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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการท่องโลก
อินเทอร์เน็ตเพื่อลดปัญหาภัยจากอินเทอร์เน็ตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 350 คน พร้อมทั้งได้
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก จานวน 5 คน เครื่องมื อที่ ใช้ คื อแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งได้ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งแบบสอบถามให้กลุ่ มตัวอย่างตอบทางไปรษณีย์ ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ t – test และ One-Way ANOVA ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ WRS Model ได้แก่ W = Wholesome Action กุศลกรรม R = Right Understanding
สัมมาทิฏฐิ S = Safety ความปลอดภัย

คาสาคัญ: ปัญหาภัยจากอินเทอร์เน็ต การนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Abstract
The objectives of this research were as follows: to create and develop a Model Application of Yoniso
Manasikāra to Use in the Internet to Minimize the Threat of the Internet for Students in Upper Secondary
Schools in Bangkok Metropolis This research was mixed research, samples were 350 secondary high school
students and had in-depth interview 5 persons, The instruments used were questionnaires and interview, which
were reviewed by a panel of experts, sending the questionnaires to the respondents by postal. The statistics
used were frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistical inference or references, including
t-test and One-Way ANOVA if the difference was statistically significant at the .05 level. To test the difference of
the average income is coupled by means of Scheffé.
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เป็นปัจจัยนาไปสู่การค้นพบสัจจะของพระพุทธองค์และ
การบรรลุ ธรรมของพระอริ ยบุคคลทั้ งหลาย มี บทบาท
สาคั ญในการน าไปประกาศศาสนาของพระพุ ทธองค์
และมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตในการแก้ปัญหาใน
ภาวะปัจจุบัน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัย
เห็นว่า “รูปแบบการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการ
ท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อลดปัญหาภัยจากอินเทอร์เน็ต
ส าหรั บ นั กเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นเรื่องที่ จาเป็นต่อการศึกษาเป็ น
อย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาทางสังคม ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
พั ฒ นาคุ ณค่ าทางศาสนา คุ ณธรรม จริ ย ธรรม
ศิ ลปวั ฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ์ และการเสริ ม สร้ า ง
ธรรมาภิบาลในสังคมต่อไป

ความเป็นมาของปัญหา
การใช้ คอมพิ ว เตอร์ ในการติ ดต่ อ สื่ อสารใน
รูปแบบต่างๆ เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่จะทาให้เด็กนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครเกิด
อันตราย การพู ดคุ ยกับบุ คคลที่ ไม่ รู้ จั กผ่ านทางสั งคม
ออนไลน์ ทาให้ถูกล่อลวงไปทาสิ่งไม่ดี การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ไ ปในทางที่ ผิ ด ท าให้ ตั ว เอง พ่ อ แม่ หรื อ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเกิ ด ความเดื อ ดร้ อ น การเล่ น เกมและใช้
คอมพิวเตอร์ในเวลานาน ทาให้ตัวเองเกิดผลเสียต่างๆ
ตามมามากมาย เช่น สายตาสั้น สุขภาพเสีย เพื่อนใน
โลกความจริงน้อยลง เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุ งเทพมหานครขาดการใช้ สติ ปั ญญา
พิ จ ารณาไตร่ ต รองอย่ า งเป็ น ระบบจึ ง ไม่ ส ามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการจะมีบทบาท
และความสาคัญต่อระบบการพัฒนาปัญญาในฐานะที่
เป็นส่วนเบื้องต้นของการศึกษาในทางพระพุทธศาสนา
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มีโครงสร้าง ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 1 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้
จากการสั ม ภาษณ์ ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย
(Analytic induction) โดยนาข้อมูลมาเรียบเรียงและ
จ าแนกอย่ า งเป็ น ระบบ จากนั้ นน ามาตี ค วามหมาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ
ที่รวบรวมได้ โดยทาไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็น
ใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น
การสร้างรูปแบบ หาข้อมูลและข้อเสนอแนะ
จากที่ ป รึ ก ษาถึ ง รู ป แบบเบื้ อ งต้ น การน าหลั ก โยนิ โส
มนสิการไปใช้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อลดปัญหา
ภัยจากอินเทอร์เน็ตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะปรับปรุงไป
ใช้ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ สรุปปัญหาและข้ อเสนอแนะมาวิเคราะห์
และสั งเคราะห์ ก่อนที่ จะมีการประมวลผลและพัฒนา
เป็นรูปแบบกึ่งมาตรฐาน ระดมความคิดเห็นโดยการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่ วมแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทางที่จะทา
ให้เกิดรูปแบบการน าหลั กโยนิ โสมนสิ การไปใช้ ในการ
ท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อลดปัญหาภัยจากอินเทอร์ เน็ต
ส าหรั บ นั กเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนาหลักโยนิโส
มนสิการไปใช้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อลดปัญหา
ภัยจากอินเทอร์เน็ตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods
research) ระหว่ างการวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative
research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey research)
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) โดยการเก็ บข้ อมู ลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (Key informant)
ประชากร ได้ แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสังกัดกรุงเทพมหานครจานวน 5 โรงเรียน
จานวน 2,028 คน ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) คือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนละ 1 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) มี
คุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยกาหนด คือ มีระดับการศึกษาทาง
ธรรมชั้นเอก จานวน 5 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 5 โรงเรียน
ได้ แก่ โรงเรี ยนมั ธยมประชานิ เวศน์ โรงเรี ยนวิ ชู ทิ ศ
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี
อนุสรณ์ และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จานวน 350 คน
ที่ได้ โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างโดยวิ ธีการเปิ ด
ตารางสาเร็จของเกรจซี่ (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan)
ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543)
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เลือกกลุ่มผู้ให้ข้ อมู ล
หลั ก จากการสุ่ ม แบบเจาะจงจากนั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาทางธรรมชั้นเอก จานวน 5 คน สัมภาษณ์แบบ

ผลการวิจัย
รูปแบบการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการ
ท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อลดปัญหาภัยจากอินเทอร์เน็ต
ส าหรั บ นั กเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ ค้ น พบที่ ส รุ ปได้ จ ากการ
วิเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
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คุณธรรม วิธีคิดแบบมีสติเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน วิธีคิด
แบบวิภัชชวาท ซึ่งผลจากการนาหลักธรรมดังกล่าวไปใช้
ทาให้เกิดสัมมาทิฏฐิ กุศลกรรม และท่องโลกอินเทอร์เน็ต
ได้ด้วยความปลอดภัย

(Key informants) มาเป็นตัวกาหนดรูปแบบการนา
หลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ลดปั ญ หาภั ย จากอิ นเทอร์ เน็ ตส าหรั บนั ก เรี ยนระดั บ
มั ธยมศึ กษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี
รายละเอียดในการนาเสนอดังภาพประกอบ 1 และ 2

ภาพประกอบ 2 WRS Model

อภิปรายผล
การศึกษาวิเคราะห์การนาหลักโยนิโสมนสิการ
ไปใช้ ในการท่ องโลกอิ นเทอร์เน็ตเพื่ อลดปั ญหาภั ยจาก
อินเทอร์เน็ตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า นั กเรี ยนมี การน าหลั ก
โยนิโสมนสิการไปใช้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตโดยรวม
ทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน
ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เด็ก
นักเรียนและเยาวชนมีวิจารญาณน้อยกว่าผู้ใหญ่ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เป็นอีก
หนึ่งอันตรายที่จะทาให้เด็กๆ เกิดอันตรายได้ วิธีคิดเป็น
สิ่งที่พัฒนาได้ ฝึกฝนได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่า การศึกษา
และแก่นแท้ของการศึกษา คือ การพัฒนาตนเองให้มี
สัมมาทิฏฐิ คือ การมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น
ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม เกื้อกูลแก่สังคม ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ แม่พ่อ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้องที่
เป็นกัลยาณมิตร เป็นต้น ในส่วนของปัจจัยภายใน ได้แก่
โยนิโสมนสิการเป็นปั จจั ยที่ท าให้ เกิ ดปั ญญา จึ งทาให้
นักเรียนมีการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการท่องโลก
อินเทอร์เน็ตโดยรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง

ภาพประกอบ 1 การนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการท่องโลก
อินเทอร์เน็ ตเพื่อลดปั ญหาภัยจากอินเทอร์เน็ ตส าหรับนั กเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

อธิ บ ายได้ ว่ า ปั ญ หาภั ย จากอิ น เทอร์ เ น็ ต
สามารถลดได้ด้วยการนาหลักวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ไปใช้ คือ โยนิโสมนสิการระดับสัจธรรม พัฒนาปัญญา
โดยตรงมุ่งให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริงตรงตามสภาวะ
แท้ๆ เน้นที่การขจัดอวิชชา คือ ความไม่รู้ เป็นเครื่องนาไปสู่
โลกุตระสัมมาทิฏฐิ โยนิโสมนสิการระดับจริยธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพจิต มุ่งปลุกเร้าให้เกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรม
ต่ างๆ เน้ นที่ การสกั ดหรื อข่ มตั ณหา เป็ นเครื่ องน าไปสู่
โลกิ ยะสั มมาทิ ฏฐิ ซึ่ งประกอบด้ วยวิ ธี การคิ ด 10 แบบ
ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่ วนประกอบ วิ ธี คิ ดแบบสามั ญลั กษณ์ หรื อรู้ เท่ าทั น
ธรรมดา วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
วิธีคิดแบบเห็นคุณเห็นโทษ แล้วหาทางออก วิธีคิดแบบ
คุ ณ ค่ า แท้ คุ ณ ค่ า เที ย ม วิ ธี คิ ด แบบอุ บ ายปลุ ก เร้ า
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ซึ่งสอดคล้องกับที่กล่าวไว้ในพระสุตตันตปิฏก คือ การ
คานึงถึงอย่างเข้าใจถูกทาง เพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
เช่น ไม่ควรคานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยัง
มาไม่ถึง สิ่งที่ล่วงไปแล้วให้ละ สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่ง
ที่มาไม่ถึงไม่ต้องนามาคิดคานึง หรือในขณะที่ใกล้จะตาย
ให้คิดคานึงแต่ในแง่มุมที่ดี ในกุศลที่ได้ทาสาเร็จแล้ว ดัง
พุทธพจน์ที่ว่า “โภคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว คนที่
ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้ว อันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้น
แล้วทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้ว และพลีกรรม 5
อย่างเราได้ทาแล้ว” ดังนี้จึงถือว่าเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการ
และสอดคล้องกับวศิน อินทสระ (2545) กล่าวว่า คิดเป็น
คิ ด เป็ น ระบบ คิ ด เป็ น เรื่ อ งเป็ น ราว เป็ น Systematic
Thought ความคิดที่เป็นระบบหรือว่า thoughtful พวกที่
คิดเป็ นระบบ คิ ดเป็น เข้าใจในความคิ ด มี วิธี คิด เป็ น
เรื่องที่ไม่ค่อยได้สอนกับในโรงเรียน คือ วิธีคิดว่าเรื่องนี้
ควรจะคิดอย่างไร แล้วมันก็จะได้ผลออกมาดีมาก ถ้ามี
วิธีคิด หรือคิดเป็น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของพระมหาหนูพั ฒน์ กองบาง (2544) ได้ ศึกษาวิ จั ย
เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการใน
พระสุตตันตปิฎก พบว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มี 10
ชนิด เป็นลักษณะการคิดที่รอบคอบ ตรึกตรอง ใคร่ครวญ
และพัฒนาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมวิธีคิดหลากหลาย
สามารถน ามาใช้ กั บสถานการณ์ ต่ างๆ ได้ โดยเฉพาะ
ความจาเป็นต่อการบรรลุธรรม ลักษณะโครงสร้างวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการนี้ประกอบด้วยหลักเหตุผล เป็นการ
พิ จารณาสิ่ งต่ างๆ อย่ างรอบคอบ กลั่ นกรอง ทดสอบ
ทดลองอย่ างเป็นระบบก่ อนน าไปสู่ การปฏิ บั ติจริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นวิธี
คิดเพื่อการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจจริงทางธรรมชาติ
แล้ วน าความรู้ ที่ ได้ มาหาความสุ ขให้ แก่ มนุ ษย์ วิ ธี คิ ด
แบบโยนิโสมนสิการเน้นความสุขด้านจิตใจ ส่วนวิธีคิด
แบบวิทยาศาสตร์เน้นความสุขทางกายภาพ นอกจากนี้

ยังมีความสอดคล้องกับวิธีคิดแบบตรรกวิทยาในแง่ที่เป็น
แนวทางแห่งการค้นหาความรู้จริงที่มีความสมเหตุสมผล
แยกอภิ ป รายเป็ น รายด้ า นคื อ ด้ า นโยนิ โ ส
มนสิ ก ารระดั บ สั จ ธรรม ด้ า นโยนิ โ สมนสิ ก ารระดั บ
จริยธรรม มีดังนี้
1. ด้านโยนิโสมนสิการระดับสัจธรรม พบว่า
นักเรียนมีการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการท่องโลก
อิ น เทอร์ เ น็ ต ความถี่ อ ยู่ ใ นระดั บ เกื อ บทุ ก ครั้ ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตมากๆ
มักจะมีปัญหาทางด้านสังคม ถูกหลอก เกิดอาชญากรรม
เจอคนที่พูดไม่ดีรู้สึกแย่ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อยาก
ไปเจอเพื่อนๆ น้อยลง รู้จักแต่คนที่เล่นเกมที่รุนแรง อยู่ใน
โลกความฝัน ทาให้ไม่ค่อยรู้เรื่องภายนอก ไม่ค่อยได้คุย
กับพ่อแม่ ไม่คุยกับคนรอบข้าง บางทีทาให้ทะเลาะกัน
เพราะมีความคิดเห็นต่างกัน ดังที่ได้กล่าวไว้ในฑีฆนิกาย
ว่า การพิจารณาใส่ใจ โดยหลักการที่สอดคล้องกับการ
ตรัสรู้อริยสัจ 4 ได้แก่ มโนทวาริกชวนจิตหรืออาวัชชนจิต
คือ การราพึงหรือนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวเปลี่ยน
จากภวังค์มาเป็นวิถี หมายถึง การพิจารณาใส่ใจตั้งแต่
เมื่อตากระทบกับรูป หูกระทบกับเสียง โดยใส่ใจหรือ
กาหนดรู้นี้คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3. ความใส่ใจโดย
แยบคายในการฟังโดยองค์ธรรม คือ ปัญจทวาราวัชชน
จิ ต มี ลั กษณะใคร่ ค รวญอารมณ์ ท างทวาร 5 เกิ ด ขึ้ น
กระทากิจคิดถึงอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด ทางตา หรือทางหู
หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย จะต้องมีจิตที่ทา
อาวัชชนกิจเกิดก่อน คิดถึงเรื่องนั้นก่อนที่จะเป็นกุศลจิต
หรืออกุศล และสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
(2543) กล่ า วไว้ ว่ า โยนิ โสมนสิ ก ารประเภทพั ฒ นา
ปัญญาโดยตรงมุ่งให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริงตรง
ตามสภาวะแท้ๆ เน้นที่การขจัดอวิชชา คือ ความไม่รู้ เป็น
เครื่องนาไปสู่โลกุตระสัมมาทิฏฐิ เรียกว่า โยนิโสมนสิการ
ระดับสัจธรรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
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โอภาส เครือวัลย์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
เชิ ง วิ เ คราะห์ ห ลั ก โยนิ โ สมนสิ ก ารกั บ การสื่ อ สาร
ผลการวิ จั ยพบว่ า การสื่ อสารที่ ประกอบด้ วยโยนิ โส
มนสิการก่อให้เกิดคุณค่าแก่กระบวนการสื่อสาร คือ ทา
ให้ผู้ส่งสารเข้าใจหลักการและจุดมุ่งหมายของสารถ่อง
แท้ ต่ อ เนื่ องไม่ ขาดสาย และมี ความน่ าเชื่ อ ถื อ เป็ น ที่
ยอมรับ ช่วยให้ผู้รับสารรู้จักเลือกรับสารที่ดีมีประโยชน์ มี
คุณค่าเกื้อกูลต่อกุศลกรรม ไม่ทาให้ผู้รับสารตกเป็นทาส
ของข่ า วสาร ท าให้ ก ารสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ ท้ จ ริ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์
ความคิด จินตนาการ พัฒนาการทางสังคม ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญามรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์จากรุ่นหนึ่งสู่อีก
รุ่นหนึ่งได้โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์เดิม และก่อให้เกิด
ความเข้ าใจที่ ดี ร่ วมกั น มี คุ ณค่ าสู งสุ ดคื อการเข้ าถึ ง
ปั ญญารู้ เท่ าทั น โลภะ โทสะ โมหะ ที่ ครอบง าจิ ต ให้
มองเห็นไตรลักษณ์ คลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5
ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา หลุดพ้นเป็นอิสระเข้าถึงภูมิ
ธรรมขั้นสูงสุดได้
2. ด้านโยนิโสมนสิการระดับจริยธรรม พบว่า
นักเรียนมีการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการท่องโลก
อิ น เทอร์ เ น็ ต ความถี่ อ ยู่ ใ นระดั บ เกื อ บทุ ก ครั้ ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้างความเจริญแห่ง
กุ ศ ลธรรมจากการท่ อ งโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต สร้ า งเสริ ม
คุณภาพจิต มุ่ งปลุกเร้าให้ เกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรม
ต่างๆ เน้ นที่การสกั ดหรื อข่ มตั ณหา เป็นเครื่ องนาไปสู่
โลกิ ยะสั มมาทิ ฏฐิ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ประพิ ม พ์ พรรณ
สุวรรณกูฏ (2557) นักพัฒนาสังคม สานักงานส่งเสริม
สวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ์ เด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กล่าวว่า จากการศึกษา เรื่อง
ผลกระทบของอิ น เทอร์ เ น็ ต ต่ อ สุ ข ภาพกาย และ
สุ ข ภาพจิ ต ของเด็ ก และเยาวชนไทย: กรณี ศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จั ยพบว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ า งมี

พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตบันเทิงมาก ที่สุด ได้แก่
รับข่าวสาร พูดคุยติดต่อเพื่อน ดูหนังฟังเพลง เสนอความ
คิดเห็นในกระทู้ต่างๆ รองลงมาด้านการศึกษา ได้แก่ เพื่อ
ส่งงานให้อาจารย์ทางอี เมล์ หาข้อมูลในการเรียนหรื อ
เตรี ย มตั ว สอบ ค้ น คว้ า ผ่ า นห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ต อล และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนกับเพื่อน ด้านธุระ/ซื้อขาย
ได้แก่ ติดต่อธุระ ซื้อขายสินค้า หาข้อมูลสินค้า ทาธุระ
ทางการเงิน จ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆ หาข้อมูลเพื่อ
การท างานที่ มิ ใช่ การเรี ยน สร้ างรายได้ และด้ านลบ
ได้แก่ ดูเรื่องต่างๆ ที่ตอบสนองอารมณ์ทางเพศ ดูคลิป
วิดีโอหรือภาพโป๊เปลือย ค้นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือเป็น
ของต้องห้าม นินทาหรือด่าว่ากัน สื่อสารกับเพื่อนในเรื่อง
ที่ไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้ ใช้เพื่อการพนัน เล่นเกมออนไลน์
เพื่ อ การเอาชนะและความสะใจผลจากการใช้
อิ นเทอร์ เน็ ตมี ผลต่ อ สุ ขภาพจิ ตทางบวกของเด็ กและ
เยาวชนมากที่สุด ได้แก่ ทาให้มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น เข้าใจ
และพอใจกับชีวิตของตนเอง มีความสุขกับสิ่งที่ทาแต่ละ
วัน สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ให้สาเร็จ มีความมุ่งมั่น
ในการทาภารกิจต่างๆ รู้สึกสนุก เพลิดเพลินใจ รองลงมา
คือสุขภาพกาย ในทางลบ ได้แก่ ทาให้อ่อนล้าสายตา
สายตาสั้ นลง ตาลาย เมื่ อยแขน ปวดศี รษะ มึ นศี รษะ
ปวดก้ นกบ หลั ง ไหล่ กล้ ามเนื้ อมื อและนิ้ ว ร่ า งกาย
เมื่ อยล้ า อ่ อนเพลี ย ลื มเวลาทานอาหารจนปวดท้ อง
เพลิ นจนไม่ ได้เข้ าห้ องน้ า ท าให้ มี ผลต่ อระบบขั บถ่ าย
และสุขภาพจิตในทางลบ ได้แก่ ทาให้รู้สึกเศร้าโดยไม่
ทราบสาเหตุ ไม่ สามารถควบคุมสภาพจิตใจตนเองได้
หงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็กน้อย ทางานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จไม่ทัน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง
เบื่อหน่ายท้อแท้กับการดาเนินชีวิต
การใช้ อิ น เตอร์ เน็ ตของเด็ ก และเยาวชนยั ง
เกิดผลกระทบด้านสังคม คือ ถูกหลอก เกิดอาชญากรรม
เจอคนที่พูดไม่ดีรู้สึกแย่ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อยาก
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ไปเจอเพื่อนๆ น้อยลง รู้จักแต่คนที่เล่นเกมที่รุนแรง อยู่ใน
โลกความฝัน ทาให้ไม่ค่อยรู้เรื่องภายนอก ไม่ค่อยได้คุย
กับพ่อแม่ ไม่คุยกับคนรอบข้าง บางทีทาให้ทะเลาะกัน
เพราะมี ความคิ ดเห็ น ต่ างกั น อย่ างไรก็ ต ามเด็ กและ
เยาวชนยั งแสดงความเห็ นในการจั ดการเว็ บไซต์ ที่ ไม่
เหมาะสม เช่น ควรมีกฎหมายสั่งปิด ปราบปราม เพื่อการ
สร้างสื่อที่ดีต่อสังคม ออกมาตรการควบคุมอายุผู้เข้าชม
รณรงค์ ให้ ผู้คนรู้ จั กละอายใจที่ จะมี ส่วนเกี่ ยวข้ องกั บ
เว็ บ ไซต์ เ หล่ า นั้ น หรื อ มี ขั้ น ตอนการลงโทษ คอย
ตรวจสอบ เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ อยู่ เ ป็ น ประจ า อยากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลมากขึ้น เกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพและการละเมิดโดยการนาภาพคนอื่นมาตัดต่อ
ให้เกิดความ เสียหาย ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานด้วย
ไม่ใช่ปล่อยให้เล่นเพลิน สาหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากงานวิจัยครั้งนี้ คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนัก
ถึ ง ปั ญหาที่ เ กิ ดจากการใช้ อิ นเตอร์ เ น็ ต ของเด็ ก และ
เยาวชนไทย ซึ่งพบว่าเนื้อหาที่มีอยู่มากกว่า 1,000 ล้าน
เว็บไซต์ทั่วโลกมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และที่ก่อให้เกิด
โทษ จึงควรมีมาตรการที่เข้มงวด มีประสิทธิภาพในการ
จัดการและป้องกันปัญหาที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะ
ด้านเนื้อหา หรือรูปภาพต่างๆ โดยการออกข้อบังคับเพื่อ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุที่อาจจะมีอยู่มากเกินไปในสังคมไทย

ระดับสัจธรรม พัฒนาปัญญาโดยตรงมุ่งให้เกิดความรู้
เข้าใจตามเป็นจริงตรงตามสภาวะแท้ ๆ เน้นที่การขจั ด
อวิ ช ชา คื อ ความไม่ รู้ เป็ น เครื่ อ งน าไปสู่ โ ลกุ ต ระ
สัมมาทิฏฐิ โยนิโสมนสิ การระดับจริยธรรม สร้างเสริ ม
คุณภาพจิต มุ่ งปลุกเร้ าให้ เกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรม
ต่างๆ เน้ นที่การสกั ดหรื อข่ มตั ณหา เป็นเครื่ องนาไปสู่
โลกิยะสัมมาทิฏฐิ ซึ่งประกอบด้วยวิ ธีการคิด 10 แบบ
ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่ วนประกอบ วิ ธี คิ ดแบบสามั ญลั กษณ์ หรื อรู้ เท่ าทั น
ธรรมดา วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
วิธีคิดแบบเห็นคุณเห็นโทษ แล้วหาทางออก วิธีคิดแบบ
คุ ณ ค่ า แท้ คุ ณ ค่ า เที ย ม วิ ธี คิ ด แบบอุ บ ายปลุ ก เร้ า
คุณธรรม วิธีคิดแบบมีสติเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน วิธีคิด
แบบวิภัชชวาท ซึ่งผลจากการนาหลักธรรมดังกล่าวไปใช้
ทาให้เกิดสัมมาทิฏฐิ กุศลกรรม และท่องโลกอินเทอร์เน็ต
ได้ด้วยความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบ (Fact findings) จากการวิจัยและ
การอภิ ปรายผลดั งกล่ าวมาแล้ ว สามารถสรุ ปผลเป็ น
ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีการนาหลัก
โยนิโสมนสิ การไปใช้ ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต ด้ าน
โยนิ โ สมนสิ ก ารระดั บ สั จ ธรรมสู ง กว่ า ทุ ก ด้ า น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหารว่า ควรกาหนดเป็นนโยบาย
ในหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีวิธีคิดว่าเรื่องนี้ควรจะ
คิดอย่างไร แล้วมันก็จะได้ผลออกมาดีมาก ถ้ามีวิธีคิด
หรือคิดเป็น
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการ
ท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อลดปัญหาภัยจากอิ นเทอร์เน็ ต
ส าหรั บ นั กเรี ยนระดั บมั ธ ยมศึ กษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร WRS Model ประกอบด้ วย W =
Wholesome Action กุศลกรรม R = Right Understanding
สัมมาทิฏฐิ S = Safety ความปลอดภัย อธิบายได้ว่า
ปัญหาภั ยจากอิ นเทอร์ เน็ ต สามารถลดได้ด้ วยการน า
หลักวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใช้ คือ โยนิโสมนสิการ
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1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการนาหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมไปใช้ในการเผยแผ่ของสื่อในอินเทอร์เน็ต
2. ควรวิ จั ยเกี่ ยวกั บหลั กความปลอดภั ยใน
การท่องโลกอินเทอร์เน็ต
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับภัยเงียบออนไลน์แก้ไขได้
อย่างไร
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