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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนเขตบาง
บอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร และ2) ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อธุรกิจดา้นความเช่ือทางไสยศาสตร์ใน
สังคมออนไลน์ของประชาชนเขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และรวบรวม
ขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Anova: f-test) และการเปรียบเทียบรายคู่  (Least Significant Difference: LSD) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน    
 จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 40-49 สถานภาพ
สมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-
20,000 บาท นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า ทศันคติของประชาชนเขตบางบอนท่ีมีต่อธุรกิจดา้นความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ สามารถเรียงล าดับ ได้ดังน้ี (1) ด้านประสบการณ์ (2) ด้าน
บุคลิกภาพ (3) ดา้นอิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (4) ดา้นอิทธิพลทางสังคม (5) ดา้นเคร่ืองมือ
ทางการตลาด และ (6) ดา้นการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ สถานภาพ และอาชีพหลกั ของประชาชนเขตบาง
บอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีทศันคติต่อธุรกิจด้านความเช่ือทางไสย
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ศาสตร์ในสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
ส่วนดา้น อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลกั ของประชาชนเขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีทศันคติต่อธุรกิจดา้นความเช่ือทางไสยศาสตร์ในสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 ประชาชนเขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อธุรกิจดา้นความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ นอ้ยท่ีสุด เร่ืองธุรกิจดา้นความเช่ือทางไสยศาสตร์มีการใช้ส่ือท่ี
เขา้ถึงไดมี้ประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ ฉะนั้นทางผูป้ระกอบธุรกิจดา้นความเช่ือทางไสยศาสตร์ใน
สังคมออนไลน์ ควรมีการปรับปรุงในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ี
น่าเช่ือถือของประชาชนมากยิง่ข้ึน 
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 This research aims for:  studied demographic of population at Bangbon district Bangkok 
and studied attitude has affected with the superstition business in social network of population at 
Bangbon district Bangkok.  The research was through conducting survey samples to around 400 
persons.  Information’s were derived from questionnaire, Frequency, Percentage, Mean, Standard 
deviation, One-way Anova: f-test and Least Significant Difference: LSD for hypothesis test. 
 The researcher found that; Almost of survey samples were male average age 40-49 years 
old, who had completed education in bachelor degree, their career are employee in private company 
and average income less than 15,001-20,000 baht per month.  In addition to, researcher found, 
attitude of population at Bangbon district Bangkok has affected with the superstition business in 
social network, that is to say: experience, personal, family and friends influenced, social Influence, 
marketing and social network. 
 In hypothesis, found that, the population of Bangbon district differed in gender, status and 
career there were same in attitude superstition business in social network by overall and aspect 
significance in level 0.05.  And the population of Bangbon district had differed in age, education 
and income there were differed in attitude superstition business in social network significance in 
level 0.05. 
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 Almost of population of Bangbon district Bangkok had attitude with the superstition 
business in social network less. In superstition business was using social network that is accessible, 
efficient and reliable, so the operator should be improve social network for performance and 
reliability of even more people. 


