั ถุ ประสงค์ในการใช้เ ฟซบุ๊ก แฟนเพจ บัณฑิต อึ้ งรั งษี :
อาจารย์ข องอาจารย์เพื่อต้องการหาแรงบันดาลใจ มีความบ่อ ยครั้งในการเข้าใช้เ ฟซบุ๊ก แฟนเพจ บัณฑิ ต อึ้งรังษี :
อาจารย์ของอาจารย์นาน ๆ ครั้ง (เฉพาะเมื่อต้องการข้อมูล) มีความบ่อยครั้งในการได้รับข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ ผ่านกระดานข้อความ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน และมีปฏิสัมพันธ์กบั เฟซบุ๊กแฟน
เพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์แบบ กด like ข้อมูลที่นาํ เสนอ
ประเด็น 2. การใช้ ประโยชน์ เพจเฟซบุ๊กบัณฑิต อึง้ รังษี: อาจารย์ของอาจารย์
สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิ ต อึ้งรังษี: อาจารย์ข องอาจารย์ให้ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ด้านสังคมเป็ นอันดับที่ 1 การใช้ประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ เป็ นอันดับที่ 2 การใช้ประโยชน์ดา้ นจิตใจ เป็ นอันดับที่ 3 และ
การใช้ประโยชน์ดา้ นอาชีพและการสร้างรายได้ เป็ นอันดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่า เนื้ อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ
บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ มีเนื้ อหาที่ให้กาํ ลังใจ มีความรู้เกี่ยวกับอาชี พเสริ มเพื่อสร้างความสําเร็ จ และ
มีไอเดียในการสร้างอาชี พและรายได้ จึ งทําให้ส มาชิก เพจเฟซบุ๊ก สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ แสงรพี ภัทรกิจกุลธร (2543, หน้า134อ้างอิง
จาก Katz,Blumber and Gurevitch,1974,p.115) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นจะเน้น
และให้ความสําคัญกับผูร้ ับสารในฐานะที่เป็ นผูเ้ ลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองโดยอาศัย
พื้นฐานความต้องการของตัวเองเป็ นหลักซึ่งการตัดสิ นใจเลือกรับสื่ อนั้นผูร้ ับสารจะดูในแง่ที่ว่าคนต้องการอะไรจาก
สื่ อใดสารประเภทไหนและสารนั้นตอบสนองความต้องการของตนอย่างไร ถือได้ว่าเป็ นการเน้นความสําคัญของผูร้ ับ
สารในฐานะผูก้ ระทําการสื่ อสาร โดยผูร้ ับสารไม่ได้เป็ นเพียงผูร้ ับเอาอิทธิ พลจากสื่ อมวลชนเท่านั้น ยังต้องการการ
ตอบสนองประโยชน์และความพึงพอใจของตนเองด้วย สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละด้านได้ดงั นี้
1) ด้านจิตใจ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์มีการใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก โดย
พบว่า รู้วิธีการให้กาํ ลังใจตัวเองมากที่สุด รองลงมาคือ เริ่ มมองทุกอย่างในแง่บวกมากขึ้น
2) ด้านอาชีพและการสร้างรายได้ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์มีการใช้ประโยชน์
อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า เริ่ มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและรู้จกั วิธีการออมเงินมากขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ เริ่ มมอง
หาอาชีพเสริ มเพื่อสร้างความสําเร็ จ
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3) ด้านสังคม สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
โดยพบว่า เริ่ มหันกลับมาพิจารณาตัวเองและหันมาเอาใจใส่ ค่คู รอง หรื อคนรักมากขึ้น มากที่สุด รองลงมาคือ รู้จกั การ
รักและการให้อภัย
4) ด้านสุ ขภาพ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
โดยพบว่า เริ่ มรู้สึกว่าสุ ขภาพที่ดีเป็ นสิ่ งจําเป็ น มากที่สุด รองลงมาคือ เริ่ มอยากมีรูปร่ างที่สมส่ วน
ประเด็นที่ 3 เพจเฟซบุ๊กบัณฑิต อึง้ รังษี: อาจารย์ของอาจารย์ ทีส่ ่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชากร
สมาชิกเพจเฟซบุ๊ก บัณฑิ ต อึ้งรั งษี: อาจารย์ข องอาจารย์ให้ค วามคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้คุณภาพชีวิตของ
ประชากร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชากรด้านสังคม เป็ นอันดับที่ 1
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ เป็ นอันดับที่ 2 คุณภาพชีวิตด้านอาชีพและการสร้างรายได้ เป็ นอันดับที่ 3 และคุณภาพชีวิต
ด้านกายภาพ เป็ นอันดับสุ ดท้าย สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละด้านได้ดงั นี้
1) ด้านกายภาพ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดย
พบว่า ให้ความสําคัญในข้อ มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มากที่สุด รองลงมาคือ นําความรู้ที่ได้ไปแนะนําผูอ้ ื่นได้
2) ด้านจิตใจ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ให้ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดย
พบว่า ให้ความสําคัญในข้อ รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี มากที่สุด รองลงมา คือมีความสบายใจขึ้น
3) ด้านสังคม สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ให้ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดย
ให้ความสําคัญในข้อ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่ครอง หรื อคู่รัก รองลงมา คือ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดี
4) ด้านอาชีพและการสร้างรายได้ สมาชิกเพจเฟซบุก๊ บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ให้ความคิดเห็ นอยู่
ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญในข้อ มีความรู้เรื่ องการประกอบอาชีพ มากที่สุด รองลงมาคือ ชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ท่านดีข้ ึน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ได้ว่า เจ้าของเพจหรื อผูเ้ กี่ยวข้องควรคํานึ งถึงคุณภาพชีวิตของประชากรโดยการนําเสนอ
ข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อให้สังคมน่าอยูข่ ้ ึน นอกจากนี้ ความสมํา่ เสมอของการให้ขอ้ มูล และช่วงเวลาที่เหมาะสม มีผล
ต่อการรับข้อมูล และใช้เพจเฟซบุ๊กที่เกิดประโยชน์ และจากงานวิจยั พบว่า เนื้ อหาคุณภาพชีวิตด้านสังคม เรื่ องการ
ปรับปรุ งพัฒนาตัวเอง และ ความสัมพันธ์กบั คู่ครอง สามารถส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด ควรเพิ่มเนื้ อตรงส่ วนนี้
มากขึ้น หรื อทําเพจที่เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง และเจาะลึก
ส่ วนข้อเสนอในการทําวิจยั ครั้งต่อไป คือ 1.ควรมีการศึกษาเพจเฟซบุก๊ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร
กรณีศึกษา เฟซบุก๊ แฟนเพจอื่นๆ เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้มาศึกษาเปรี ยบเทียบ 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากเฟซบุก๊ แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ และ3.ควรมีการศึกษา
เชิงคุณภาพ เฟซบุก๊ แฟนเพจ บัณฑิต อึ้งรังษี : อาจารย์ของอาจารย์ หรื อเพจแนวช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตอื่นๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกกว่านี้
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