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The objectives of this research was to study demographic of students of 

Rajabhat Nakornpathom University who used social network and to study behavior in using 

social network of students of Rajabhat Nakornpathom University. The sample was 392

students of Rajabhat Nakornpathom University while the research instrument is questionnaire 

and the usage statistics employ in this research are frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test and One - way analysis of varience.

As for demographic data, it is found that most of samples are female, 21 – 25

years old, first year students, salary less than 5,000 THB. While behavior in using social 

network, most of them are using social network more than 10 times per day, using Facebook, 

use in 06.00 – 10.00 PM, the instrument is smartphone, and like to chat with their friends.

Behavior in using social networks correlated with gender, age, faculty, level and income are 

statistically significant at the level 0.05.
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ขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในสาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีไดประสาทวิชาความรู ตลอดจนถายทอดประสบการณท่ีดีแกผูวิจัย 

ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคําถาม 
เพ่ือนๆทุกทาน ตลอดจนผูท่ีใหความชวยเหลือทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีสงผลใหผูวิจัย
สามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

สุดทายผูวิจัยใครกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหความรัก ความหวงใย เปนกําลังใจ
และสนับสนุนสงเสริมในดานการศึกษาแกขาพเจาเสมอมา จนทําใหผูวิจัยสามารถจัดทําวิจัยฉบับนี้ 
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแด
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่ง
เสมอมา 
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การสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมาอยางยาวนาน และมากไปกวา
นั้นการสื่อสารไดกลายเปนกระบวนการในการรับรู ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นท่ีแตกตาง และ
ทัศนคติ เพ่ือใหผู อ่ืนทราบตามวัตถุประสงค (ภาณุวัฒน กองราช, 2554: 1) การสื่อสารขอมูล 
ของมนุษย ประกอบไปดวย ผูสงสาร ขอมูล และผูรับสาร ซ่ึงไมวาจะสื่อสารดวยวิธีใด สิ่งท่ีตองการ 
คือ การที่ผูรับสารไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และทันเวลา การสื่อสารขอมูลดวยรูปแบบเกาๆ  
อาจไมสามารถรองรับความตองการการสื่อสารขอมูลของมนุษยอยางรวดเร็วได  สื่อสังคมออนไลน  
(Social Network) เปนหนึ่งในทางเลือกของการสื่อสารขอมูลในรูปแบบท่ีมีการใชเทคโนโลยีเขามา
เก่ียวของท่ีมีรูปแบบการสื่อสารขอมูลท่ีหลากหลาย เหมาะสําหรับผูคนในโลกปจจุบัน และโลกอนาคต 
(พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 2554: 99) 

เทคโนโลยีนับวามีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการสื่อสาร ดวยความกาวหนาของ
เทคโนโลยีใหมๆ ไดนํามนุษยเขาไปสูยุคแหงการติดตอสื่อสารท่ัวโลก ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปจจุบันมีสวนเก่ียวของกับชีวิตประจําวันแทบท้ังสิ้น การสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒนซ่ึงเปนยุคท่ี
เทคโนโลยีทางการสื่อสารไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย มีจุดเริ่มตนท่ีสําคัญมาจากการพัฒนาระบบ
อินเทอรเน็ต ทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลหนวยงานและองคกรตางๆ ในโลกถูกเชื่อมโยงผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต  อาจกลาวไดวาอินเทอรเน็ตเปนนวัตกรรมการสื่อสารที่เติบโตและไดรับความ
นิยมเปนอยางมาก (ภาณุวัฒน กองราช, 2554: 1) 

เม่ือกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 รูปแบบของการตลาดไดปรับเปลี่ยนไปสูยุคใหม ซ่ึงไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศดานอินเทอรเน็ตมาชวยในการดําเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลาดมากย่ิงข้ึน 
และจากความนิยมในการใชสื่ออินเทอรเน็ตท่ีแผวงกวางไปท่ัวทุกหนทุกแหง  ทําใหเกิดชุมชนออนไลน 
(Online community) ท่ีขยายวงกวางข้ึนกวาเกาหรือท่ีเรียกวา เครือขายสังคมออนไลน  
(Social network) ซ่ึงผูคนท่ีอยูในเครือขายสังคมออนไลน ไมจําเปนตองรูจักกันก็สามารถเขาไปอยู
รวมสังคมเดียวกันได  โดยมีผูคนหลากหลายท่ีมา หลากหลายเชื้อชาติ จากท่ัวทุกมุมโลกมาอยูรวมกัน 
(นิตนา ฐานิตธนกร และปรัศนียากรณ สายปมแปง, 2556: 112) 
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ในยุคท่ีอินเทอรเน็ตกําลังเปนท่ีนิยมและไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่งจากการพัฒนา
ของโลกเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) จากยุคแรก หรือเรียกวา Web 1.0 ซ่ึงมีลักษณะ 
เปน Static Web คือมีการนําเสนอขอมูลทางเดียว ตอมาเขาสูเว็บยุคท่ี 2 หรือ Web 2.0 จึงเปนยุคท่ี
เนนใหอินเทอรเน็ตมีศักยภาพในการใชงานมากข้ึน เนนใหผูใชมีสวนรวมในการสรางสรรคสิ่งตางๆ  
ลงบนเว็บไซตรวมกัน และสามารถโตตอบกับขอมูลท่ีอยูบนเว็บไซตได และผูใชสามารถสรางเนื้อหา 
(Content) แลกเปลี่ยนและกระจายขอมูลกันไดท้ังในระดับบุคคลหรือกลุมจนกลายเปนสังคม 
ในโลกอินเทอรเน็ต หรือเรียกวา เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) นั่นเอง 

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) คือสังคมท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก  
รวมแบงปนสิ่งท่ีสนใจ และสามารถเช่ือมโยงกันไดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในโลกอินเทอรเน็ต  
โดยอาศัยรูปแบบการบริการท่ีเรียกวา “บริการเครือขายสังคม หรือ Social Networking Service 
(SNS)” โดยเปนรูปแบบของเว็บไซตในการสรางเครือขายสังคมสําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ต 
ท่ีใชอธิบายความสนใจและกิจกรรมท่ีไดทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน รวมทั้ง
ขอมูลสวนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ หรือ
ความสนใจรวมกัน รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลท่ีผูใชสามารถชวยกันสรางเนื้อหาตามความสนใจ 
ของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล (ทัตธนันท พุมนุช, 2555: 526)  

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ไดถือกําเนิดและเปนท่ีนิยมอยางมาก 
ในหมูวัยรุนของสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 1997 โดยเว็บไซตแรกคือ SixDegrees.com ซ่ึงเปนเว็บไซต 
ท่ีจํากัดการใชงานเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพ่ือสรางประวัติ ขอมูลการสื่อสาร  
สงขอความ และแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีสนใจรวมกันระหวางเพ่ือนนักเรียนท่ีอยูในรายชื่อเทานั้น  ตอมา
ในป 1999 เว็บไซต epinions.com ท่ีพัฒนาโดย Jonathan Bishop ไดมีการเพ่ิมฟงกชันในสวนของ
ผูใชท่ีสามารถควบคุมเนื้อหาและติดตอถึงกันไดไมเพียงแตในรายชื่อเทานั้น  จนกระทั่งในปจจุบันไดมี
เว็บไซตอ่ืนๆ ถือกําเนิดเพ่ิมข้ึนมากกวา 100 เว็บไซต ซ่ึงสมาชิกของแตละเว็บไซตมีจํานวนมากกวา 
20 ลานคนท่ัวโลก (กรองทอง เกิดนาค, 2551: 1-2) 

ความกาวหนาของระบบอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร สงผลให
เครือขายสังคมออนไลนเติบโตอยางรวดเร็ว กอใหเกิดวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน
หลากหลายประเภท ไดแก เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรียกสั้นๆ วา บล็อก (Blog) เว็บไซตเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Networking Sites) เชน Facebook, Myspace และ hi5 เปนตน เว็บไซต
สําหรับแบงปนวิดีโอ (Video-sharing Sites) และผลงาน เชน YouTube เว็บไซตประเภท Micro 
Blog เชน Twitter วิกิ (Wikis) และโลกเสมือน เชน SecondLife และ World WarCraft เปนตน  
(วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2553: 151) 

จากการสํารวจโดย Retrevo (2553)  ซึ่งศึกษาผูใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 
โดยเฉพาะในเว็บไซตยอดนิยม เชน Facebook, Twitter, Hi5 และอ่ืนๆ พบวาในปจจุบันเครือขาย
สังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนมากข้ึน จากกลุมตัวอยาง 1,000 คน 
พบวาผูใชงานเกือบครึ่งหนึ่งท่ีมีการติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
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ท้ังกอนเขานอนและตื่นนอนในตอนเชา และ 16% ของจํานวนผูใชงานไดรับขอมูลขาวสารประจําวัน
จากเว็บไซตเหลานี้ นอกจากนี้ผลสํารวจยังพบวา มีผูใชมากกวาครึ่งท่ีตองติดตามความเคลื่อนไหว
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนของตนอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง และมากกวา 10% ท่ีเขาไปดู 
ความเคลื่อนไหวลาสุดทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน
เปนท่ีนิยมและมีอิทธิพลอยางมากตอชีวิตประจําวันในกลุมคนท่ีใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะทําใหเครือขาย
ขยายวงกวางออกไปเร่ือยๆ และเติบโตตอไปอีกในอนาคต 

นอกจากน้ีการสํารวจการใชงานอินเทอรเน็ตในป 2556 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556)  พบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ต
เพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัว โดยมีอัตราการใชงานอินเทอรเน็ตสูงสุดถึง 105 ชั่วโมงตอสัปดาห รอยละ 90 
ของผูใชอินเทอรเน็ตนิยมใช Social media  โดยเฉพาะ Facebook  Instagram และ Twitter  
โดยใชเ พ่ือความบันเทิง รับสงขอมูล และติดตอสื่อสาร และสวนใหญเลนผานสมารทโฟน 
โทรศัพทมือถือ และแท็ปเล็ตมากท่ีสุด สวนการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือซ้ือขายสินคา มีผูใชบริการกวา 
รอยละ 93 โดยผูชายมักซ้ืออุปกรณไอที  ในขณะท่ีผูหญิงชอบซ้ือเสื้อผาและเคร่ืองสําอางค มูลคา 
การซ้ือขายเฉลี่ย 2,500 บาทตอครั้ง และมีแนวโนมการซ้ือสินคาเพ่ิมข้ึน 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เพ่ือใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรและ
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนวาเปนอยางไร  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักการตลาด หรือผูท่ี
สนใจ เพ่ือนําไปพัฒนากลยุทธทางการสื่อสารใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได
ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต 

 

1.  เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีใช
บริการเครือขายสังคมออนไลน

2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

 

 ผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผานการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 
พฤติกรรมการสื่อสาร  แนวคิดเก่ียวกับเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
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ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 

18,353 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556) 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวทาง

ของทาโรยามาเน (Yamane, 1973 อางถึงใน ประสพชัย พสุนนท, 2555: 41) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95 (ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5) โดยเลือกจากนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม จํานวน 18,353 คน จึงสามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
จํานวน 392 คน 
 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กําหนดขอบเขตการวิจัยรายละเอียดดังนี้ 
3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะดานประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย เพศ อายุ คณะวิชา ชั้นป และรายได 
3.2  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภค 

ในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบริการ ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน  ความถ่ีในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  ระยะเวลาในการเขาใช
บริการเครือขายสังคมออนไลน สถานท่ีท่ีเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน เครื่องมือท่ีใชในการ
เขาเครือขายสังคมออนไลน  และกิจกรรมท่ีทําผานเครือขายสังคมออนไลน 

 
 

 สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556
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การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม” มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

 

 

  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
1.  เพ่ือใหทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม

ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.  เพ่ือนําไปใชประโยชนตอนักการตลาด หรือผูท่ีสนใจนําไปเปนแนวทางสําหรับการ

พัฒนากลยุทธทางการสื่อสารใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

  1. เพศ 
 

  2. อายุ 
 

  3. คณะวิชา 
 

  4. ชั้นป 
 

  5. รายได 

 

1. เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบริการ 
2. ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน 
3. ความถ่ีในการใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน 
4. ระยะเวลาในการเขาใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลน 
5. สถานท่ีท่ีเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน 
6. เครื่องมือท่ีใชในการเขาเครือขายสังคม
ออนไลน 
7.  กิจกรรมท่ี ทําผ านเครือข ายสั งคม
ออนไลน 
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การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดทําศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน
แนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

2.  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมศาสตร 

3.  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสาร 

4.  แนวคิดเก่ียวกับเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

5.  ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

เบเรลสันและสไตเนอร (Berelson and Steiner, 1964: 224-226) ไดแสดงความเห็น
วา คนเรามีแนวโนมท่ีจะดูและฟงการสื่อสารที่สอดคลองกับกรอบอางอิงทางความคิดของเขา  
ซ่ึงกรอบอางอิงแนวความคิดนี้ หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และการ
เก่ียวของกับสิ่งตางๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเปนคุณสมบัติท่ีมีความสําคัญของบุคคล โดย
กรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องของความรู ความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสื่อสารของคน  ตัวแปรทางดานลักษณะประชากรศาสตรท่ี
สําคัญท่ีนิยมนํามาศึกษาความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสื่อ (ธนัสถ เกษมไชยานันท. 2544: 24-26) 
มีดังตอไปน้ี 

1.  เพศ (Sex)  จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่อง แสดงใหเห็นวาผูหญิงกับผูชาย 
มีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม 
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวตางกัน  จึงสงผลใหพฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและ
ชายตางกันดวย  งานวิจัยทางนิเทศศาสตรยังชี้ใหเห็นวา ผูหญิงมักจะถูกโนมนาวใจไดงายกวาผูชาย 
และมักเผยแพรทัศนคติท่ีไดรับการจูงใจนั้นใหผูอ่ืนตอไปอีกดวย นอกจากน้ี เพศหญิงมีแนวโนมและ
ความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย  ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการท่ีจะ 
สงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตมีความตองการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน 
จากการรับขาวสารนั้นดวย 
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2.  อายุ (Age)  โดยท่ัวไปบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการ
ติดตอสื่อสารตางจากบุคคลท่ีมีอายุนอย และบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการ
ติดตอสื่อสารเปลี่ยนไปเม่ือตนเองมีอายุมากข้ึน ในประเด็นนี้ปริมาณและแบบแผนการใชสื่อ 
จะสัมพันธกับชวงชีวิตท่ีเปลี่ยนไป เนื่องจากในแตละชวงชีวิตคนเราจะเปลี่ยนสถานท่ีท่ีใชเวลาอยู 
เปนสวนใหญ เชน เด็กเล็กตองอยูในบาน วัยรุนอยูกับกลุมเพ่ือนหรือในโรงเรียน ผูใหญอยูนอกบาน 
หรือท่ีทํางาน เปนตน แบบแผนการใชเวลาเปลี่ยนไป เชน เด็กเล็กจะเลนและวางเปนหลัก ในขณะที่
ผูใหญจะทํางานและมีเวลาวางเปนสวนนอย นอกจากนี้ ลักษณะของกิจกรรมที่ทําและกลุมบุคคล 
ท่ีแวดลอมก็จะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรม 
การรับรูสื่อตางๆ เชน 

 2.1   เด็กเล็กจะใชสื่อในบานเปนสวนใหญ และใชสื่อเพ่ือความบันเทิง 
 2.2   วัยรุนจะใชสื่อนอกบานและใชสื่อเพ่ือความบันเทิง 
 2.3  ผู ใหญจะใชสื่อท้ังในและนอกบาน แตจะมีเปาหมายการใชสื่อเพ่ือ

ประโยชนในการใชงานมากกวา 
 2.4   คนชราจะหันมาใชสื่อในบานเปนสวนใหญอีกครั้งหนึ่ง แตจะใชเพ่ือฆา

เวลาหรือเปนเพ่ือนเปนหลัก 
3.  การศึกษา (Education) นักวิชาการสื่อสารพบวาการศึกษาเปนตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธคอนขางสูงกับตัวแปรท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการรับสารและการใชสื่อการศึกษาของ 
ผูรับสารทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารตางกันไป โดยคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเปนผูรับสารท่ีดี 
เนื่องจากมีความรูกวางขวางในหลายๆ เรื่อง และสามารถเขาใจสารไดดีจึงสงผลใหคนท่ีมีระดับ 
การศึกษาสูงจะเลือกใชสื่อมากประเภทกวาคนท่ีมีการศึกษาต่ํา 

4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยดูจาก
รายได อาชีพ เชื้อชาติ ภูมิหลังของครอบครัว เปนตน เชน คนท่ีมีฐานะดีอาศัยอยูในเมืองอาจมีโอกาส
เลือกสื่อไดหลากหลายประเภทกวาและบอยครั้งกวา โดยเฉพาะสื่อท่ีตองเสียคาใชจายในการใช 

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534)  กลาววาแนวคิดดานประชากรศาสตรนี้เปนหลักการของ 
ความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอก 
มากระตุน เปนความเชื่อวา มนุษยดําเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมไดวางเปนแมบทไวให  พฤติกรรม
ของคนท่ีมีอายุในวัยเดียวกันจะเปนเชนเดียวกัน  เนื่องจากสภาพสังคมไดวางแบบอยางไวใหแลว 
สําหรับคนรุนนั้นๆ  สังคมทําใหผูหญิงมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมแตกตางจากผูชาย คนท่ีมีการศึกษา 
มีพฤติกรรมแตกตางจากคนที่ดอยการศึกษา  กลาวโดยสรุปคือ แนวคิดดานประชากรศาสตรเชื่อวา 
คนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41) กลาววาการแบงสวนตลาดตามตัวแปรดาน
ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญและสถิติ 
ท่ีวัดไดของประชากรจะชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยา สังคมและ
วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถ
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เขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย  ดังนั้น คนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน
จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน 

สรุปไดวาแนวคิดดานประชากรศาสตรแสดงใหเห็นถึงลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะ
มีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก การรับขาวสาร การบริโภค การใชสื่อท่ีตางกัน ผูวิจัยจึงนําตัวแปร
ทางประชากรศาสตรมาใชในการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําหรือกิริยาอาการท่ีแสดงออกของบุคคล (Action) 
ท้ังนี้รวมถึงการงดเวนการกระทํา (Inaction) นอกจากน้ันการตัดสินใจท่ีรูสึกไดของบุคคล กลุม หรือ
องคการ การกระทําท่ีซอนเรนแตพรอมท่ีจะแสดงออก เชน การมีความคิดริเริ่ม รวมถึงสิ่งท่ีบุคคล 
กลุมหรือองคการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีเปดเผย (Over Behavior) และพฤติกรรมท่ี 
ยังไมแสดงออก (ซอนเรน) (Covert Behavior) รวมถึงกระบวนการภายในอ่ืนๆ เชน ความรูสึก  
เจตคติความคิด ฯลฯ (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2548: 13) 

พฤติกรรม คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเม่ือเผชิญกับสิ่งเรา
(Stimulus) หรือสถานการณตางๆ อาการแสดงออกตางๆ เหลานั้น อาจเปนการเคลื่อนไหวท่ีสังเกต
ไดหรือวัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน สวนสิ่งเราท่ีมา
กระทบแลวกอใหเกิดพฤติกรรมก็อาจจะเปนสิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) และสิ่งเราภายนอก
(External Stimulus) (องคความรูพัฒนาตนเอง, 2551) 

สิ่งเราภายใน ไดแก สิ่งเราท่ีเกิดจากความตองการทางกายภาพ เชน ความหิว ความ
กระหาย สิ่งเราภายในนี้จะมีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุนใหแสดงพฤติกรรม 

สิ่งเราภายนอก ไดแก สิ่งกระตุนตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีสามารถสัมผัสได 
ดวยประสาทท้ัง 5 คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัสสิ่งเราท่ีมีอิทธิพลท่ีจะจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ไดแก สิ่งเราท่ีทาใหบุคคลเกิดความพึงพอใจท่ีเรียกวา การเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งแบงออกได
เปน 2 ชนิด คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ สิ่งเราท่ีพอใจทาใหบุคคลมี
การแสดงพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน เชน คาชมเชย การยอมรับของเพ่ือน สวนการเสริมแรงทางลบ 
(Negative Reinforcement) คือ สิ่งเราท่ีไมพอใจหรือไมพึงปรารถนานามาใชเพ่ือลดพฤติกรรม 
ท่ีไมพึงปรารถนาใหนอยลง เชน การลงโทษ การปรับเงิน เปนตน 

จากขอความขางตนสรุปไดวา พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําท่ีแสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาโตตอบเม่ือเผชิญกับสิ่งเรา (Stimulus) หรือสถานการณตางๆ ของบุคคลในทุกลักษณะ ท้ังท่ี
เปนโดยธรรมชาติทางสรีระและที่จงใจกระทํา ซ่ึงอาจจะรูตัวหรือไมรูตัวและเปนการกระทําท่ีสังเกตได
โดยอาจใชประสาทสัมผัสธรรมดาหรือใชเครื่องมือชวยในการสังเกต 
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1. พฤติกรรมท่ีมีมาแตกําเนิด เกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ เปนไปตามธรรมชาติ  
ไมจําเปนตองผานการเรียนรูแตอยางใด กลไกของรางกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflex Action) 
เชน การกระพริบตา สัญชาตญาณตางๆ เชน ความกลัว ความต่ืนเตน ความรัก ความตองการ 
อยูรวมกันเปนหมูคณะ 

2.  พฤติกรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากอิทธิพลภายนอก คือ เกิดจากการท่ีบุคคลติดตอ
ปฏิสัมพันธสังสรรครวมกิจกรรมกับบุคคลอ่ืน การเขาอยูในกลุม การปฏิบัติงานในองคการ การเขาไป 
ของเก่ียวกับเหตุการณหรือสิ่งท่ีแปลกใหม ซ่ึงบุคคลจําเปนตองปรับพฤติกรรมของตนเพ่ือการอยูรอด 
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได การปรับตัวเองใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมเปนกระบวนการ 
แหงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต มนุษยมีชีวิตมีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือแกไขปญหาใหแกชีวิต ทําใหตนเอง 
มีความสุขความพอใจหรือเขากับคนอ่ืนได การปรับปรุงตัวในทางสังคม มีวัฒนธรรมเปนแบบแผน 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย พบวา กิจกรรมตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตอบสนองและการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้น จะเกิดจากลักษณะ
พฤติกรรมเปนสําคัญ โดยไมวาจะเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดพฤติกรรมจากสิ่งเราภายในหรือสิ่งเรา
ภายนอก ซ่ึงจะสงผลตอกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ และคานิยม ในการเลือกซ้ือสินคาหรือใช
บริการ รวมถึงระดับการรับรูสื่อสารการตลาดจากธุรกิจตางๆ 

พฤติกรรมการสื่อสารเปนสิ่ งสําคัญท่ีสุดสําหรับการเปนสังคมขาวสารที่อาศัย
กระบวนการของโลกาภิวัตน  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมอุตสาหกรรม 
และสังคมเกษตรกรรมคอนขางมาก  เพราะในสังคมยุคใหมทรัพยากรท่ีสําคัญไมใชเปนเรื่องของ
แรงงาน หรือการลงทุนเชนแตกอน แตกลับกลายเปนสารสนเทศ ความตองการสารสนเทศที่ควบคู 
ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเนนการแพรกระจายของสารสนเทศ เนื่องมาจากวิถีชีวิตของผูคน 
ท่ี เปลี่ ยนแปลง ไป ไม ใ ช เป นสั ง คมมวลชนแต เป นสั งคม ท่ี เ น นป จ เจกภาพ ( Individual)  
(สุรพงษ โสธนเสถียร, 2544) ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการสื่อสารในการสรางสรรคพฤติกรรมสารสนเทศ
ท่ีมาจากชองทางการสื่อสารตาง ๆ ไมวาดวยการตรึกตรองภายในบุคคล การรับสารจากสื่อมวลชน 
(Crable, 1979 อางถึงในสุรพงษ โสธนเสถียร, 2544) รวมทั้งการใชบริการสื่อสารสาธารณะ และ
ความรูโดยตรงท่ีไดจากตัวสินคา และการบริการ  ท้ังนี้ไมวาในเชิงปริมาณหรือคุณภาพของสารสนเทศ 
ซ่ึงในปจจุบันการสื่อสารท่ีไปสูมือประชาชนมักอยูในรูปของเครือขายตาง ๆ ท่ีสําคัญไดแก เครือขาย
ขาว  เครือขายบันเทิง และเครือขายฐานขอมูล (Data Bases) เปนตน 

 

พฤติกรรมการสื่อสารมาจากคําวา พฤติกรรม และการสื่อสาร ซ่ึงเปนศาสตรท่ีมี 
ความเก่ียวของสัมพันธกันเปนอยางมาก ในแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร คําวา พฤติกรรม หมายถึง 
การกระทําหรือปฎิกิริยาท่ีปรากฏออกมาทางรางกาย กลามเนื้อสมอง อารมณและความรูสึกนึกคิด  
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ซ่ึงเปนเรื่องปกติท่ีมนุษยและสัตวยอมแสดงออกมาใหเห็นไดชัดเจน และหมายถึงกิจกรรมใดๆ ของ
รางกายท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับกระบวนการทางจิตซ่ึงถูกจูงใจดวยสิ่งเราตาง ๆ 

แมคคอลแนล (Mcconnell) ระบุวา นิยามของคําวา พฤติกรรม มาจากมุมมอง 3 ดาน 
คือ 

1.  มุมมองทางชีววิทยา ซ่ึงเปนการศึกษาวาระบบการทางานของอวัยวะตางๆ 
ภายในรางกายมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยอยางไรบาง 

2.  จิตวิทยาภายในบุคคล ซ่ึงมีความเชื่อพ้ืนฐานวาจิตใจภายในบุคคลเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรม 

3.  พฤติกรรมทางสังคมซ่ึงไมคํานึงถึงปจจัยทางชีวภาพ และจิตวิทยาภายในแตจะ
คํานึงถึงสภาพแวดลอมทางสังคมเปนสําคัญ นอกจากนี้เขายังไดกลาววา มุมมองท้ัง 3 นี้ ไมสามารถ
อธิบายพฤติกรรมมนุษยแบบแยกสวน หากตองนํามาใชอธิบายแบบองครวม (Mcconnell, 1983  
อางถึงในขวัญเรือน กิติวัฒนา และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2547) 

ดังนั้น เม่ือเราตองนิยามคําวา พฤติกรรมการสื่อสาร จึงจําเปนตองผนวกแนวคิดของ 
การสื่อสารเขากับแนวคิดของพฤติกรรม ซ่ึงไดคํานิยามดังนี้  

พฤติกรรมการสื่อสาร หมายถึง การกระทําหรือปฏิกิริยาแสดงออกท่ีเปนผลมาจากการ
ทํางานของรางกายและจิตใจ ท่ีมีลักษณะบงบอกถึงการสื่อความหมายแฝงทางกระบวนการส่ือสาร 
ท่ีเปนระบบ 

จากคํานิยามดังกลาว ชี้ใหเห็นความสําคัญของพฤติกรรมการสื่อสารในแงท่ีวาพฤติกรรม
การสื่อสารเปนกลไกหลักในการดําเนินชีวิตของบุคคล จะเห็นไดวามนุษยไดพยายามพัฒนาพฤติกรรม
กรรมการสื่อสารมาตลอดต้ังแตสมัยยุคดึกดําบรรพ ท่ียังไมมีภาษาพูด และภาษาเขียน มนุษยก็เริ่ม
พฤติกรรมการสื่อสารดวยสัญญาณ และสัญลักษณ จากนั้นไดพัฒนาข้ึนมาเปนรูปแบบท่ียอมรับ
รวมกันในกลุมสังคมท่ีตนสังกัดอยู ตอมาเม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆ พฤติกรรมการสื่อสาร
ของมนุษยก็ไดรับการพัฒนาตามไปดวย เนื่องจากเทคโนโลยีเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
กระบวนการสื่อสาร และเปนตัวกําหนดวิถีทาง หรือพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยนั่นเอง 

พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะสําคัญซ่ึงสามารถอธิบายได ดังตอไปน้ี 
1.  พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีมีความเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่องตลอดเวลา แมแตในขณะท่ีเราไมไดกระทําการสื่อสารอยางเปนรูปธรรม สมองของเรา 
ก็ยังคงมีกระบวนการการทํางานท่ีสงผลตอกระบวนการคิดและอารมณความรูสึก นอกจากนั้นการที่
เราตองทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร สลับกันไปมาในกระบวนการส่ือสารยังแสดงใหเห็นวา 
การสื่อสารมีกระบวนการท่ีเปนวงจรตอเนื่อง 

2.  พฤติกรรมการส่ือสารเปนกระบวนการท่ีเกิดจากความคิดความรูสึกและการ
กระทําของบุคคล ในขณะท่ีเราทําการสื่อสารเราเขาไปเก่ียวของกับกระบวนการทํางานของสมองซ่ึง
เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดความคิด อารมณ ความรูสึกและการกระทําตลอดเวลา
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3.  พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนการทาง
จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมการสื่อสารเปนสิ่งท่ีไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตเกิด
จากสัญชาตญาณและการเรียนรูทางสังคม จึงตองเก่ียวของกับกระบวนการทางจิตวิทยา กระบวนการ 
ทางสังคม และกระบวนการทางวัฒนธรรม เนื่องจากพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยเปนผลมาจาก
การกระทําซ่ึงเปนการแสดงออกความรูสึกนึกคิด ความตองการของจิตใจ ท่ีตอบสนองตอสิ่งเรา  
ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยหลักการทางจิตวิทยา พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยสวนใหญเปน
พฤติกรรมทางสังคมท่ีตองเก่ียวของกับผูอ่ืนเสมอ และวัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดวิถีชีวิตซ่ึงรวมถึง
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยในสังคม

4.  พฤติกรรมการสื่อสารเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได เปนกระบวนการท่ียอนกลับไมได
และกระทําซํ้าไมได กลาวคือ มนุษยตองมีพฤติกรรมการสื่อสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากอยางนอยท่ีสุดมนุษยทุกคนตองมีการสื่อสารกับตนเอง และเม่ือไดรับการ
สื่อสารแลวการสื่อสารนั้นไมสามารถกลับคืนมาหาผูสงสารในรูปแบบเดิมได เนื่องจากการสื่อสารในแต
ละครั้งยอมกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งเสมอ ผูสงสารสามารถทําไดเพียงลดระดับความรุนแรงของ
ผลท่ีเกิดข้ึนเทานั้น การสื่อสารเปนกระบวนการที่กระทําซํ้าไมได การกระทําซํ้าในท่ีนี้ หมายถึง การ
กระทําท่ีกอใหเกิดผลดังเดิม เน่ืองจากการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และผูสงสารยังไมสามารถกระทําการสื่อสารในสถานการณเดิม ดวยกรอบความคิด ความรูสึกเดิมกับ
ผูรับสารคนเดิมไดไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม

5.  พฤติกรรมการสื่อสารมีลักษณะเปนกระบวนการปฏิสัมพันธไมวาจะเปนการ
สื่อสารกับตนเอง กับบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลกอใหเกิดระบบปฏิสัมพันธ ซ่ึงเปนเสมือนการเชื่อมโยง
ระหวางผูรวมกระทําการสื่อสารเสมอ เนื่องจากการสงสารแตเพียงอยางเดียวไมพียงพอท่ีจะกอใหเกิด
การสื่อสาร

 

 เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนเทคโนโลยีประเภทหนึ่งท่ีมนุษยไดพัฒนาข้ึนดวยวัตถุประสงค
หลักในการขยายความสามารถของเคร่ืองมือการสื่อสารที่ดํารงอยูในแตละยุคสมัย การพัฒนา
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร อาจแบงไดเปน 3 ประเภท ตามการแบงยุควัฒนธรรมการสื่อสาร 
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุควัฒนธรรมการส่ือสารแบบการพูด เทคโนโลยีการสื่อสารในยุควัฒนธรรม
การสื่อสารแบบการเขียน และเทคโนโลยีการสื่อสารในยุควัฒนธรรมการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีการสื่อสารในแตละยุคจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรม 
การสื่อสารท้ังในระดับปจเจกบุคคล และสังคมในลักษณะแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลอง
กับการศึกษา ผูศึกษาจึงนําเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารในยุควัฒนธรรมการสื่อสารแบบ
อิเล็กทรอนิกสมาเปนกรอบในการศึกษา 

 เทคโนโลยีการสื่อสารในยุควัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส ทําใหประสบการณของมนุษย 
แผขยายออกไปอยางกวางไกลอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน นับตั้งแตการสงขอมูลขาวสารทางโทรเลข 
ท่ีถือวาเปนประสบการณครั้งแรกของมนุษยชาติในการถายทอดขอมูลขาวสารผานทางระบบส่ือสาร 
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ท่ีแตกตาง และมีประสิทธิ ภาพ ดานความเร็ว เหนือกวาระบบขนสง ท่ีเปนชองทางในการถายทอด
ขาวสารในยุควัฒนธรรมการสื่อสารท่ีผานๆ มา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดพัฒนาไปอยางกวางไกล บุคคลในทุกมุมโลกท่ีเขาถึง
เครือขายคอมพิวเตอร สามารถเชื่อมโยงและติดตอสื่อสารถึงกันและกันไดโดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา
และสถานท่ี เชน ผูท่ีอยูสหรัฐอเมริกาในเวลาเท่ียงคืนสามารถสื่อสารกับผูท่ีอยูทางประเทศไทยในเวลา
เท่ียงวันได เนื่องจากเครือขายคอมพิวเตอรไดสรางสิ่งแวดลอมเสมือนจริง (Virtual environment)  
ท่ีทําใหผูสื่อสารรูสึกเหมือนกําลังสื่อสารอยูในสถานท่ีและเวลาเดียวกัน 

 เนื่องจากวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส เปนวัฒนธรรมการสื่อสารที่ครอบคลุมอยูชวงระยะ 
เวลายาวนาน ต้ังแตการนําโทรเลขมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร จนถึงการเชื่อมโยงดวยเครือขาย
คอมพิวเตอร ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน ทําใหเกิดผลกระทบตอพฤติกรรมการส่ือสารในลักษณะตางๆ 
มากมาย ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับโลก 

 บทบาทของเครือขายคอมพิวเตอรในระดับบุคคล คอมพิวเตอร เปนเสมือนผูชวยของ
มนุษยในการเก็บบันทึก และจัดระบบขอมูลท่ีมีอยูในเปนระบบ สามารถนํากลับมาใชไดทันทีอยางมี
ประสิทธิภาพ เครือขายคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงไปไดท่ัวโลกทําใหโลกกลายเปนสังคมขาวสารท่ี
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันไดอยางทันที ทําใหบุคคลมีความเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และสามารถแสวงหาขาวสารจากเครือขายคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา และคอมพิวเตอรยัง
ชวยใหการสรางสัมพันธภาพ หรือการเชื่อมโยงกับผูอ่ืนเปนไปไดงาย เครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบัน
ไดพยายามสรางสิ่งแวดลอมของการสื่อสารระหวางบุคคลใหมีความเสมือนจริงใหมากท่ีสุด 

 บทบาทของเครือขายคอมพิวเตอรในระดับกลุม เครือขายคอมพิวเตอรมีความสามารถ 
ในการเชื่องโยง กลุมบุคคลตางๆ เขาดวยกัน เชน เว็บไซตตาง ๆ เพ่ือเปนตัวแทนเสมือนกลุมทาง
สังคมข้ึนมา หรือท่ีในปจจุบันเรียกวา เครือขายสังคมออนไลน เพ่ือเปนเวทีใหมีการแลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดในประเด็นตางๆ หรือแมแตมีกิจกรรมรวมกัน การจัดตั้งกลุม หรือชมรมข้ึนทางเครือขาย
คอมพิวเตอรนี้ เปนการจัดตั้งท่ีไมตองมีข้ันตอนยุงยาก เหมือนการจัดตั้งในสังคมจริง อีกท้ังการ
รวบรวมสมาชิกทําไดงายกวา เนื่องจากสมาชิกท่ีอยูหางไกลกันก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได 

 กลาวโดยสรุปแลวความกาวหนาทางเทคโนโลยี กอใหเกิดการพัฒนาดานการสื่อสาร 
และมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ไดแก ชวยใหผูสงสารและผูรับสาร
มีปฏิสัมพันธโตตอบกันไดทันที เอ้ืออํานวยตอการสื่อสารแบบสองทาง การสื่อสารดําเนินไปโดยอิสระ
มากข้ึน สามารถสื่อสารไดท้ังในระยะใกลและระยะไกลโดยไมมีขีดจํากัด สามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยัง
ผูสื่อสารไมจํากัดจํานวน ท่ีอยูตามสถานที่ตาง ๆ ท่ัวโลก เน้ือหาขาวสารมีหลายหลายประเภทและ
เจาะลึกมากข้ึน เปดโอกาสใหสมาชิกในสังคมสื่อสารไดอยางกวางขวางและทั่วถึง มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลหรือใชขอมูลมากข้ึน 
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 นิยามของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน (Social Network Sites: SNS) เปนเว็บไซต 
ท่ีใหปจเจกบุคคลไดกระทําสิ่งตาง ๆ (Boyd & Ellison, 2007) ดังนี้  

  1.   สรางขอมูลสวนตัวบนพ้ืนท่ีสาธารณะหรือก่ึงสาธารณะภายในระบบท่ีมีขอบเขต 
  2.   เชื่อมตอรายการตาง ๆ ของผูใชท่ียอมใหมีการแบงปนขอมูลไปยังบุคคลตางๆ  
ท่ีติดตอสื่อสารกัน  

  3.  สามารถเขาชมและกีดขวางรายการเชื่อมของของบุคคลอ่ืนภายในระบบได 
ธรรมชาติและการต้ังชื่อของการเชื่อตอเหลานี้จะมีความหลากหลาย  

 สิ่งท่ีทําใหเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมีความพิเศษ ไมใชเพียงแคการท่ียอมใหปจเจก
บุคคลไดพบปะกับบุคคลแปลกหนาไดเทานั้น แตยังทําใหผูใชสามารถเชื่อตอเครือขายสังคมและทําให
เครือขายนั้นมองเห็นได และในเว็บไซตเครือขายสังคมขนาดใหญหลายๆ แหงการเชื่อมตอของผูท่ี
เก่ียวของไมจําเปนจะตองจํากัดอยูท่ีการพบปะเพ่ือนใหมเทานั้น แตพวกเขายังสามารถสื่อสารกับผูคน
ท่ีมีความสัมพันธกันเชื่อมตอกันในเครือขายสังคมปกติอยูแลวไดเชนกัน 

 เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมีการพัฒนาลักษณะหนาในหลายหลายรูปแบบ แตสิ่งท่ี
เปนแกนหลัก ประกอบดวย ขอมูลสวนตัวท่ีสามารถมองเห็นได ท่ีแสดงการเชื่อมตอรายการของเพ่ือน
ท่ีเปนผูใชงานของระบบเดียวกัน ขอมูลสวนตัวจะเปนหนาท่ีแยกออกมาชัดเจนท่ีทําใหบุคคลสามารถ
กรอกขอมูลสถานะของตนเองได (Sunden, 2003 อางถึงใน Boyd & Ellison, 2007) และเม่ือ
เชื่อมตอกับเครือขายสังคมออนไลนแตละบุคคลจะถูกขอใหกรอกขอมูลท่ีประกอบไปดวยชุดของ
คําถาม เชน อายุ ท่ีอยู ความสนใจ และส่ิงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวเขา และหลายๆ เว็บไซต ยังใหผูใช
สามารถท่ีจะนํารูปสวนตัวแสดงบนหนาเว็บได บางเว็บไซตอาจจะใหผูใชเพ่ิมเนื้อหาท่ีเปนมัลติมีเดีย 
หรือปรับแตงหนาตาหนาท่ีแสดงขอมูลสวนตัวไดตามใจชอบและอ่ืนๆ เชน เฟซบุค (Facebook)  
ไดมีการทําแอพพลิเคชั่นพิเศษมากมาย เพ่ือใหผูใชเพ่ิมเติมในหนาขอมูลสวนตัวได เปนตน 

 หลังจากที่ เข าเปนสมาชิกเครือสังคมออนไลนแลวผู ใชสามารถระบุหรือแสดง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีอยูในระบบเดียวกัน โดยท่ีการกําหนดชื่อจะแตกตางกันไป แตท่ีเปนท่ีนิยมใช 
เชน คําวา “Friends” “Contacts” หรือ “Fans” เครือขายสังคมออนไลนสวนใหญกําหนดใหมีการ
ยืนยันความสัมพันธระหวางท้ัง 2 ฝาย แตบางเครือขายก็ไมไดมีการกําหนดใหมีการยืนยัน แตกําหนด
เปนการยินยอมใหติดตาม (Follow) เปนตน 

 การแสดงความสัมพันธบนพ้ืนท่ีสาธารณะ นับเปนองคประกอบสําคัญของเว็บไซต
ประเภทเครือขายสังคมออนไลนและหลาย ๆ เว็บไซตยังจัดใหผูใชสามารถสง หรือฝากขอความใน
หนาขอมูลสวนตัว (Profile) ของเพื่อนในระบบได หรือใหฝากเปนขอความสวนตัวท่ีมีลักษณะคลาย
กับการสงเว็บเมล (web mail) ไดเชนกัน 

 นอกจากขอมูลสวนตัว (Profiles) เพ่ือน (Friends) การแสดงความคิดเห็น 
(Comments) และการสงขอความสวนตัว (Private Message) บางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน
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ไดเปดใหมีการแบงปนรูปภาพ วิดีโอ หรือสรางบล็อก รวมถึงเทคโนโลยีการสงขอความสั้น  
(Instant Message) ในขณะที่บางเว็บไซตไดสนับสนุนการเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือไดดวย เชน 
เฟซบุค (Facebook) มายสเปซ (MySpace) และไซเวิลด (Cyworld) 

 โดยสรุปแลว อาจกลาวไดวา เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน (Social Network Sites: 
SNS) เปนซอฟตแวรท่ีใชงานบนอินเทอรเน็ตเพ่ือตอบสนองไลฟสไตลของคนยุคนี้ท่ีใหเวลากับ 
การใชงานอินเทอรเน็ตมากข้ึนจนเกิดเปนสังคมออนไลน สําหรับเปนแหลงเผยแพรขอมูลสวนตัว 
บทความ รูปภาพผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีผูใชสามารถชวยกันสรางเนื้อหาข้ึนได
ตามความสนใจของแตละบุคคล 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รูปแบบการสื่อสารไดมี
วิวัฒนาการจากการใชนกพิราบสื่อสาร ไปเปนการใชโทรเลข โทรศัพท คอมพิวเตอร และเขาสูยุคของ
อินเตอรเน็ต ซ่ึงมีการพัฒนารูปแบบในติดตอสื่อสารมาแลว 2 ยุคนั่นคือ 

 ยุคเว็บ 1.0 ยุคของการสนทนาแบบจุดตอจุด (Point-to-point) เปนการสื่อสารระหวาง
ผูสรางเว็บ (Webmaster) กับผูท่ีเขามาใชบริการบนเว็บนั้นๆ ซ่ึงเปนลักษณะของการสื่อสารทางเดียว 
(One-way Communication) ท่ีผูใชเว็บไมสามารถตอบโต หรือแกไขขอมูลตางๆ ได ซ่ึงรูปแบบ 
หรือเนื้อหาท่ีสื่อสารถึงกันนั้นจะมีลักษณะเปนการรับ-สงอีเมล (E-Mail) เขาแชทรูม (Chat Room)
ดาวนโหลดภาพและเสียง หรือไมก็ใชการคนหาผานเว็บ Search Engine เพ่ือหาขอมูลหรือรายงาน 
รวมทั้งการใช Web board เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชน Instant Messaging Program หรือ 
IM อาทิ MSN, Yahoo Messenger, Google Talk, Chat และ ICQ 

 ในขณะท่ี ยุคเว็บ 2.0 เปนการสื่อสารระหวางผูสรางเว็บกับผู ท่ีใชเว็บแบบตอบโต 
กันไปมาได เรียกวา การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ซ่ึงเนื้อหาบนเว็บนั้น
นอกจากผูสรางเว็บจะเปนคนนําเสนอขอมูลแลว ผูท่ีเขามาอานก็สามารถสรางเนื้อหาหรือตอบโต
กันเองไดและมีการสื่อสารกันเปนจํานวนมากจนกลายเปนสังคมเครือขาย (Social Networking)  
ซ่ึงลักษณะของการสื่อสารกันนั้นจะเนนการมีสวนรวมของผูใชงาน การแบงปนสิ่งท่ีตนเองมีในลักษณะ
ของการรวมกันผลิตเนื้อหาและขอมูลภายในเว็บ การรวมกันสรางสรรค (Co-Creation) ขยาย 
(Extend) และเชื่อมโยงความสัมพันธ (Connect) ระหวางผูใชดวยกัน อีกท้ังยังมุงเนนใหผูใชเขาถึง
ขอมูลไดรวดเร็วและเปนรูปแบบท่ีมีความเฉพาะตัวของแตละบุคคล เชน Wikipedia, Weblog, 
Facebook, Hi5, YouTube, Myspace, Twitter เปนตน (ภควัต รักศรี, 2553) 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา การขยายตัวอยางรวดเร็วของสังคมการสื่อสารแบบออนไลนได
สะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของแนวโนมการสื่อสารท่ีสําคัญใน 2 ดาน ไดแก 

  1.  รูปแบบการสื่อสาร (Communication Platform) ที่คอยๆ เปลี่ยนจากการ
สนทนาแบบจุดตอจุด (Point-to-point) และแบบสองทาง (Two-way) ไปสูการสื่อสารระหวางผูใช
หลายคน (Many-to-many) มากข้ึน และมีการใชลิงค, วิดีโอ, ภาพถาย และเนื้อหามัลติมีเดียมากข้ึน 
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โดยการขับเคลื่อนของกลุมคนรุนใหมท่ีเรียกวา Net Generation ซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหรูปแบบ
การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป คนกลุมนี้ชื่นชอบการแลกเปลี่ยนเนื้อหา การใชเทคโนโลยีใหมๆ และ
เติบโตมาพรอมกับแนวคิด “ความฉลาดของฝูงชน” (Wisdom of Crowds) อาทิ การทําหนาท่ีให
คะแนน จัดอันดับผูใชคนอ่ืนๆ รวมถึงจัดอันดับสินคาและบริการ เปนตน สังคมออนไลนจึงกลายเปน
ชองทางการสื่อสารหลักสําหรับคนกลุมนี้ ซ่ึงในอนาคตอาจเขามาแทนท่ีอีเมลหรือโทรศัพท 

  2.  การควบคุมการสื่อสาร (Communication Control) การเปล่ียนบทบาทของผู
ใหบริการโทรคมนาคมจากที่เคยเปนผูควบคุม และออกแบบแพลตฟอรมแบบปด (Web 1.0) ไปสูผู
ใหบริการบนแพลตฟอรมเปดบนอินเทอรเน็ต (Web 2.0) ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีมีเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ดีข้ึนและมีราคาถูกลง รวมถึงการใชบรอดแบรนด และเครือขายไรสาย (Wireless) เพ่ิมมาก
ข้ึน สงผลใหแพลตฟอรมแบบเปดอยาง เว็บไซตสังคมออนไลน กลายเปนแพลตฟอรมท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนสําหรับบริการสื่อสาร และผูบริโภคก็ตอบสนองตอแนวโนมนี้อยางกวางขวาง 

 ขอมูลจาก Wikipedia.org ไดกลาวถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking)  
วามีจุดเริ่มตนจากเว็บ Classmates.com (1995) และเว็บ SixDegrees. com (1997) ซ่ึงเปนเว็บ 
ท่ีจํากัดการใชงานเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพ่ือสรางประวัติ ขอมูล ติดตอสื่อสาร  
สงขอความ และแลกเปล่ียนขอมูลท่ีสนใจรวมกันระหวางเพ่ือนท่ีมีในรายการ (list) เทานั้น ตอมา
เว็บไซต Epinions.com (1999) ก็เกิดข้ึนจากการพัฒนาของ Jonathan Bishop โดยไดเพ่ิมในสวน
ของการท่ีผูใชสามารถควบคุมเนื้อหาและติดตอถึงกันไดไมเพียงแตเพ่ือนในรายการเทานั้น นับไดวา
เปนจุดเริ่มตนของ เครือขายสังคมออนไลน (Social Network Sites) ท้ังหลายท่ีกอกําเนิดตอมา เชน 
มายสเปซ (MySpace) กูเก้ิล (Google) และเฟซบุค (Facebook) เปนตน 

 ปรากฏการณของโลกเก่ียวกับเครือขายสังคมออนไลนนั้น แสดงใหเห็นจากการที่
มายสเปซ (MySpace) สามารถดึงดูดความสนใจจากสื่อหลักๆ ของอเมริกาและสื่อตางชาติทําให
จํานวนผูใชเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและเปนท่ีนิยมไปท่ัวโลก Friendster สามารถรวบรวมผูใชในแถบหมู
เกาะแปซิฟค Orkut กลายเปนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนยอดนิยมในบราซิล กอนท่ีจะเติบโต
อยางรวมเร็วในอินเดีย (Madhavan, อางถึงใน Boyd & Ellison, 2007) Mixi ไดรับการยอมรับ 
ในกวางในญ่ีปุน Hi5 ไดรับการยอมรับในประเทศเล็กๆ หลายประเทศ อาทิ ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต 
เปนตน 

 ดวยระบบการใหบริการแบบระบบเปด เว็บไซตเครือขายสังคมอ่ืนๆ ก็ไดทําการเปดตัว
เว็บไซตเพ่ือสนับสนุนคนท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรเฉพาะกลุม กอนท่ีจะขยายออกไปยังกลุม
ผูใชท่ีกวางออกไป แตสําหรับเฟซบุค (Facebook) ไดมีการออกแบบเพ่ือท่ีจะสนับสนุนเฉพาะ
เครือขายวิทยาลัยเทานั้น เฟซบุค (Facebook) กอตั้งข้ึนในป ค.ศ. 2004 เพ่ือใชเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) เทานั้น (Cassidy, 2006, อางถึงใน Boyd & Ellison, 
2007) ตอมาในเดือนกันยายน ป ค.ศ. 2005 เฟซบุค (Facebook) ไดขยายกลุมผูใชออกไปยังกลุมคน
ตางๆ 
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 สําหรับในปจจุบัน ยังไมมีขอมูลท่ีเชื่อถือไดในเรื่องของจํานวนผูใชเครือขายสังคม
ออนไลนท้ังหมด แตนักวิจัยการตลาดไดระบุวา เครือขายสังคมออนไลนกําลังเติบโตและไดรับความ
นิยมไปท่ัวโลก ดวยการเติบโตนี้เปนผลใหองคกรตาง ๆ ไดลงทุนในเรื่องของงบประมาณและเวลา 
ในการสรางสรรค จัดซ้ือ รวมถึงโฆษณา ผานเครือขายสังคมออนไลน การเติบโตของเครือขายสังคม
ออนไลนนี้แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการสื่อสารออนไลน 

 นักวิจัยไดใหความสําคัญกับเครือขายสังคมออนไลน โดยการรวมรวมจากวิธีการปฏิบัติ 
รูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลาย และในปจจุบันไดมุงเนนในเรื่องของการจัดการในการสราง 
ความประทับใจ (Impression management) การแสดงความเปนตัวตนของบุคคลผานเครือขาย
สังคมออนไลน ประสิทธิภาพของความสัมพันธ (Friendship Performance) จากการศึกษาของ 
Boyd & Heer (2006) พบวา คําวาเพ่ือนบนเครือขายสังคมออนไลนไมเหมือนกับเพ่ือนในความเขาใจ
ท่ัวไป เนื่องจากเพ่ือนบนเครือขายสังคมออนไลนจะมีบริบทในการทําใหผูใชเกิดจินตนาการเพ่ือเปน
แนวทางในการเกิดพฤติกรรม ประเด็นโครงสรางของเครือขาย ประเด็นการเชื่อมตอแบบออนไลน 
และออฟไลนของคนในสังคม และประเด็นความเปนสวนตัว (Privacy Issues) 

 นอกจากนี้ ยังมีการทําการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ อาทิ การศึกษาในมุมของผูใชงาน 
ในเรื่องของชาติพันธุ (ethnicity) ศาสนา (Region) เพศ (Gender) เปนตน 

สําหรับการแบงประเภทนั้น ในความเปนจริงแลวยากท่ีจะแยกประเภทของเว็บไซต
เครือขายสังคมออนไลนไดอยางชัดเจน เพราะแตละเว็บก็ตางคิดคนพัฒนาเพ่ือเอาใจผูใชกันอยาง
ตอเนื่องอยางไมหยุดยั้งและยังมีฟงกชั่นมากมายแตอาจมีจุดเดนท่ีแตกตางกันไปเพ่ือเปนจุดขายใหกับ
เว็บไซต (ภควัต รักศรี, 2553) ดังนี้  

  1.  การเขียนบทความ (Weblog) เปนระบบจัดการเนื้อหา (Content 
Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงทําใหผูใชสามารถเขียนบทความที่เรียกวา โพสต 
(Post) และทําการเผยแพรไดโดยงาย เปนการเปดโอกาสใหคนท่ีมีความสามารถในดานตางๆ สามารถ
เผยแพรความรูดังกลาวดวยการเขียนไดอยางเสรี ซ่ึงอาจจะถูกนํามาใชไดใน 3 รูปแบบ คือ 

  1.1 Blog ท่ีจัดทําโดยบริษัท (Corporate Blog) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพูดจา 
สื่อสารกับลูกคา เชน Starbucks Gossip   

  1.2 Microblog มีลักษณะเปนการโพสตขอความสั้นๆ ไมเกิน 140 ตัวอักษร
และสามารถท่ีจะสงขอความสั้นๆ ไปยังโทรศัพทมือถือไดโดยท่ีไมจําเปนตองเปดอินเทอรเน็ตเขาอาน
เหมือน Blog ทั่วไป ซ่ึงก็คือขอความท่ีจะบอกวา “ตอนน้ีคุณทําอะไรอยู” เชน Twitter 

  1.3 Blog ท่ีเขียนจาก Blogger อิสระ ท่ีมีความสามารถเขียนเรื่องท่ีตนถนัด 
และมีผูติดตามจํานวนมาก ซ่ึง Blog ในรูปแบบหลังนี้ปจจุบันนักการตลาดนิยมให Blogger ไดเขามา
ทดลองใชสินคา (Testimonial) แทนการใชดารา หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอร แลวให 
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Blogger เขียนขอความในลักษณะสนับสนุนหรือแนะนําสินคา จนกลายเปนกลยุทธ Marketing 
Influencer  

  2. แหลงขอมูลหรือความรู (Data/ Knowledge) เปนเว็บท่ีรวบรวมขอมูล ความรู
ในเรื่องตางๆ ในลักษณะเน้ือหาอิสระ ท้ังวิชาการ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สินคา หรือบริการ  
โดยมุงเนนใหบุคคลท่ีมีความรูในเรื่องตางๆ เหลานั้นเปนผูเขามาเขียนหรือแนะนําไว สวนใหญมักเปน
นักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือ ผูเชี่ยวชาญ ท่ีเห็นไดชัดเจน เชน Wikipedia ท่ีเปนสารานุกรมออนไลน
หลายภาษาGoogle earth เว็บดูแผนท่ีไดทุกมุมโลกใหความรูทางภูมิศาสตร, การทองเท่ียวเดินทาง, 
การจราจร หรือ ท่ีพัก, dig หรือ diggZy  Favorites Online  เปนเว็บทําหนาท่ีเก็บ URL ของ
เว็บไซตท่ีชื่นชอบไวดูภายหลัง เปนตน 

  3.  ประเภทเกมสออนไลน (Online games) เปนเว็บท่ีนิยมมากเพราะเปนแหลง
รวบรวมเกมสไวมากมาย จะมีลักษณะเปนวิดีโอเกมสท่ีเลนบนเครือขายคอมพิวเตอร โดยเฉพาะบน
อินเทอรเน็ต ซ่ึงเกมออนไลนนี้ผูเลนสามารถที่จะสนทนา เลน แลกเปลี่ยน items ในเกมสกับบุคคล
อ่ืนๆ ในเกมสได และสาเหตุท่ีมีผูนิยมมากเนื่องจากผูเลนไดเขาสังคมจึงรูสึกสนุกท่ีจะมีเพ่ือนเลนเกม
ไปดวยกันมากกวาการเลนเกมคนเดียว อีกท้ังมีกราฟฟคท่ีสวยงามและมีกิจกรรมตางๆเพ่ิม เชน อาวุธ 
เครื่องแตงตัวใหมๆ ท่ีสําคัญสามารถท่ีจะเลนกับเพ่ือนๆ แบบออนไลนไดทันที เชน SecondLife, 
Audition, Ragnarok, Pangya เปนตน 

  4.  ประเภทชุมชนออนไลน (Community) เปนเว็บท่ีเนนการหาเพ่ือนใหม หรือ
การตามหาเพ่ือนเกาท่ีไมไดเจอกันนาน การสราง Profile ของตนเอง โดยการใสรูปภาพท่ีแสดงถึง
ความเปนตัวตนของเรา (Identity) ใหเพ่ือนท่ีอยูในเครือขายไดรูจักเรามากยิ่งข้ึน และยังมีลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนเรื่องราว ถายทอดประสบการณตางๆ รวมกัน เชน Hi5, Facebook, MySpace, 
MyFriend  เปนตน 

  5.  ประเภทฝากรูปภาพ (Photo management) เว็บท่ีเนนฝากเฉพาะรูปภาพ 
(Photo) โดยไมเปลืองฮารดดิสกสวนตัว โดยการ Upload รูปภาพจากกลองถายรูป หรือ
โทรศัพทมือถือไปเก็บไวบนเว็บ ซ่ึงสามารถแชรภาพหรือซ้ือขายภาพกันไดอยางงายดาย เชน Flickr, 
Photoshop Express, Photobucket ฯลฯ เปนตน 

  6. ประเภทสื่อ (Media) เว็บท่ีใชฝากหรือแบงปน (Sharing) ไฟลประเภท 
Multimedia อยางคลิปวีดีโอ ภาพยนตร เพลง ฯลฯ โดยใชวิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพแตเว็บนี้เนน
เฉพาะไฟลท่ีเปน Multimedia เชน YouTube, imeem, Bebo, Yahoo Video, Ustream.tv ฯลฯ 
เปนตน 

  7.  ประเภทซ้ือ-ขาย (Business / commerce) เปนเว็บท่ีทําธุรกิจออนไลนท่ีเนน
การซ้ือขายสินคา หรือบริการตางๆ ผานเว็บไซต (E-commerce) เชน การซ้ือ-ขายรถยนต หนังสือ 
หรือท่ีพักอาศัย ซ่ึงเปนเว็บท่ีไดรับความนิยมมาก เชน Amazon, eBay, Tarad, Pramool ฯลฯ  
แตเว็บไซตประเภทนี้ยังไมถือวาเปน Social Network ท่ีแทจริง เนื่องจากมิไดเปดโอกาสให
ผูใชบริการแชรขอมูลกันไดหลากหลาย นอกจากเนนการสั่งซ้ือและแนะนําสินคาเปนสวนใหญ 
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working)

 การท่ีสังคมมนุษยจะมีการใช เทคโนโลยีหนึ่ ง เทคโนโลยีใดในสังคมไดตองผาน
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูประดิษฐและผูใชในสังคม (Interactive between Innovator and 
User) กลับไปกลับมาหลายครั้งจนเกิด “การยอมรับ” หรือท่ีเรียกวา Technology Adoption” 
ดังนั้น กระแสของการใช Social Networking ที่กําลังเปนท่ีนิยมอยูนั้น จึงเกิดมาจากกระบวนการ
ถายโอนพฤติกรรมและความคิดของคนกลุมคนแรก (Innovator) ในสังคมท่ีชอบในความทันสมัยของ
เทคโนโลยีมีการทดลองใชงานจนเกิดการยอมรับ แลวจึงสื่อสารหรือถายทอดตอไปยังกลุมคนตางๆ ใน
สังคม ซ่ึงกระบวนการเหลานี้เปนสิ่งท่ีนักการตลาดใหความสนใจเปนอยางมาก จะเห็นไดจาก ทฤษฎี
ของ Everett M. Roger (อางถึงใน ภควัต รักศรี, 2553) ท่ีวาดวย “Diffusion of Innovation: 
DOI” ซ่ึงเปนการอธิบายถึงการเผยแพร (Diffusion) นวัตกรรมใหไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชโดย
สมาชิกของชุมชนเปาหมาย โดยเริ่มจากผูท่ีมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมไดเรียนรูเก่ียวกับตัวนวัตกรรม
นั้น จนมีความรูความเขาใจในนวัตกรรมอยางดี และถูกชักนําโนมนาวใหเชื่อถือในตัวนวัตกรรม 
หลังจากนั้นจะมีการตัดสินใจวาจะรับเอานวัตกรรมนี้มาใช เม่ือตัดสินใจแลวก็ลงมือปฏิบัตินําเอา
นวัตกรรมสูการปฏิบัติ และข้ันสุดทายคือ การยืนยัน (หรืออาจจะปฏิเสธ) การตัดสินใจยอมรับและใช
นวัตกรรมนั้นตอไป ฉะน้ัน การเผยแพรจึงเปนกระบวนการท่ีนวัตกรรม (Innovation) จะถูกนําไป
ถายทอดผานชองทางของการส่ือสาร (Communication Channels) ในชวงเวลาหนึ่ง (Time) กับ
สมาชิกท่ีอยูในระบบสังคมหนึ่ง (Social System) ใหเกิดการยอมรับ (Adoption) ซึ่งลักษณะของ
นวัตกรรม (Innovation) มีดังนี้ 

  1.  เปนสิ่งใหมท่ีไมเคยมีมากอน 

  2.  เปนสิ่งท่ีมีอยูแลวแตไมไดนํามาใชประโยชน ตอมาไดมีการนํามาใชประโยชน 

  3.  เปนสิ่งท่ีมีอยูแลวและเคยนํามาใชในชวงเวลาหนึ่งแตไมไดรับความนิยม ตอมา
นํามาใชใหมภายใตสถานการณและเง่ือนไขใหมท่ีเปลี่ยนไป 

  4.  เปนสิ่งท่ีมีอยูแลวและใชไดดีในสังคมอ่ืน หรือประเทศอ่ืน แลวนํามาใชในอีก
สังคมหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง 

  5.  เปนการพัฒนาปรับปรุงจากของเดิมท่ีมีอยูใหมีลักษณะตางจากตนแบบเพ่ือให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ดังนั้น เทคโนโลยีสมัยใหมอยาง Social Networking สําหรับประเทศไทยจึงจัดไดวาเปน
นวัตกรรมใหมหรือสิ่งใหมท่ีไมเคยมีมากอน หรือเปน “สิ่งใหม” ท่ีมีอยูแลวในสังคมอ่ืน (ตางประเทศ) 
แลวประเทศไทยนํามาใช สวนลักษณะของกลุมคนในสังคมท่ีจะยอมรับการแพรกระจายของ
นวัตกรรม Roger ไดแบงไวเปน 5 ลักษณะคือ 

  1.  Innovators มีจํานวนเพียง 2.5% ของคนท้ังหมดท่ีจะใชนวัตกรรม จะเปนกลุม
ท่ีมีการใชทันที คนกลุมนี้มีลักษณะกลาเสี่ยง และมีความเปนนักนวัตกรรมสูง มีความรูดานเทคโนโลยี 
และชอบติดตามเทคโนโลยีอยูเสมอ จึงมีความพรอมจะยอมรับ และมีศักยภาพท่ีจะรับไดอยางรวดเร็ว 
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เชน โปรแกรมเมอร นักประดิษฐ หรือผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี อยาง www. Pantip.com ท่ีเริ่มตน
จาก Webboard มาสู Webblog หรืออยาง เว็บขาวอยาง www.Oknation.net ที่ใหสมาชิก
สามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารได ซ่ึงท้ังสองเว็บนี้ถือวาท่ีเปนคนกลุมแรกท่ีนํา Social 
Networking เขามาใชในการสื่อสารออนไลนเพ่ือสรางสังคมเครือขาย 

  2.  Early Adopters กลุมนี้มีจํานวน 13.5% เปนกลุมท่ียังมีความเชื่องชาในการรับ
นวัตกรรมกวาพวกแรก  แตก็ยังไวตอการรับนวัตกรรมหลังจากทราบวามีกลุม Innovators ไดยอมรับ
ไปแลว เปนกลุมท่ีชอบลองอะไรใหมๆ และคอนขางมีฐานะ อาจเปนนักวิชาการหรือคนดังในสังคม 
เชน ดารา หรือนักการเมือง ท่ีมีการสราง Webblog, Facebook หรือ Twitter เพ่ือใหคนเขามา
ติดตาม หรือเพ่ือเปนการสรางกลุมแฟนคลับ  

  3.  Early Majority มีจํานวนมากถึง 34% กลุมนี้จะตัดสินใจไดจะตองผานการ
พิจารณาหลายรอบ นวัตกรรมตองมีลักษณะการใชงานงาย และมีประโยชน การตัดสินใจเลือก
นวัตกรรมมักดูจากการตัดสินใจของสองกลุมแรก ลักษณะของคนกลุมนี้อาจเปนคนวัยทํางาน หรือคน
ท่ีไมกลาเสี่ยงกับนวัตกรรมหรือความเปนไฮเทคโนโลยีทันที จนกวาจะเห็นวามีความสําคัญหรือความ
จําเปนจริงๆ 

  4.  Late Majority ถือเปนคนกลุมใหญอีกกลุมหนึ่งมีจํานวนประมาณ 34% กลุมนี้
จะมีใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมชา และจะใชเม่ือมีความจําเปนตองการใชงานจริงๆ ซ่ึงกวาท่ีจะ
ยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลยีนั้นอาจจะเริ่มตกรุนไปแลว คนกลุมนี้อาจยอมรับนวัตกรรมใหมเม่ือสังคม
สวนใหญไดหมดความนิยมในเทคโนโลยีนั้นแลว 

  5.  Laggards มีจํานวน 16% เปนกลุมท่ีตอตานนวัตกรรม ถาจะยอมรับก็ยอมรับ
อยางเสียมิได หรืออาจจะไมยอมรับเลยตลอดไป คนกลุมนี้เปนอาจอยูในกลุมของคนยุค Baby 
Boomer คือ รุนคุณตา คุณยาย หรือยุคพอ แมท่ีไมไดใสใจและยอมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 สําหรับความนิยมของ Social Networking ผูเขียนเห็นวา กลุมคนในสังคมท่ีทําใหเกิด
กระแสความนิยมนั้นคือ กลุมผูนําทางความคิด หรือ กลุมของคนท่ีมีชื่อเสียง (Early Adopters) อยาง
ดารา คนดัง ผูเชี่ยวชาญ นักการเมือง หรือท่ีนักการตลาดเรียกคนกลุมนี้วา “ไอคอน” (Icon) เพราะ
คนกลุมนี้คือผูนําในการแพรกระจายนวัตกรรมไปสูกลุมคนสวนใหญของสังคม แตท้ังนี้ ก็มิใชทุกคนท่ี
จะยอมรับนวัตกรรมนี้ เพราะยังมีกลุมคนในสังคมอีกมากที่มีพฤติกรรมในการส่ือสาร และการ
ชีวิตประจําวันท่ีไมไดอาศัยประโยชนจาก Social Networking 

การท่ีสังคมหนึ่งจะยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมไปใชในชีวิตประจําวันนั้น 
จําเปนตองอาศัยการแพรกระจายและถายทอดนวัตกรรมจากกลุมคนกลุมแรกของสังคมท่ีมีการยอม
รับมากอน ไปยังกลุมคนในสังคมอ่ืนๆ ใหยอมรับตามไปดวย แตการยอมรับนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ไดแก 
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  1.  ตัวเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Technology or Innovation) ศักยภาพหรือ
ความสามารถในการใชงานไดมากหรือดีกวาเทคโนโลยีเดิมหรือของท่ีมีอยูเดิมไดมากนอยเพียงใด 
(Relative Advantage) เทคโนโลยีนั้นสอดคลองกับคานิยม ประสบการณ และความตองการของผูใช
หรือไม (Compatibility) งายตอการนําไปใช (Complexity) สามารถทดลองใชไดกอนหรือไม 
(Trialability) และสามารถสังเกตเห็นผลไดชัดเจน (Observeability) เพียงใด 

  2.  ผูใชนวัตกรรม (Users) ความแตกตางกันท้ังดานเพศ การศึกษา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม ยอมมีผลตอระดับการยอมรับนวัตกรรมชาเร็วตางกัน เชน คนท่ีไมมีความรูเรื่องการใช
อินเตอรเน็ตก็ตองใชเวลาในการศึกษาหาความรูนานกวาคนท่ีเชี่ยวชาญในการใชอินเทอรเน็ต หรือคน
ยุคเกา หัวโบราณอาจไมยอมรับนวัตกรรมใหมเพราะมีความเชื่อวา เทคโนโลยีจะสงผลกระทบท่ีไมดี
ตอสังคม 

  3.  ผูทรงอิทธิพล (Influencers) บุคคลท่ีถายทอดนวัตกรรมตองเปนผูท่ีมีทักษะใน
การสื่อสาร มีความรู มีความสามารถ มีความนาเชื่อ และมีประสบการณ จึงจะสามารถโนมนาวใจ 
และเผยแพรนวัตกรรมใหเกิดการยอมรับได 

  4.  สภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (Environmental Factors) 
ปจจัยแวดลอมของแตละสังคมจะมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมใหม เชน หากกลุมวัยรุนเห็นวา
เพ่ือนในกลุมมีการใชงาน Social Networking กันมาก ก็มักจะใชตามเพ่ือน เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ของกลุมเพ่ือน หรือ นักการตลาดท่ีมักใช Social Networking เปนชองทางในการสื่อสารกับผูบริโภค
มากข้ึน 

 ปจจัยดังกลาวจึงตางมีสวนชวยสนับสนุนการยอมรับนวัตกรรมใหรวดเร็ว ข้ึน  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตถาหากปจจัยใดสงผลในทางบวกนอย อัตราการยอมรับนวัตกรรมของผูรับ 
ก็จะเริ่มชาลง หรือหากมีปจจัยใดสงผลในทางทางลบก็จะเกิดการปฏิเสธหรือไมยอมรับนวัตกรรมนั้นๆ
 สําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบันนั้น แมวาจะมีกระแสความนิยม Social Networking 
มาก แตภายในป 1-2 ปนี้คงจะยังไมใชสื่อหลัก (Mainstream Media) หากแตเปนเพียงสื่อเสริม  
หรือสื่อทางเลือก (Alternative Media) เทานั้น เนื่องดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

  1. วัฒนธรรมกระแสนิยม ดวยเพราะสังคมไทยเปนสังคมเปดท่ียอมรับความ
เปลี่ยนแปลงอะไรงายและเร็วเกินไป โดยเฉพาะกลุมวัยรุนท่ีใชประโยชนกันเพียงเพ่ือความบันเทิง 
ท่ีเปนไปตามกระแสนิยม (Trend) มากกวามุงใชเพ่ือประโยชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร การใชสื่อ
เหลานี้อาจเปนไปในลักษณะคลั่งไคลชั่วระยะหนึ่ง (Fad) ท่ีกระทํากันเหมือนเปนแฟชั่นท่ีเห็นวา ใครมี 
ก็ขอมีดวย โดยเฉพาะเม่ือผูนําทางสังคมอยางดาราหรือนักการเมืองท่ีเปนกลุมแรกๆ ในการนําสิ่ง
เหลานี้เขาสูสังคม วัยรุนจึงตองการท่ีจะเปนสวนหนึ่งของสังคม อยากเปนเหมือนดารา หรือคนดัง  
อีกท้ังกลุมวัยรุนเปนกลุมท่ีมีนิสัยชอบความแปลกใหม ทันสมัย ยอมรับสิ่งใหมอยางรวดเร็ว แตใน
ขณะเดียวกันก็เบื่อเร็ว อยางกรณี Hi5 ท่ีเม่ือ 1-2 ป นิยมเลนกันท่ัวไป แตเม่ือมีของใหมอยาง 
Facebook ท่ีมีเกมส มี Application มากกวา ใหมกวา และชวนใหหลงใหลมากกวา Hi5 ก็ถูกลด
ความนิยมลงไป 
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  2. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันมาก เห็นไดจากสังคมไทยยังคง
เปนสังคมเกษตรกรรม ระดับการศึกษา ความรู ความสามารถในการอานออกเขียนไดยังไมท่ัวถึง 
ระดับของรายได ก็แตกตางกันมาก การใหความสําคัญ หรือความจําเปนในการใช  Social 
Networking คงมีแตคนในสังคมเมืองเทานั้นท่ีสามารถเขาถึงชองทางการสื่อสารรูปแบบนี้ 

  3. สื่อมวลชนยังคงเปนสื่อหลักในการนําเสนอขาวสาร สื่อมวลชน (Mass Media) 
อยาง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิวตางๆ ยังคงถูกนํามาใชในการสื่อสารเปนหลัก ไมวา
จะเปนการนําเสนอขาวสาร การใหความรู  การรับชมรายการโทรทัศน ฟงวิทยุ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธสินคาหรือบริการตางๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ยังคงทุมคาใชจายไปที่
สื่อมวลชนเปนหลัก โดยมีการนํา Social Networking อยาง YouTube, Wikipedia หรือ Twitter 
มาใชเปนสื่อเสริมหรือสื่อทางเลือก (Alternative Media) ควบคูกันไป 

  4. ความเชื่อถือในสื่อหลัก คนสวนใหญในสังคมยังคงมีพฤติกรรมในการเปดรับ
ขอมูลขาวสารตางๆ จากสื่อหลักหรือสื่อมวลชนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เนื่องจากสื่อหลักสามารถ
เขาถึง สรางความครอบคลุมคนในทุกระดับชั้น ท่ัวประเทศ และเปนสื่อท่ีมีมานาน คนในสังคม 
จึงยังคงใหความเชื่อถือแหลงขอมูลขาวสารท่ีผานมาจากสื่อหลักมากกวา อีกท้ัง คนกลุมหนึ่งใน
สังคมไทยยังคงปดก้ันและตอตานนวัตกรรมใหมท่ีอาจมีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตแบบไทย 
(Laggards) 

  5. อินเทอรเน็ตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี แมวาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตใน
สังคมไทยจะมีอัตราเพ่ิมมากข้ึน จนกลายเปนชองทางขยายการตลาดออนไลน ท้ังบรอดแบรนด
อินเทอรเน็ต และเครือขายโทรศัพทมือถือ แตศักยภาพของเครือขายก็ยังไมครอบคลุมไปท่ัวประเทศ 
ยังคงมีอีกหลายพ้ืนท่ีท่ียังไมสามารถเขาถึงได หรือหากเขาถึงแลว ก็ยังไมสามารถใชศักยภาพของ
เครือขายเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. กระแสเร่ิมตนสังคมเครือขายออนไลน  อัตราการเติบโตของพฤติกรรมการใช
งานอินเตอรเน็ตของไทยน้ัน เม่ือเทียบกับประเทศในเอเชียดวยกันถือวาชามาก และยังมีจํานวนนอย 
คงตองใชเวลาอีก 5-10 ป กวาท่ีคนไทยจะมีพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตกันอยางเปนกิจวัตร 
หรือใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

 ดังนั้น แนวโนมของ Social Networking ที่วาจะกลายเปนสื่อหลัก (Mainstream)  
ในสังคมไทยหรือไมนั้น อาจจะตองใชเวลาอีก 10-20 ป เพราะท้ังอัตราการใชอินเทอรเน็ตและ
พฤติกรรมการใช Social Networking เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชียดวยกันยังต่ํา คนใน
สังคมไทยยังคงมีความตื่นตัวในเรื่องนี้ไมมากนัก ซ่ึงเห็นไดจากการบริโภคขอมูลขาวสารท่ียังคงให
ความสําคัญและมีความเชื่อถือในตัวสื่อมวลชน (Mass Media) อยางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ 
จะมีก็แตกลุมวัยรุนในปจจุบัน (Generation Y, Z หรือ D (Digital)) ที่มีแนวโนมวาจะเร่ิมให
ความสําคัญและบริโภคสื่อนี้มากข้ึนทุกขณะ และในอนาคตหากวัยรุนกลุมนี้เติบโตข้ึนก็อาจจะ
กลายเปนพลังอํานาจทางการสื่อสารที่ทําใหกระแส Social Networking กลายเปนเรื่องท่ีสําคัญและ
จําเปน จนนําไปสูการใชประโยชนและบริโภคขอมูลขาวสารผานสื่อนี้กันอยางจริงจัง มิใชเปนเพียง
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กระแสสังคม หรือความนิยมระยะสั้นเทานั้น เม่ือถึงวันนั้น Social Networking ก็มีแนวโนมวาอาจ
กลายเปนสื่อหลัก (Mainstream Media) สําหรับสังคมไทยไดในท่ีสุด 

 การจัดสถิติอันดับเว็บไซตโดยอเล็กซา (Alexa, 2553) พบวาเครือขายสังคมออนไลนท่ี
เปนท่ีนิยมในประเทศไทย 5 อันดับแรก ไดแก เฟซบุค (Facebook), ไฮไฟว (Hi5), ทวิตเตอร 
(Twitter), วินโดวส ไลฟ สเปซเซส (Windows Live Spaces) และมัลติพลาย (Multiply) 

  1.  เฟซบุค (Facebook) 

  เฟซบุค เปนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนสําหรับติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
เปดใชงานเม่ือ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 โดย มารก ซักเคอรเบิรก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด โดยในชวงแรกนั้นเฟซบุคเปดใหใชงานเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยฮารวารด ซ่ึงตอมาได
ขยายตัวออกไปสําหรับมหาวิทยาลัยท่ัวสหรัฐอเมริกา และตั้งแต 11 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดขยายไป
ยังผูใชท่ัวไปเหมือนในปจจุบัน  

  โดยแนวคิดเริ่มแรกในการต้ังชื่อ เฟซบุค (Facebook) นั้นมาจากโรงเรียนเกาใน
ระดับมัธยมปลายของมารก ท่ีชื่อฟลิปส เอ็กเซเตอร อะคาเดม่ี โดยท่ีโรงเรียนนี้ จะมีหนังสืออยูหนึ่ง
เลมท่ีชื่อวา The Exeter Face Book ซึ่งมีภาพและชื่อของเพ่ือนท่ีเรียนดวยกันเพ่ือไวสาหรับจดจําชื่อ
คนอ่ืน และจะสงตอๆ กันไปใหนักเรียนคนอ่ืนๆ ไดรูจักเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน  

  เว็บไซตเฟซบุคกอต้ังท่ีเมือง เคมบริดจ รัฐแมสซาชูเซตส ปจจุบันมีสํานักงานใหญอยู
ท่ีแพโลแอลโท รัฐแคลิฟอรเนีย มีผูลงทะเบียนกวา 350 ลานชื่อ และเปนเว็บไซตท่ีมีการเติบโตอยาง
สูงและไดรับความนิยมเปนอันดับ 2 รองจาก Google 

  2. ไฮไฟว (Hi5) 

  ไฮไฟว เปนเว็บไซตในลักษณะเครือขายสังคมออนไลนท่ีใหญท่ีสุดติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลก มีจํานวนสมาชิกลงทะเบียนใชงานอยูกวา 65 ลานรายท่ัวโลก สมาชิกสวนใหญใชไฮไฟว 
ในการติดตอสื่อสารกับกลุมเพ่ือน แลกเปลี่ยนประสบการณ แชรรูปภาพกันดู ในแตละวันจะมีสมาชิก
เขามาใชบริการจากทั่วโลกนับลานราย โดยไมเสียคาใชจาย  

  ไฮไฟวพัฒนาโดยลามู ยาละมันชัย นักศึกษาปริญญาตรีชาวอเมริกัน ไดรวมกับ
เพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัยอิลลินอยส เออรแบนา – แชมเปญจนท่ีเรียนปริญญาตรีทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร กอตั้ง SponsorNet New Media ธุรกิจตัวแทนโฆษณาบนอินเทอรเน็ต ในป 2004 โดย
ยาละมันชัย ไดเห็นวาระบบการโฆษณาผานแบนเนอรแบบเกาๆ ท่ีอาจไมตรงกลุมเปาหมาย และ
พฤติกรรมการสรางอัลบั้มรูปแลวพูดคุยกัน การเกิดกลุมเพ่ือนท่ีคอยอัพเดตขาวแตละคนทาง
อินเทอรเน็ต จึงไดเกิดเปนเว็บไซตไฮไฟว 

  3. ทวิตเตอร (Twitter) 

  ทวิตเตอร เปนบริการเครือขายสังคมออนไลน จาพวกไมโครบล็อก โดยผูใชสามารถ
สงขอความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร วาตัวเองกําลังทําอะไรอยู หรือ ทวีต (tweet - เสียงนกรอง) 
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ทวิตเตอรกอตั้งโดยบริษัท Obvious Corp โดย แจ็ก คอรซีย ,บิซ สโตน และ อีวาน วิลเลียมส เม่ือ
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

  ขอความท่ีสงเขาไปยังทวิตเตอรจะแสดงอยูบนเว็บเพจของผูใชคนนั้นบนเว็บไซตและ
ผูใชคนอ่ืนสามารถเลือกรับขอความเหลานี้ทางเว็บไซตทวิตเตอร, อีเมล, เอสเอ็มเอส, เมสเซนเจอร 
(IM), RSS, หรอืผานโปรแกรมเฉพาะอยาง Twitterific Twhirl ปจจุบันทวิตเตอรมีหมายเลขโทรศัพท
สําหรับสงเอสเอ็มเอสในสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร 

  ค.ศ.2009 ทวิตเตอรไดรับความนิยมสูงข้ึนอยางมากจนนิตยสารไทม (Time) 
ไดนําเอาทวิตเตอรข้ึนปกเปนเรื่องเดนประจําฉบับและบทบรรณาธิการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการ
นําเสนอขาวท่ีมีท่ีมาจากเทคโนโลยีใหมอยางทวิตเตอร 

  4. วินโดวสไลฟ สเปซเซส (Windows Live Spaces) 

  วินโดวสไลฟ สเปซเซส เปนเว็บไซตในลักษณะเครือขายสังคมออนไลน พัฒนาโดย
ไมโครซอฟท โดยเริ่มตนข้ึนในตนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ในช่ือ เอ็มเอสเอ็น สเปซเซส โดยมี
เปาหมายใหบริการผูใชสามารถติดตอกับผูใชอ่ืนๆ ดวยกันได โดยการเขียนบล็อกแบงปนภาพถายและ
สรางรายการท่ีตัวเองสนใจ 

  ในวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2550 วินโดวสไลฟ สเปซเซส ไดเพ่ิมการแสดงผล
ภาษาไทยเนื่องจากวาประเทศไทยเปนหนึ่งในชุมชนเอ็มเอสเอ็นท่ีเขมแข็ง โดยกอนหนาท่ีจะเพ่ิมการ
แสดงผลภาษาไทยน้ัน ประเทศไทยมีสเปซท่ีใชงานอยูอยางตอเนื่อง 1.7 ลานสเปซ ซึ่งถือวาเปน
ประเทศท่ีมีสเปซ มากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  5. มัลติพลาย (Multiply) 

  มัลติพลาย คือ เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน สําหรับเขียนบันทึกเลาเรื่องราว
ประจําวันรวมถึงใหสิทธิผูใชแตละคนในการแบงปน เชน รูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับผูใชงานอ่ืนบนหนาเว็บไซตแหงนี้ได ซ่ึงจะตองเปนสมาชิกกอนเทานั้น จึงจะสามารถใชงานได 
โดยมัลติพลายมีการพัฒนาระบบท่ีตอบสนองการแบงปนแบบขยายตัวคูณ แบบไมมีท่ีสิ้นสุด ดวยสิ่งท่ี
ระบบ Network ของมัลติพลายทําไว ทําใหผูใชท่ีหางกันขามประเทศ ขามทวีป ก็มีโอกาสท่ีจะได
แลกเปลี่ยนความรูกันไดเชนกัน 

  นอกจากนี้มัลติพลายยังใชระบบ Contact of Contact เขามาใชในการเชื่อมโยง
เครือขายใหอยูในรูปของใยแมงมุม และพัฒนาระบบ In-box ท่ีสามารถแสดงผลไดดี โดยระบบ  
In-box เปนระบบการแจงขาวสารใหกับ User แตละทานถึงความเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนกับ User 
อ่ืนๆ ท่ีอยูใน Contact List และสําหรับ Contact of Contact  คือ การขามสายเครือขายท่ีทําใหเรา
สามารถเขาถึง User ที่เราไมเคยรูจักกันมากอนได เชน Friends of Friends , Friends of 
Neighbor's โดยมัลติพลายเปดโอกาสใหสามารถขามสายของ Contact ไดถึง 3 ระดับ นอกจากนี้ 
ยังมีระบบ Group การสรางกลุมท่ีใหความสนใจในเร่ืองเดียวกัน เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
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ในสิ่งเดียวกัน โดยในปจจุบัน มัลติพลายไดรับความนิยมอยางมากในหมูคนไทยท่ีรักการถายภาพ
เนื่องจากมีฟงกชั่นการใชงานท่ีงายตอการแบงปนภาพถาย 

 จากขอมูลการใชเครือขายสังคมออนไลน จะเห็นวากลุมผูท่ีใชงานไมไดเปนกลุมวัยรุน
กลุมเดียวเทานั้น เม่ือการพัฒนารูปแบบแพลตฟอรมมีความหลากหลายมากขึ้นการใชงานจึงกระจาย
ไปยังกลุมคนวัยอ่ืน ซ่ึงในแตละกลุมจะมีการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนท่ีแตกตางกัน คือ 

  1.  กลุม Generation Z มีอายุอยูระหวาง 6-10 ป คือ กลุมท่ีมีอายุนอยท่ีสุด ซ่ึง
เกิดและเติบโตมาพรอมกับยุคเทคโนโลยีดิจิตอลและ Web 2.0 เปนพวกท่ีมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี เด็กกลุมนี้จะมีความตองการใชเทคโนโลยีสูงมาก เพราะนอกจากจะเปนผูใชแลว ยังเปน
ผูสรางหรือดัดแปลงเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความตองการของตัวเองไดดวย ชอบความเปนอิสระ 
ความเปนสวนตัว นิยมท่ีจะใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือเรียนรูเรื่องราวตางๆ ดวยตนเองผาน 
เกมสออนไลน 

  2.  กลุม Generation Y และ Generation D มีอายุระหวาง 15-30 ป คือ กลุม
วัยรุน นักเรียน นักศึกษา และกลุมวัยเริ่มทํางาน (First Jobber) กลุมนี้เติบโตมาพรอมๆ กับการ
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) สมัยใหม ท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลถึงชีวิตของพวกเขาที่
เห็นชัดเจนก็คือ โทรศัพทเคลื่อนท่ีอนาล็อก (Analog) กับ Web 1.0 ซึ่งเปนยุคเริ่มตนของการส่ือสาร
แบบไรสาย ดังนั้น คนรุนนี้จึงนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด ชอบความทันสมัยของเทคโนโลยี
ดิจิตอล จะใชเพ่ือความบันเทิงและการติดตอสื่อสารระหวางกลุมเพ่ือน เชน เลนเกมส Download 
เพลง ภาพ หรือวีดิโอตางๆ อยาง Hi5 Facebook Youtube คนกลุมนี้จึงเปนกําลังสําคัญในการสราง
รากฐานใหแกสังคมในปจจุบัน ซ่ึงตอไปในอีก 20 ปขางหนา พวกเขาก็จะกาวข้ึนไปรับผิดชอบดูแลสิ่ง
ท่ีตนสรางข้ึนมาแทน Generation X 

  3.  กลุม Generation X มีอายุระหวาง 30-45 ป คือ กลุมคนวัยทํางาน นักวิชาการ 
ผูเชี่ยวชาญ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน เปนกลุมท่ีรับเทคโนโลยีแบบผูใช (User + Consumer) 
เปนสวนมาก จะใชประโยชนในการสืบคนหาขอมูลขาวสาร ติดตอสื่อสารกับลูกคาโดยการใชเปน
เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การคนหาความรู การอานขาวสารประจําวัน เชน Wikipedia 
Google Twitter Weblog เว็บไซตของสํานักขาวตางๆ 

 นอกเหนือไปจากการใชงานท่ีแตกตางกันตามชวงวัยแลว รูปแบบของการใชประโยชน
จาก Social Networking ก็ไดขยายไปยังกิจกรรมตางๆ เชน 

  1.  ดานการสื่อสาร (Communication) โดยถูกนํามาใชเปนหนึ่งชองทางในการ
นําเสนอขาวสารผานเว็บไซตของสํานักขาว เชน ผูจัดการออนไลน (Manager.co.th) เนชั่นชาเนล 
(Nationchannel.com) หรือท่ีอยูในรูปแบบของเว็บบล็อกอยางเว็บไซตโอเคเนชั่น (Oknation.net) 
ท่ีมีผูสื่อขาวของสํานักขาวเปนผูเขียนบล็อก หรือกรณีนักขาวพลเมือง (Citizen Journalist) ท่ีเปด
โอกาสใหคนท่ัวไปสามารถเปนนักขาวได เพียงมีโทรศัพทมือถือหรือกลองถายรูปดิจิตอลก็สามารถอัพ
โหลดขอมูลขาวสารไปยังเว็บบล็อกตางๆ ได โดยไมมีการปดก้ัน 
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  2.  ดานการศึกษา (Education) ถูกนํามาใชในการสืบคน ความรู ขอเท็จจริง  
ท้ังดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หรือวิทยาศาสตร ท่ีมักเรียกวา สารนุกรมออนไลน ซ่ึงสามารถ
นําไปใชอางอิงไดอยาง Wikipedia 

  3.  ดานการตลาด (Marketing) ซึ่งถือวาเปนสวนท่ีนําเครือขายสังคมออนไลนมาใช
ประโยชนในการสรางแบรนดไดอยางชัดเจน เพราะเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร
เพ่ือสรางความเขาถึง สรางความสัมพันธ การมีสวนรวมกับผูบริโภคไดดีและวัดผลไดทันที เชน การ
โฆษณาผานอินเทอรเน็ต (Online Advertising) การสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM) ผานเว็บไซต
ของ Starbucks ที่สรางข้ึนเพ่ือใหลูกคาเขามาแสดงและบอกถึงแนวคิดตางๆ ท่ีมีตอแบรนดและเมนู
ของ Starbucks หรือการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ของบริษัทท่ีนิยมใชเว็บบล็อกในการแจง
รายการสงเสริมการขายหรือการใชทวิตเตอร เชน @naiin @WeLoveFuji ท่ีเชิญชวนใหลูกคาเขารวม
กิจกรรมผานทวิตเตอร นอกจากนั้นในปจจุบันสื่อดังกลาวยังถูกนํามาประยุกตใชเปนกลยุทธทาง
การตลาดท่ีเรียกวา Marketing Influencer ที่อาศัยผูเขียนบล็อกในทวิตเตอรท่ีมีจํานวนผูติดตาม 
(Followers) มาก มาเปนผูท่ีมีอิทธิพลในการนําเสนอสินคาหรือแนะนําสินคา เปนตน 

  4.  ดานบันเทิง (Entainment) เปนอีกสวนหนึ่งท่ีนิยมหันมาใชประโยชนจาก
เครือขายสังคมออนไลน เชน การชมภาพยนตร การฟงเพลง การสรางแฟนคลับผานเฟซบุค หรือการ
ใหดาวนโหลดเพลง มิวสิควีดิโอเพลง คอนเสิรต หรือแมแตกระท่ังรูปภาพของดารา ศิลปนท่ีชื่นชอบ 
เชน เว็บไซตดาวนโหลดเพลงของ GMM Grammy  

  5.  ดานสื่อสารการเมือง (Communication Political) กลุมนี้จัดไดวาเปนกลุมท่ี
สรางกระแสนิยมใหกับเครือขายสังคมออนไลนระดับโลกเม่ือ บารัค โอบามา ใชเปนเครื่องมือหาเสียง
จนไดรับการเลือกต้ังใหเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

 ดวยประโยชนท่ีมีความหลากหลายในการใชงานเหลานี้ ทําใหเครือขายสังคมออนไลน
กลายเปนเครือขายทางสังคมขนาดใหญท่ีถูกเชื่อมตอกันดวยรูปแบบท่ีเฉพาะทั้งดานมุมมองความคิด 
การแลกเปลี่ยน มิตรภาพ ความขัดแยง การคา ซ่ึงเปนไปต้ังแตในระดับบุคคลท่ีมีความใกลชิดไปจนถึง
ระดับชาติ เครือขายสังคมออนไลนจึงเปนการรวมกันเขาไวซ่ึงความผูกพันและความสนใจรวมกัน 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงบูรณาการความรู เ พ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดย
มหาวิทยาลัยวางเปาหมายมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ผานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีทําใหนักศึกษาประมวลความรูใหเกิดความคิดรวบยอด สรางทักษะดวยการบวนการเรียนรู
รวมกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีไดพัฒนาและ
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สรางกระบวนการทดสอบความรูและทักษะกอนสําเร็จ
การศึกษา ตลอดจนเตรียมนักศึกษาเพ่ือรองรับผลกระทบจากการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มตั้งเปนโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เม่ือป พ.ศ. 
2479 โดยใชตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซ่ึงตั้งอยู ณ เลขท่ี 86 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปดสอนชั้นฝกหัดครูประชาบาล 

 พ.ศ. 2503 เปดรับนักเรียนฝกหัดครูชาย โดยใหเรียนรวมกับนักเรียนฝกหัดครูหญิง  
เริ่มเปดสอนระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เร่ิมงาน โครงการฝกครูชนบท 

 พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม 

 พ.ศ. 2512 ยายสถานท่ีจากเลขท่ี 86 ถนนเทศา ไปอยู เลขที่  85 ถนนมาลัยแมน  
(ตรงขามวัดใหมปนเกลียว) เปดรับนักเรียนครู ตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.) 

 พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม เม่ือวันท่ี 
16 มกราคม 2513 และเปดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 

 พ.ศ. 2518 เริ่มดําเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทําให
วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงท้ังทางบทบาท และโครงสรางเขาไปสูความเปนอุดมศึกษามากข้ึน ดังเชน ท่ี
ระบุไวในมาตรา 5 คือ “ใหวิทยาลัยครูเปนสถาบันคนควา และวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี 
สงเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซ่ึงไดรับฐานะใหเปนวิทยาลัยครูไดเพียง 5 ป ก็ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางและขยายบทบาทออกไปอยางกวางขวางตั้งแตพระราชบัญญัติประกาศใช 

  พ.ศ. 2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ป เปดโครงการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) รุนท่ี 1 เม่ือภาคเรียนท่ี 2 

 พ.ศ. 2523 เริ่มเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

 พ.ศ. 2527 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงบางมาตราใหวิทยาลัยครูมีความสมบูรณ และปฏิบัติภารกิจสนองความตองการของสังคม
ใหกวางขวางข้ึน สาระสําคัญของการเปล่ียนแปลง ลักษณะหน่ึงในมาตรา 5 คือ ใหวิทยาลัยครู 
จัดการศึกษาในสาขาวิชาการตาง ๆ นอกเหนือจากการผลิตครูไดดวย 

 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูนครปฐมได เปดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอ่ืน  
(อ.วท. และ อ.ศศ.) เปนปแรก มี 5 สาขาวิชาเอก แยกเปนสายศิลปศาสตร 2 สาขา วิชาเอกวารสาร
ศาสตรและการประชาสัมพันธ และการออกแบบ และสายวิทยาศาสตร 3 สาขาวิชาเอก คือการ
อาหาร พืชศาสตร และอิเล็กทรอนิกส 

 พ.ศ. 2529 รับนักศึกษาสาขาวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน และเปดถึงระดับปริญญาตรีเปนปแรก
และเปดโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา
เปนปแรก เปดดําเนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมปท่ี 1 จํานวน 2 หองเรียน ใน
แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร โดยใชอาคารนอน ดี3 ดัดแปลงเปนอาคารเรียน ในขณะเดียวกัน 
ไดดําเนินงานควบคูไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซ่ึงเปดสอนมาตั้งแตป 2522 โดยใชอาคารเรียน
ชั่วคราว มีตั้งแตชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 
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 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
วิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 

 พ.ศ. 2538 ประกาศใช พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เปดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.พป.) และเปดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 

 พ.ศ. 2541 เปดศูนยใหการศึกษา ณ สถาบันอินเตอรเทค อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เปดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 

 พ.ศ. 2542 เปดศูนยใหการศึกษา ณ โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ อําเภอ 
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  เปดรับนักศึกษา ปริญญาโท สาขาสังคม ศาสตรเพ่ือการพัฒนาและ
สาขาไทยคดีศึกษา เริ่มเปดรับนักศึกษา ศูนยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับครูประจําการ 
(ศอ.คป.) 

  พ.ศ. 2543 เริ่มเปดรับนักศึกษาศูนยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับผูนําชุมชน 
(ศอช.) 

 พ.ศ. 2546 เปดโครงการสมทบรวมกับวิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร 

 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ลงพระ
ปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิมพประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 15 
มิถุนายน เปนตนไป 

 พ.ศ.2548 ดําเนินการปรับปรุงและสรางหลักสูตรสําหรับเปดสอนในปการศึกษา 2549 
พรอมท้ังปรับปรุงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานชอง สกอ. 

 พ.ศ.2549 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวโทรคมนาคม) สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชา
พลศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ดิจิตอลอารต) สาขาวิชาภาษาจีนและระดับปริญญาโท สาขาวิชา Executive MBA 

 พ.ศ.2550 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาในระดับปริญญา
ตรี 4 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาการปกครองสวนทองถ่ิน (ศศ.บ.) และสาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) และสาขาวิชา
ระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(วท.ม.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.)  

 พ.ศ.2551 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (วศ.บ.) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ) สาขาวิชาระบบเกษตรย่ังยืน (วท.บ.) และสาขาสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนา (ระดับปริญญาเอก) 

 พ.ศ.2552 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาขาวิชาการพัฒนา
ซอฟตแวร (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า (วศ.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.) สาขา
การธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) 

 พ.ศ. 2553 ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชา
วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า (วศ.บ.) 

 พ.ศ. 2554 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาประถมศึกษา 5 
ป (ค.บ.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (รป.ม.) ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพลศึกษา 5 ป (ค.บ.) สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (วท.บ.) 

 พ.ศ. 2555 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป 4 ป (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบดิจิตัลอารต (ศป.บ) สาขาวิชานิเทศศาสตร (นศ.บ.) 

 การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ิน 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงม่ันท่ีจะเปนองคกรแหงการเรียนรู ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน เปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี และเปน
คําตอบของทองถ่ินในการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

 2. ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

 3.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

 4.  วิจัยเ พ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สูมาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชดําริ 

 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 6.  พัฒนาศักยภาพของชุมชน 
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พระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลท่ี ๙ เปนรูปพระท่ีนั่งอิฐทิศ ประกอบดวยวงจักร
กลางวงจักรมีอักขระเปน อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตเจ็ด
ชั้น ฉัตรตั้งอยูบนพระท่ีนั่งอิฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน 

 ชมพู-แดง  

  

 ตนเฟองฟา

ปณิชา นิติพรมงคล (2555) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของ 
คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะ
ประชากรศาสตรของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีใชบริการเครือขายสังคมออนไลน (Online 
Social Network) (2) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน (Online Social 
Network) ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเปนกลุมคนวัย
ทํางานท่ีมีอายุ ระหวาง 19-40 ป ข้ึนไป ท้ังชายและหญิงท่ีอาศัยหรือทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชคือ คารอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test, One-way Analysis of Variance และ Chi-Square ในการวิเคราะห 
 ผลการศึกษาพบวา (1) กลุมตัวอยางของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครใหความนิยม
เว็บเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค (facebook) ในการเปนสมาชิกมากที่สุด (2) พฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับ เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา และรายได อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ 
การศึกษา รายได แตกตางกันมีการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเขาใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ทัตธนันท  พุมนุช (2555) ไดศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาแนวทางการใชเครือขายทาง
สังคมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูใหขอมูล 2 กลุมคือ 1) บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม จํานวน 67 คน และ 2) ผูบริหาร 
จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 1. พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม พบวาบุคลากรทางการศึกษา 
สวนใหญเคยใชงานเว็บไซต เครือขายสังคมในระดับปานกลาง เว็บไซตเครือขายเขาใชงานคือ  
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1. Face book 2. Hi5 3. Blog Gang และ Twitter 4. Blogger 5. MySpace และ Ex teen และ 
6. Multiply และ Skype ใชงาน เฉลี่ย 1-3 ครั้งตอสัปดาหมากท่ีสุด ชวงเวลาท่ีเขาใชงานคือชวงเวลา 
18.01-24.00 น. ระยะเวลาท่ีใชงานใน 1 วัน ใชงานไมเกิน 1 ชั่วโมง สถานท่ีใชงานคือท่ีทํางาน มี
คอมพิวเตอรเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีบาน โดยใชเพ่ือสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงาน มีประสบการณ
การใชตั้งแต 2-3 ป มีเพ่ือนในเว็บไซตตั้งแต 11-50 คน ใชภาษาไทยในการเขาไปใชและตองการใหมี
การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
 2. แนวทางการใชเครือขายสังคมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาคือ  
1) ควรมีลักษณะ การสื่อสารทั้งกลุมเดียวและตางกลุมกัน 2) ควรจัดหาเครื่องมือในเครือขายสังคม
เชนควรมีการสรางกิจกรรม ควรมีบล็อกแสดงความคิดเห็น ควรมีการสรางกลุมเครือขาย และควรมี
การสรางโปรไฟล 3) ควรมีการเผยแพรและใหความรูเก่ียวกับการใชเครือขายสังคม เชน ควรจัด
ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ควรจัดทําคูมือ การใช ควรจัดศึกษาดูงาน ควรจัดทําปายประชาสัมพันธ 
ควรจัดทําจุลสาร/แผนพับ ควรจัดประชาสัมพันธ ผานเว็บไซตสํานักงาน 4) ควรไดรับการสนับสนุน
ดานพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการใชเครือขายทาง สังคม ควรจัดหาสื่อและเครื่องมือ เตรียม
ความพรอมดานระบบอินเทอรเน็ตและแนวทางการจัดกิจกรรม 
 ภาณุวัฒน  กองราช (2554) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของ
วัยรุนในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของ
วัยรุน  รูปแบบการใชบริการ และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร
กับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยมุงทําการสํารวจเฉพาะกลุมวัยรุนในประเทศไทยที่ใชบริการ Facebook 
(www.facebook.com) โดยใช เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยในการเก็บแบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การใชแบบสอบถาม
กระดาษ (Paper-based survey) และการเก็บแบบสอบถามผานทางอินเตอรเน็ต (Online survey) 
ในเรื่องการสุมตัวอยางจะสุมตัวอยางเฉพาะกลุมวัยรุนท่ีมีอายุระหวาง 13 – 24 ป โดยใช
แบบสอบถามที่ตอบรับกลับมาท้ังสิ้น 400 แบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
มีอายุระหวาง 19-21 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีอัตราการใชบริการ 1-5 ครั้ง
ตอสัปดาห ในการใชแตละครั้งใชเวลา 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง และมีประสบการณใชบริการนอยกวา 1 ป 
โดยท่ีสวนใหญเคยใชบริการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีมีใน Facebook ซ่ึงประกอบไปดวย การโตตอบบน
กระดานสนทนา การเขารวมกลุมตางๆ การเลนเกม การตอบคําถาม (Quiz) การแบงปนรูปภาพ  
การแบงปนวีดิโอ การคนหาเพ่ือนเกา การสงขอความ การรวมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like) 
และจากการพิสูจนสมมติฐานงานวิจัยพบวา พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System 
Addiction) และการติดการใชงาน (System Stickiness) เปนผลมาจากการรับรูความเพลิดเพลิน 
(Perceived Enjoyment) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การท่ี
กลุมวัยรุนมีความเพลิดเพลินในการใชเครือขายสังคมออนไลนจนทําใหเกิดความรูสึกชื่นชอบ และ
สนุกสนาน รวมถึงเปนการทํากระแสนิยม จึงทําใหอัตราในการใชเพ่ิมมากข้ึนจนเกิดเปนการติด 
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การใชงาน และอาจทําใหเกิดความรูสึกกังวลหรือหมกมุนวาจะตองเขาไปใชงานอีกจนกลายเปนความ
หลงใหลจนผิดปกติ 
 นุชจรินทร ชอบดํารงธรรม (2553) ไดศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือขายสังคม
ออนไลน ท่ีมีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค เพ่ือนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับเครือขายสังคมออนไลน ใหตอบสนองตรงกับความตองการ
และการรับรูของผูบริโภค กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนใน
ประเทศไทย จํานวน 385 คน การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติท่ีใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาสถิติแบบที ความแปรปรวนแบบทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ 
สหแบบเพียรสัน 
 ผลการศึกษาพบวา 1. ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร พบวา ผูใชงานเครือขายสังคม
ออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 16 - 25 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
หรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัท และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท 
 2.  ขอมูลพฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลน พบวา ผูใชงานเครือขายสังคม
ออนไลนใชงานเครือขายสังคมออนไลนและใชงานบอยท่ีสุดประเภท เฟซบุก (Facebook) โดย
วัตถุประสงคหลักในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนคือ ตองการติดตอกับบุคคลท่ีรูจัก ชวงเวลาการ
ใชงานเครือขายสังคมออนไลน 20:01น. – 00:00น. ประสบการณการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
มากกวา 4 ป ข้ึนไป ระยะเวลาการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 2 – 3 ชั่วโมงตอวัน และความถ่ี
การใชงานเครือขายสังคมออนไลนทุกวัน 
 3.  ขอมูลประเภทเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีการรับรูสื่อโฆษณามากท่ีสุดจากเฟซบุก
(Facebook) และขอมูลระดับการรับรูสื่อโฆษณาตางๆ ในเครือขายสังคมออนไลนโดยรวม มีระดับ
การรับรูในระดับปานกลาง 
 4.  ขอมูลประเภทกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค พบวาผูใชงานเครือขายสังคม
ออนไลนมีคาเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูในระดับนอย 
 5.  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
  5.1  ผู ใชงานเครือขายสังคมออนไลน ท่ี มีเพศ อายุ  และอาชีพแตกตางกันมี
กระบวนการตอบสนองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5.2 ผู ใช งานเครือข ายสั งคมออนไลน ท่ี มีวัต ถุประสงคหลักในการใช งาน 
ประสบการณและระยะเวลาการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ท่ีแตกตางกันมีกระบวนการ
ตอบสนองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5.3 การรับรูสื่อโฆษณาโดยตรงจากเครือขายเพ่ือนในเครือขายสังคมออนไลน 
สื่อโฆษณาโดยตรงบนพ้ืนท่ีเครือขายสังคมออนไลน และสื่อโฆษณาโดยออมจากการสรางกลุม 
ในเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับกระบวนการตอบสนองของผูบริโภคทุกดานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 รัชฎาภรณ รังสีประเสริฐ (2552)  ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การเลนเว็บประเภท Social Network Hi5 เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
เลนเว็บประเภท Social Network Hi5 ของผูใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารนํามาใชเปนขอมูลและปรับให 
สอดคลองกับความตองการของผูเลนเว็บประเภท Social Network Hi5 และกระตุนใหมีผูใชบริการ
มากข้ึน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 
5,000 บาท ตอเดือน จังหวัด กทม. สําหรับทัศนคติดานความรูสึกในการเลนเว็บประเภท Social 
Network Hi5 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูเลนมีความรูสึกทําใหเกิด
ความผอนคลาย ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และทําใหเกิดความ
สนุกสนาน อยูในระดับมาก ปจจัยดานจิตวิทยา ทางดานความตองการทางสังคมในการเลนเว็บ
ประเภท Social Network Hi5 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูเลนตองการ
เปนสวนหนึ่งของเพ่ือนฝูงอยูในระดับมาก ปจจัยดานจิตวิทยา ทางดานความตองการการยกยองใน
การเลนเว็บประเภท Social Network Hi5 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง ผูเลนท่ีมีลักษณะทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมี
พฤติกรรมในการเลนเว็บประเภท Social Network Hi5 ดังนี้ ผูเลนเว็บประเภท Social Network 
Hi5 ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลนเว็บประเภท 
Social Network Hi5 ทางดานระยะเวลาท่ีใชในการเลนแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
ทัศนคติในสวนของความรูสึกของผูเลนเว็บประเภท Social Network Hi5 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเลนเว็บประเภท Social Network Hi5 ทางดานความถ่ีท่ีเขาใช มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และทางดานระยะเวลาท่ีใช มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปจจัยดานจิตวิทยา 
ทางดานความตองการทางสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนเว็บประเภท Social Network 
Hi5 ทางดานความถี่ท่ีเขาใช มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 ปจจัยดานจิตวิทยา ทางดานความตองการการยกยอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนเว็บ
ประเภท Social Network Hi5 ทางดานความถ่ีท่ีเขาใช มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 Chueng and other (2011) ไดศึกษาถึงองคประกอบท่ีทําใหนักเรียนใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Facebook) โดยใชแบบสอบถามออนไลนเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 182 คน  
ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุมผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนเปน
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในการสื่อสารและการติดตอกับเพ่ือน 
ซ่ึงลักษณะสังคมในปจจุบันสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีการรวมกลุมกันทํางานรวมกันมากข้ึน 
ทําใหเกิดการใชประโยชนจาก Facebook เนื่องจากสามารถโพสตขอความหรือแลกเปลี่ยนขอมูล 
ใหเพ่ือนไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถพูดคุยกันไดแบบ Real Time กับเพ่ือน 
ท่ีอยูในสถานะออนไลนไดเชนเดียวกับ MSN ลักษณะทางสังคมสามารถสรางความรูสึกการเปน
เจาของเมื่อใชเครือขายสังคมออนไลนและเปนสมาชิกของชุมชนออนไลนนั้นๆ คุณคาทางดาน 
ความบันเทิง เม่ือผูใชบริการมีความรูสึกเพลิดเพลินและสนุกในการใชเทคโนโลยีสําหรับการ
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แลกเปลี่ยนขอมูลและความรูผานเครือขายสังคมออนไลนก็จะทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ  
มีความต้ังใจในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันมากข้ึนและเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลนอยางตอเนื่อง 
 Amichai  Hamburger and Vinitzky (2010) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ลักษณะสวนบุคคลของผูใช Facebook กับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนโดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอิสราเอลท่ีใช 
Facebook จํานวน 237 คน โดยใชแบบสอบถามบุคลิกภาพหาองคประกอบ NEO-PI-R  
(The Revised NEO Personality Inventory) พบวาลักษณะสวนบุคคล แรงจูงใจ และ
ความสามารถของบุคคลเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ลักษณะ
สวนบุคคลมีความสําคัญอยางมากตอการเลือกใชเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สามารถ
นําไปใชประโยชนในดานการตลาดเพ่ือท่ีจะชวยหาแนวทางใหมๆ สําหรับการเรียนรูการเขาใจ
คุณลักษณะและความแตกตางของลูกคาแตละกลุมได 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ จาก
ผลการวิจัยมาเปนหลักในการกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรม
การใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยใชวิธีการวิจัย 
เชิงสํารวจ (Survey method) ซ่ึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหา
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
3. ตัวอยางและการกําหนดขนาดตัวอยาง 
4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
5. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 

1.

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือวิเคราะหถึงลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรม
การใชเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภค และใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนเครื่องมือในการ
วิจัย 
 
2.

ประชากรท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซ่ึงแบง
ออกเปน  5 คณะวิชา  คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 18,353 คน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556) 
 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวทาง 
ของทาโรยามาเน (Yamane, 1967 อางถึงในประสพชัย พสุนนท, 2555: 41) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95 (ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5)  โดยเลือกจากนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม จํานวน 18,353 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556) ดังนี ้
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จากสูตร 2Ne1

N
n  

เม่ือ N แทนขนาดของประชากร 
 e แทนความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 
 n แทนขนาดของตัวอยาง 

แทนคา  n ≥ 20.05 18,3531

18,353
 

  n ≥ 
0.0025 18,3531

18,353
 

  n ≥ 
46.8825
18,353  

  n ≥ 391.47 

จากการคํานวณ (n ≥ 391.47) จึงสามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ได คือ จํานวน 392 คน 

การคัดเลือกตัวอยางท่ีศึกษาไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling)  
จากกลุมตัวอยางของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 392 คน จากนั้น 
จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับนักศึกษาคณะนั้นๆ ตามจํานวน 
ท่ีกําหนดไว รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามคณะวิชา จํานวนประชากร 

และกลุมตัวอยาง 

ครุศาสตร 1,942 41 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,349 136 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5,330 114 
วิทยาการจัดการ 4,539 97 
พยาบาลศาสตร 193 4 
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4.

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) โดย
ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน  ดังนี้ 

1  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ อายุ คณะวิชา ชั้นป และรายได โดยลักษณะของเครื่องมือเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  

2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบริการ ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลน  ความถี่ในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  ระยะเวลาในการเขาใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน สถานท่ีท่ีเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน เครื่องมือท่ีใชในการเขา
เครือขายสังคมออนไลน  และกิจกรรมท่ีทําผานเครือขายสังคมออนไลน โดยลักษณะของเคร่ืองมือ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

  ขอมูลเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมในประเด็นตางๆ เปนแบบสอบถามที่
มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ตัวเลือก และเลือกตอบไดเพียงขอเดียว 
คือ บอยท่ีสุด บอย ปานกลาง ไมบอย นานๆครั้ง 

4  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 

  

ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1. การทบทวนวรรณกรรม สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 
แนวคิดพฤติกรรมการสื่อสาร  แนวคิดเก่ียวกับเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน แนวคิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมมนุษย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มากําหนดกรอบแนวคิดและสรางเปนแบบสอบถาม 

2. นําวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก ลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐมที่ใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคใน
จังหวัดนครปฐม  มารางเปนแนวคําถามและสรางเปนแบบสอบถาม 

3. นําเครื่องมือวิจัยปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแบบสอบถามใหครอบคลุม
ในทุกประเด็นและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน 

4. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่อม่ัน โดยนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางสวน
หนึ่งกอน 30 คน (ชุด) เพ่ือตรวจสอบวาขอคําถามในแตละขอ แตละตอนของแบบสอบถามสามารถ 
สื่อความหมายไดตรงตามท่ีผูศึกษาตองการ และคําถามมีความหมายเหมาะสมหรือไม มีความยากงาย
ตอความเขาใจเพียงใด และนํามาทดสอบเพ่ือคํานวณคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
ดวยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคอนบารด (Cronbach) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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5. นําแบบสอบถามที่ตรวจความถูกตองและตรวจความเชื่อม่ันแลวไปเก็บตัวอยางจาก
ผูบริโภค จํานวน 392 คน 
 
6.

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน  
ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accdident Sampling Random) กับนักศึกษาคณะนั้นๆ โดยใช
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอความในแบบสอบถามเอง ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมและตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามทันทีท่ีไดรับแบบสอบถามคืนจากผูตอบ
แบบสอบถาม กอนนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลเก่ียวของ ไดแก เอกสาร บทความทางวิชาการ 
ขอมูลทางสถิติท่ีไดจากหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน งานวิจัย วิทยานิพนธ และเอกสารอ่ืนๆ  
จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร และขอมูลเปดทางอินเทอรเน็ตจากเว็บไซตตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
7.

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน มาวิเคราะห
หาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) 
โดยวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1.  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช
อธิบายขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกลุมตัวอยาง ในเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
และพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชตารางแจกแจงความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย 

 การแปลผลคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใชเปรียบเทียบตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kahn, 1993) ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

 คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   มากที่สุด 
 คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง   มาก 
 คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง   ปานกลาง 
 คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง   นอย 
 คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง   นอยท่ีสุด 
 2.  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในสมมติฐานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห  
ไดแก การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One - way ANOVA) โดยใชคาสถิติในการทดสอบสมมติฐานตามลักษณะของตัวแปร 
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จากการศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม ซ่ึงดําเนินการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 
2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สวนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแก การ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA)  

  
 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

ประกอบดวย เพศ อายุ คณะวิชา ชั้นป และรายได จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 392 คน รายละเอียดดังนี้  

 

ตารางท่ี 2  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ  

         ชาย 127 32.40 

หญิง 265 67.60 

 
จากตารางท่ี 2 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 265 คน คิดเปน 

รอยละ 67.60 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 32.40 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ  

ต่ํากวา 20 ป 127 32.40 

20 – 25 ป 253 64.54 

26 – 30 ป 10 2.55 

31 – 35 ป 2 0.51 

 
  จากตารางท่ี 3 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 25 ป  จํานวน 
253 คน คิดเปนรอยละ 64.54 รองลงมา คือ อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 
32.40 อายุระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.55 และอายุระหวาง 31 – 35 คน 
จํานวน2 คน คิดเปนรอยละ 0.51 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะที่ศึกษา  

ครุศาสตร 41 10.46 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 136 34.69 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 114 29.08 

วิทยาการจัดการ 97 24.74 

พยาบาลศาสตร 4 1.02 

 
 จากตารางท่ี 4 คณะท่ีศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.69 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 29.08 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 97 คน คิดเปนรอย
ละ 24.74 คณะครุศาสตร จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.46 และคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 1.02 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 5  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชั้นปท่ีศึกษา  

ช้ันปท่ี 1 124 31.63 

ช้ันปท่ี 2 80 20.41 

ช้ันปท่ี 3 101 25.77 

ช้ันปท่ี 4 87 22.19 
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 จากตารางท่ี 5 ชั้นปท่ีศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 จํานวน 124 
คน คิดเปนรอยละ 31.63 รองลงมา คือ ชั้นปท่ี 3 จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.77 ชั้นปท่ี 4 
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.19 และชั้นปท่ี 2 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.41 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 6  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ต่ํากวา 5,000 บาท 169 43.11 

5,001 – 10,000 บาท 154 39.29 

10,001 – 15,000 บาท 47 11.99 

15,001 – 20,000 บาท 22 5.61 

20,000 บาทข้ึนไป 0 0.00 

 
 จากตารางท่ี 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 43.11 รองลงมา คือ ระหวาง 5,001 – 10,000 
บาท จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 39.29 ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 47 คน คิด
เปนรอยละ 11.99 และระหวาง 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.61 
ตามลําดับ 
  

2   
  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  
ประกอบดวย เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบริการ ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  
ความถ่ีในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  ระยะเวลาในการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน สถานท่ีท่ีเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน เครื่องมือท่ีใชในการเขาเครือขายสังคม
ออนไลน  และกิจกรรมท่ีทําผานเครือขายสังคมออนไลน จากผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรม
การใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้ง
นี้ จํานวน 392 คน รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเขาเครือขายสังคมออนไลน

ตอวัน 

   1 – 3 ครั้งตอวัน 
        4 – 6 ครั้งตอวัน 
        7 – 10 ครั้งตอวัน 
        มากกวา 10 ครั้งตอวัน 

120 
11 
24 
207 

30.61 
2.81 
6.12 
52.81
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จากตารางท่ี 7 จํานวนครั้งท่ีเขาเครือขายสังคมออนไลนตอวัน พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเขาเครือขายสังคมออนไลนมากกวา 10 ครั้งตอวัน จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 52.81 
รองลงมา คือ 1 – 3 ครั้งตอวัน จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.61 7 – 10 ครั้งตอวัน จํานวน 24 
คน คิดเปนรอยละ 6.12 และ 4 – 6 ครั้งตอวัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.81 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 8   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบริการ 

Facebook 
        Google 
        Youtube 
        Twitter 
        Wikipedia 
        Yahoo 
        Blog 
        Hi5 
        My Space 
        Multiply  

388 
348 
322 
83 
51 
37 
21 
8 
5 
2 

98.98 
88.78 
82.14 
21.17 
13.01 
9.44 
5.36 
2.04 
1.28 
0.51 

  
จากตารางท่ี 8 เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบริการ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถ

เลือกตอบไดหลายขอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการ Facebook จํานวน 388 คน คิดเปน
รอยละ 98.98 รองลงมา คือ Google 348 คน คิดเปนรอยละ 88.78 Youtube 322 คน คิดเปนรอย
ละ 82.14 Twitter จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.17 Wikipedia จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
13.01 Yahoo จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.44 Blog จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.36 Hi5 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.04 My Space จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.28 และ Multiply 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.51 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 9   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน 

บอยท่ีสุด 

06.01 – 10.00 น. 
        10.01 – 14.00 น. 
        14.01 – 18.00 น. 
        18.01 – 22.00 น. 
        22.01 – 02.00 น. 
        02.01 – 06.00 น.

2 
22 
40 
262 
63 
3 

0.51 
5.61 
10.20 
66.84 
16.07 
0.77 

จากตารางท่ี 9 เวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
นิยมใชเครือขายออนไลนเวลา 18.01 – 22.00 น. จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 66.84 รองลงมา 
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คือ 22.01 – 02.00 น. จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 16.07 14.01 – 18.00 น. จํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 10.20 10.01 – 14.00 น. จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.61 02.01 – 06.00 น. 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.77 และ 06.01 – 10.00 น. จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.51 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการใช เครือขาย 

   สังคมออนไลนตอครั้ง 

       นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
       1 – 3 ช่ัวโมง 
       3 – 4 ช่ัวโมง 
       4 – 6 ช่ัวโมง 
       มากกวา 6 ช่ัวโมง 

80 
181 
68 
42 
21 

20.41 
46.17 
17.35 
10.71 
5.36 

จากตารางท่ี 10 ระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญใชระยะเวลาในการเขาใชเครือขายสังคมออนไลน 1 – 3 ชั่วโมง จํานวน 181 คน คิดเปน
รอยละ 46.17 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ชั่วโมง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.41 3 – 4 ชั่วโมง 
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.35 4 – 6 ชั่วโมง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.71 และ
มากกวา 6 ชั่วโมง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.36 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานท่ีใชเครือขายออนไลนบอยท่ีสุด 

        บาน 
        หอพัก 
        มหาวิทยาลัย 
        รานอินเตอรเน็ต 
        รานกาแฟ    

185 
169 
34 
3 
1 

47.19 
43.11 
8.67 
0.77 
0.26 

 
จากตารางท่ี 11 สถานท่ีใชเครือขายออนไลนบอยท่ีสุด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

ใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีบาน จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 47.19 รองลงมา คือ หอพัก จํานวน 
169 คน คิดเปนรอยละ 43.11 มหาวิทยาลัย 34 คน คิดเปนรอยละ 8.67 รานอินเตอรเน็ต 3 คน  
คิดเปนรอยละ 0.77 และรานกาแฟ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.26 ตามลําดับ 
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ตารางที่  12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเครื่องมือท่ีใช เขาเครือขาย 
         สังคมออนไลน 

        คอมพิวเตอร 
        Notebook 
        โทรศัพทมือถือ / สมารทโฟน 
        Tablet / Ipad 

55 
149 
157 
31 

14.03 
38.01 
40.05 
7.91 

 
จากตารางท่ี 12 เครื่องมือท่ีใชเขาเครือขายสังคมออนไลน พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ

ใชเครือขายสังคมออนไลนผานทางโทรศัพทมือถือ / สมารทโฟน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 
40.05 รองลงมา คือ Notebook จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 38.01 คอมพิวเตอร จํานวน 55 
คน คิดเปนรอยละ 14.03 และ Tablet / Ipad จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.91 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทําเปนประจําเม่ือเขาสังคม 

 ออนไลน 

จํานวน (คน) 
     สนทนากับเพ่ือน 

        อัพเดทสถานะ / ขอมูลสวนตัว / รูปภาพ 
        หาขอมูล / แลกเปลี่ยนขอมูล 
        เลนเกม 
        ติดตามขาวสารจาก ศิลปน ดารา ผูมีช่ือเสียง 
        ติดตามขาวสารของสินคา ผลิตภัณฑ  
        เชิญชวนใหบุคคลอ่ืน เขารวมเปนสมาชิกกลุม 
        เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
        เชิญชวนใหบุคคลอ่ืน ซื้อสินคาหรือบริการ    

344 
282 
276 
122 
107 
86 
14 
11 
8 

87.76 
71.94 
70.41 
31.12 
27.30 
21.94 
3.57 
2.81 
2.04

 
จากตารางท่ี 13  กิจกรรมท่ีทําเปนประจําเม่ือเขาสังคมออนไลน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม

สามารถเลือกตอบไดหลายขอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมเขาสังคมออนไลนเพ่ือสนทนากับ
เพ่ือน จํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 87.76 รองลงมา คือ อัพเดทสถานะ / ขอมูลสวนตัว / รูปภาพ 
จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 71.94 หาขอมูล / แลกเปลี่ยนขอมูล จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 
70.41 เลนเกม จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 31.12 ติดตามขาวสารจาก ศิลปน ดารา ผูมีชื่อเสียง 
จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.30 ติดตามขาวสารของสินคา ผลิตภัณฑ จํานวน 86 คน คิดเปน
รอยละ 21.94 เชิญชวนใหบุคคลอ่ืน เขารวมเปนสมาชิกกลุม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.57 
เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.81 และเชิญชวนให
บุคคลอ่ืน ซ้ือสินคาหรือบริการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.04 ตามลําดับ 
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 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม

ออนไลนในประเด็นตางๆ  จากผลการวิเคราะหขอมูลดานการแสดงพฤติกรรมการใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 392 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 14 รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการ          
                 เครือขายสังคมออนไลน 

1. ใชเครือขายสังคม
ออนไลน ในการติดตอ 
สื่อสารและพบปะ
สังสรรคกับเพ่ือน 

24.23 35.46 28.83 8.42 3.06 3.69 1.03 บอย 

2. เขาไปกด Like (ถูกใจ) 
สถานะของเพ่ือน 

27.81 28.06 31.38 10.71 2.04 3.69 1.05 บอย 

3. เขาไปคนหาขอมูลท่ี
สนใจเพ่ิมเติม 

20.41 26.79 37.50 12.50 2.80 3.49 1.04 
ปาน
กลาง 

4. เขาไปอัพเดท ขอมูล
ขาวสาร ความเคลื่อนไหว
ในสถานการณ ท่ี กําลั ง
เปนกระแสนิยม 

11.99 23.98 45.92 11.73 6.38 3.23 1.02 
ปาน
กลาง 

5. เชิญชวนใหบุคคลอ่ืน
เขารวมกิจกรรมท่ีตนเอง
หรือหนวยงานจัดข้ึน 

22.70 22.96 25.00 12.50 16.84 3.22 1.38 
ปาน
กลาง 

6. เขาไปโพสตขอความ 
รู ป ภ า พ  เ รื่ อ ง ร า ว ท่ี
นาสนใจ 

11.99 21.68 42.09 17.09 7.14 3.14 1.07 
ปาน
กลาง 

7. เขาไปคอมเมนต
ขอความ รูปภาพ 
เรื่องราวท่ีนาสนใจ 

12.50 19.64 40.31 21.17 6.38 3.11 1.07 
ปาน
กลาง 

8. แบงปนขอมูล รูปภาพ 
ความรูตางๆ (share) ไป
ยังเพ่ือนๆของทาน 

8.67 21.94 33.67 25.77 9.95 2.94 1.10 
ปาน
กลาง 

9.  เขา ไปคนหาขอมูล
ขาวสารสินคาและบริการ 

6.12 11.22 38.27 28.06 16.33 2.63 1.07 
ปาน
กลาง 

10. เขาไป check-in 
สถานท่ีตางๆ  

11.73 12.50 26.53 24.49 24.74 2.62 1.30 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 14 รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการ          
                 เครือขายสังคมออนไลน (ตอ) 

11. เลนเกมออนไลน 11.73 15.56 21.94 22.70 28.06 2.60 1.35 ปานกลาง 
1 2 .  เ ข า ไ ป ก ด  Like 
(ถูกใจ) ขอมูลสินคาและ
บริการ 

5.87 10.20 31.63 31.12 21.17 2.48 1.11 ไมบอย 

13. เชิญชวนใหบุคคล
อ่ืนเขารวมเปนสมาชิก
กลุม 

3.83 10.71 29.08 30.36 26.02 2.36 1.09 ไมบอย 

14. เขาไปสั่งซื้อสินคา
และบริการบนเครือขาย
สังคมออนไลน 

3.83 7.91 26.28 20.41 41.58 2.12 1.15 ไมบอย 

15. เขาไปแสดงความ
คิดเห็นเ ก่ียวกับสินคา
และบริการ 

1.79 5.10 24.23 28.32 40.56 1.99 1.01 ไมบอย 

รวม 2.89 1.12 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 14 พบวา ภาพรวมการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม มีระดับการเขาใชบริการอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 
(S.D. = 1.12) 
 เม่ือพิจารณาผลเปนรายขอพบวา การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนของผูตอบแบบสอบถามตามระดับการเขาใชบริการท่ีอยูในระดับบอย คือ ใชเครือขายสังคม
ออนไลน ในการติดตอ สื่อสารและพบปะสังสรรคกับเพ่ือน คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (S.D. = 1.03) และ 
เขาไปกด Like (ถูกใจ) สถานะของเพ่ือน คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (S.D. = 1.05)  
 การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม
ตามระดับการเขาใชบริการท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ เขาไปคนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม คาเฉลี่ย
เทากับ 3.49 (S.D. = 1.04) เขาไปอัพเดท ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในสถานการณท่ีกําลังเปน
กระแสนิยม คาเฉลี่ยเทากับ 3.23 (S.D. = 1.02) เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนเขารวมกิจกรรมท่ีตนเองหรือ
หนวยงานจัดข้ึน คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 (S.D. = 1.38) เขาไปโพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวที่
นาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.14 (S.D. = 1.07) เขาไปคอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวที่นาสนใจ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.11 (S.D. = 1.07) แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ (share) ไปยังเพ่ือนๆ 
ของทาน คาเฉลี่ยเทากับ 2.94 (S.D. = 1.10) เขาไปคนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ คาเฉลี่ย
เทากับ 2.63 (S.D. = 1.07) เขาไป check-in สถานท่ีตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 2.62 (S.D. = 1.30)  
และเลนเกมออนไลน คาเฉลี่ยเทากับ 2.60 (S.D. = 1.35)  
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 การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม
ตามระดับการเขาใชบริการท่ีอยูในระดับไมบอย คือ เขาไปกด Like (ถูกใจ) ขอมูลสินคาและบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.48 (S.D. = 1.11) เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนเขารวมเปนสมาชิกกลุม คาเฉลี่ยเทากับ 
2.36 (S.D. = 1.09) เขาไปสั่งซ้ือสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน คาเฉลี่ยเทากับ 2.12 
(S.D. = 1.15) และเขาไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 1.99  
(S.D. = 1.01)  
 

2  
  
ตารางท่ี 15   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t และคา sig. ของการทดสอบ  
        สมมติฐาน เพศสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

t-
test

1. ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 3.57 1.09 3.75 0.99 -1.594 .112 
2. อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3.31 1.08 3.20 0.99 1.079 .281 
3. โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.05 1.07 3.19 1.06 -1.231 .219 
4. คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรือ่งราว 
ท่ีนาสนใจ 

3.20 1.15 3.06 1.03 1.145 .253 

5. คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 2.59 1.12 2.65 1.06 -.471 .638 
6. แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ  
ไปยังเพ่ือนๆ 

2.90 1.22 2.95 1.05 -.478 .633 

7. คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 3.44 1.15 3.52 0.98 -.711 .477 
8. กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 2.24 1.09 2.60 1.10 -3.101 .002* 
9. กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 3.59 1.01 3.74 1.07 -1.279 .202 
10. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 2.09 1.08 1.95 0.97 1.283 .200 
11. สั่งซื้อสินคาและบริการ 2.14 1.15 2.11 1.15 .259 .795 
12. เลนเกมออนไลน 2.98 1.40 2.42 1.29 3.954 .000* 
13. check-in สถานท่ีตางๆ  2.74 1.48 2.56 1.20 1.269 .205 
14. อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ 2.31 1.10 2.38 1.09 -.560 .576 
15. ดู MV ละคร ซี่รี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  2.91 1.49 3.37 1.29 -3.109 .002* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 15 ท่ีแสดง การทดสอบสมมติฐาน เพศท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใช
บริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
มากกวาเพศชาย ในหัวขอ กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ และ ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิป
วีดิโอ สําหรับเพศชายมีพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนมากกวาเพศหญิง ในหัวขอ 
เลนเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ขณะท่ีการติดตอสื่อสารกับเพ่ือน อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม  
โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวที่นาสนใจ  
คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ  
คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจสถานะของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 
สั่งซ้ือสินคาและบริการ check-in สถานท่ีตางๆ และโหลด แชร คลิปวีดีโอ เพศหญิงและเพศชาย 
มีพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 16  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ f และคา sig. ของการทดสอบสมมติฐาน 
      อายุสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

F-test

1. ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 3.69 1.03 5.969 .001* 
2. อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3.23 1.02 11.177 .000* 
3. โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.14 1.07 6.129 .000* 
4. คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.11 1.07 2.897 .035* 
5. คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 2.63 1.07 3.570 .014* 
6. แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 2.94 1.10 7.319 .000* 
7. คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 3.49 1.04 2.007 .112 
8. กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 2.48 1.11 1.588 .192 
9. กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 3.69 1.05 1.675 .172 
10. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 1.99 1.01 3.850 .010* 
11. สั่งซื้อสินคาและบริการ 2.12 1.15 8.475 .000* 
12. เลนเกมออนไลน 2.60 1.35 2.143 .094 
13. check-in สถานท่ีตางๆ  2.62 1.30 6.625 .000* 
14. อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ 2.36 1.09 8.207 .000* 
15. ดู MV ละคร ซี่รี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  3.22 1.38 4.579 .004* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 

  
 จากตารางที่ 16 ท่ีแสดง การทดสอบสมมติฐาน อายุท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใช
บริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา อายุสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนในหัวขอ ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม โพสตขอความ 
รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คนหาขอมูลขาวสารสินคา
และบริการ  แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและ
บริการ  สั่งซ้ือสินคาและบริการ check-in สถานท่ีตางๆ อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และดู MV ละคร 
ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ขณะท่ีหัวขอ คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ กดถูกใจ
สถานะของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ และเลนเกมออนไลน อายุไมสงผลตอ
พฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน     
 
ตารางท่ี 17  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ f และคา sig. ของการทดสอบสมมติฐาน
      คณะสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

F-test

1. ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 3.69 1.03 2.737 .029* 
2. อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3.23 1.02 .114 .978 
3. โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.14 1.07 .292 .883 
4. คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.11 1.07 1.079 .367 
5. คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 2.63 1.07 1.326 .260 
6. แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 2.94 1.10 2.193 .069 
7. คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 3.49 1.04 .894 .468 
8. กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 2.48 1.11 .298 .879 
9. กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 3.69 1.05 1.913 .107 
10. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 1.99 1.01 1.674 .155 
11. สั่งซื้อสินคาและบริการ 2.12 1.15 3.501 .008* 
12. เลนเกมออนไลน 2.60 1.35 4.846 .001* 
13. check-in สถานท่ีตางๆ  2.62 1.30 1.580 .179 
14. อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ 2.36 1.09 1.197 .312 
15. ดู MV ละคร ซี่รี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  3.22 1.38 1.327 .259 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 17 ท่ีแสดง การทดสอบสมมติฐาน คณะท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใช
บริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา คณะสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน ในหัวขอ ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน สั่งซ้ือสินคาและบริการ และเลนเกมออนไลน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ขณะท่ีการอัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ี
นาสนใจ คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ  
แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจขอมูลสินคา
และบริการ กดถูกใจสถานะของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ check-in สถานท่ี
ตางๆ อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ คณะไมสงผลตอพฤติกรรม
การเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 
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ตารางท่ี 18  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ f และคา sig. ของการทดสอบสมมติฐาน 
      ชั้นปท่ีศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

F-test

1. ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 3.69 1.03 7.761 .000* 
2. อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3.23 1.02 6.077 .000* 
3. โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.14 1.07 3.117 .015* 
4. คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.11 1.07 2.122 .077 
5. คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 2.63 1.07 .570 .685 
6. แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 2.94 1.10 4.199 .002* 
7. คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 3.49 1.04 1.038 .387 
8. กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 2.48 1.11 1.120 .347 
9. กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 3.69 1.05 .351 .843 
10. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 1.99 1.01 3.976 .004* 
11. สั่งซื้อสนิคาและบริการ 2.12 1.15 5.362 .000* 
12. เลนเกมออนไลน 2.60 1.35 1.787 .131 
13. check-in สถานท่ีตางๆ  2.62 1.30 3.761 .005* 
14. อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ 2.36 1.09 4.164 .003* 
15. ดู MV ละคร ซี่รี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  3.22 1.38 6.952 .000* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 18 ท่ีแสดง การทดสอบสมมติฐาน ชั้นปท่ีศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม 
การเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา ชั้นปท่ีศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน ในหัวขอ ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 
โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ สั่งซ้ือสินคาและบริการ check-in สถานท่ีตางๆ อัพโหลด แชร 
คลิปวีดีโอ และดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ขณะท่ีหัวขอ คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คนหาขอมูลขาวสารสินคา
และบริการ คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 
และเลนเกมออนไลน ชั้นปท่ีศึกษาไมสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 
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ตารางท่ี 19  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ f และคา sig. ของการทดสอบสมมติฐาน
      รายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

F-test

1. ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 3.69 1.03 5.676 .001* 
2. อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3.23 1.02 8.084 .000* 
3. โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.14 1.07 2.827 .038* 
4. คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3.11 1.07 5.353 .001* 
5. คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 2.63 1.07 2.062 .105 
6. แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 2.94 1.10 12.940 .000* 
7. คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 3.49 1.04 1.023 .382 
8. กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 2.48 1.11 4.084 .007* 
9. กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 3.69 1.05 8.819 .000* 
10. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 1.99 1.01 4.629 .003* 
11. สั่งซื้อสินคาและบริการ 2.12 1.15 17.585 .000* 
12. เลนเกมออนไลน 2.60 1.35 2.639 .049* 
13. check-in สถานท่ีตางๆ  2.62 1.30 31.454 .000* 
14. อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ 2.36 1.09 16.601 .000* 
15. ดู MV ละคร ซี่รี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  3.22 1.38 8.334 .000* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 19 ท่ีแสดง การทดสอบสมมติฐาน รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในหัวขอ ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน อัพเดท ขอมูลขาวสาร  
ท่ีเปนกระแสนิยม  โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ  คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราว 
ท่ีนาสนใจ  แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ  
กดถูกใจสถานะของเพ่ือน  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ  สั่งซ้ือสินคาและบริการ  
เลนเกมออนไลน check-in สถานท่ีตางๆ อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน 
คลิปวีดิโอ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ขณะท่ีหัวขอ คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ และคนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติมนั้น 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 
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การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 392 คน และใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนเคร่ืองมือ 
ในการวิจัย ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
1.

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 

1.1

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง (จํานวน 265 คน รอยละ 67.60) มีอายุ
ระหวาง 21 – 25 ป (จํานวน 253 คน รอยละ 64.54) ศึกษาอยูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(จํานวน 136 คน รอยละ 34.69) ศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 (จํานวน 124 คน รอยละ 31.63) และมีรายได
ตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท (จํานวน 169 คน รอยละ 43.11) 

1.2  

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เขาเครือขายออนไลนตอวันมากกวา 10 ครั้ง (จํานวน 207 
คน รอยละ 52.81)  ใชบริการ Facebook  (จํานวน 388 คน รอยละ 98.98) เวลาท่ีนิยมใชเครือขาย
ออนไลนมากท่ีสุด คือ 18.01 – 22.00 น. (จํานวน 262 คน รอยละ 66.84) ระยะเวลาการใช
เครือขายออนไลนตอครั้ง คือ 1 – 3 ชั่วโมง (จํานวน 181 คน รอยละ 46.17) สถานท่ีใชเครือขาย
ออนไลนบอยท่ีสุด คือ บาน (จํานวน 185 คน รอยละ 47.19) เครื่องมือท่ีใชเขาเครือขายออนไลน คือ 
โทรศัพทมือถือ / สมารทโฟน (จํานวน 157 คน รอยละ 40.05) และกิจกรรมท่ีนิยมทําเม่ือเขา
เครือขายออนไลน คือ สนทนากับเพ่ือน (จํานวน 144 คน รอยละ 87.76) 

1.3  

พบวา การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบ
แบบสอบถามตามระดับการเขาใชบริการท่ีอยูในระดับบอย คือ ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการ
ติดตอ สื่อสารและพบปะสังสรรคกับเพ่ือน คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (S.D. = 1.03) และ เขาไปกด Like 
(ถูกใจ) สถานะของเพ่ือน คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (S.D. = 1.05)  
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การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม
ตามระดับการเขาใชบริการท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ เขาไปคนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม คาเฉลี่ย
เทากับ 3.49 (S.D. = 1.04) เขาไปอัพเดท ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในสถานการณท่ีกําลังเปน
กระแสนิยม คาเฉลี่ยเทากับ 3.23 (S.D. = 1.02) เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนเขารวมกิจกรรมท่ีตนเองหรือ
หนวยงานจัดข้ึน คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 (S.D. = 1.38) เขาไปโพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ี
นาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.14 (S.D. = 1.07) เขาไปคอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.11 (S.D. = 1.07) แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ (share) ไปยังเพ่ือนๆ  
ของทาน คาเฉลี่ยเทากับ 2.94 (S.D. = 1.10) เขาไปคนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ คาเฉลี่ย
เทากับ 2.63 (S.D. = 1.07) เขาไป check-in สถานท่ีตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 2.62 (S.D. = 1.30) และ
เลนเกมออนไลน คาเฉลี่ยเทากับ 2.60 (S.D. = 1.35)  

การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม
ตามระดับการเขาใชบริการท่ีอยูในระดับไมบอย คือ เขาไปกด Like (ถูกใจ) ขอมูลสินคาและบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.48 (S.D. = 1.11) เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนเขารวมเปนสมาชิกกลุม คาเฉลี่ยเทากับ 
2.36 (S.D. = 1.09) เขาไปสั่งซ้ือสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน คาเฉลี่ยเทากับ 2.12 
(S.D. = 1.15) และเขาไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 1.99  
(S.D. = 1.01) 

 

2

1.  เพศท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา เพศหญิงมี
พฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนมากกวาเพศชาย ในหัวขอ กดถูกใจขอมูลสินคาและ
บริการ และ ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ สําหรับเพศชายมีพฤติกรรมการใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลนมากกวาเพศหญิง ในหัวขอ เลนเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ขณะท่ีหัวขอ 1) ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 2) อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3) โพสตขอความ 
รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 4) คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 5) คนหาขอมูลขาวสาร
สินคาและบริการ 6) แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 7) คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 
8) กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 9) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 10) สั่งซ้ือสินคาและ
บริการ 11) check-in สถานท่ีตางๆ และ 12) อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ เพศหญิงและเพศชายมี
พฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน 

 2.  อายุท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา อายุสงผล
ตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในหัวขอ 1) ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 2) อัพเดท 
ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3) โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 4) คอมเมนตขอความ 
รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 5) คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 6) แบงปนขอมูล รูปภาพ 
ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ  7) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 8) สั่งซ้ือสินคาและบริการ 
9) check-in สถานท่ีตางๆ 10) อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และ 11) ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน  



53 
 

 

คลิปวีดิโอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ขณะท่ีหัวขอ 1) คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 2) กด
ถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 3) กดถูกใจสถานะของเพ่ือน และ 4) เลนเกมออนไลน อายุไมสงผลตอ
พฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน     

 3.  คณะท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา คณะ
สงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในหัวขอ 1) ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน  
2) สั่งซ้ือสินคาและบริการ และ 3) เลนเกมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ี
หัวขอ 1) อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 2) โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 3) 
คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวที่นาสนใจ 4) คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 5) แบงปน
ขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 6)  คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม 7) กดถูกใจขอมูลสินคา
และบริการ 8) กดถูกใจสถานะของเพ่ือน 9) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 10) check-
in สถานท่ีตางๆ 1) อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และ 12) ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ คณะไม
สงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

 4.  ชั้นปท่ีศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา 
ชั้นปท่ีศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในหัวขอ 1) ติดตอสื่อสาร
กับเพ่ือน 2) อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3) โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวที่นาสนใจ 
4) แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 5) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 
6) สั่งซ้ือสินคาและบริการ 7) check-in สถานท่ีตางๆ 8) อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และ 9) ดู MV 
ละคร ซี่รี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ขณะท่ีหัวขอ 1) คอมเมนต
ขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 2) คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 3)  คนหาขอมูลท่ี
สนใจเพ่ิมเติม 4) กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 5) กดถูกใจสถานะของเพ่ือน และ 6) เลนเกม
ออนไลน นั้น ชั้นปท่ีศึกษาไมสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

 5.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 
พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในหัวขอ  
1) ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน 2) อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม 3) โพสตขอความ รูปภาพ 
เรื่องราวที่นาสนใจ 4) คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ 5) แบงปนขอมูล รูปภาพ 
ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ 6) กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ 7) กดถูกใจสถานะของเพ่ือน  
8) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ 9) ส่ังซ้ือสินคาและบริการ 10) เลนเกมออนไลน  
11) check-in สถานท่ีตางๆ 12) อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และ 13) ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิป
วีดิโอ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ขณะท่ีหัวขอ 1) คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 
และ 2) คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม นั้น รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน 
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2.

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม อภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 21 – 25 ป ศึกษาอยูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 และมีรายได 
ตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรัชฎาภรณ รังสีประเสริฐ (2552) ท่ีได
ศึกษาถึงทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลนเว็บประเภท Social Network Hi5 
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท ตอเดือน 

2.  พฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  
เขาเครือขายออนไลนตอวันมากกวา 10 ครั้ง  ใชบริการ Facebook  เวลาท่ีนิยมใชเครือขายออนไลน
มากที่สุด คือ 18.01 – 22.00 น. ระยะเวลาการใชเครือขายออนไลนตอครั้ง คือ 1 – 3 ชั่วโมง 
สถานท่ีใช เครือขายออนไลนบอยท่ีสุด คือ ท่ีบาน เครื่องมือท่ีใช เขาเครือขายออนไลน คือ 
โทรศัพทมือถือ / สมารทโฟน และกิจกรรมที่นิยมทําเม่ือเขาเครือขายออนไลน คือ สนทนากับเพ่ือน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนุชจรินทร ชอบดํารงธรรม (2553) ท่ีไดศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณา
ในเครือขายสังคมออนไลน ท่ีมีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา ผูใชงาน
เครือขายสังคมออนไลนใชงานเครือขายสังคมออนไลนและใชงานบอยท่ีสุดประเภท เฟซบุก 
(Facebook) โดยวัตถุประสงคหลักในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนคือ ตองการติดตอกับบุคคลท่ี
รูจัก ชวงเวลาการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 20.01น. – 00.00น. ประสบการณการใชงาน
เครือขายสังคมออนไลน มากกวา 4 ป ข้ึนไป ระยะเวลาการใชงานเครือขายสังคมออนไลน 2 – 3 
ชั่วโมงตอวัน และความถ่ีการใชงานเครือขายสังคมออนไลนทุกวัน  

3.  พฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใชบริการในระดับบอยในหัวขอ ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอสื่อสารและพบปะ
สังสรรคกับเพ่ือน และ เขาไปกด Like (ถูกใจ) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของภาณุวัฒน  กองราช 
(2554) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุนในประเทศไทย: กรณีศึกษา 
Facebook ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีมีใน Facebook 
ซ่ึงประกอบไปดวย การโตตอบบนกระดานสนทนา การเขารวมกลุมตางๆ การเลนเกม การตอบ
คําถาม (Quiz) การแบงปนรูปภาพ การแบงปนวีดิโอ การคนหาเพ่ือนเกา การสงขอความ การรวม
แสดงความคิดเห็น และการชอบ (Like) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนุชจรินทร ชอบดํารงธรรม 
(2553) ท่ีไดศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือขายสังคมออนไลน ท่ีมีผลตอกระบวนการ
ตอบสนองของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา วัตถุประสงคหลักในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนคือ 
ตองการติดตอกับบุคคลท่ีรูจัก 

4.  ความสัมพันธระหวางเพศท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน พบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนมากกวาเพศชาย ในหัวขอ 
กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ และ ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ สําหรับเพศชาย 
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มีพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนมากกวาเพศหญิง ในพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534)  ท่ีกลาววาแนวคิดดานประชากรศาสตรนี้เปน
หลักการของความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดข้ึนตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุน เปนความเชื่อวา มนุษยดําเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมไดวางเปนแมบทไวให  
พฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวัยเดียวกันจะเปนเชนเดียวกัน  เนื่องจากสภาพสังคมไดวางแบบอยางไว
ใหแลวสําหรับคนรุนนั้นๆ  สังคมทําใหผูหญิงมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมแตกตางจากผูชาย คนที่มี
การศึกษามีพฤติกรรมแตกตางจากคนท่ีดอยการศึกษา  กลาวโดยสรุป คือ แนวคิดด าน
ประชากรศาสตรเชื่อวา คนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไป
ดวย อีกดานหนึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารกับเพ่ือน อัพเดท ขอมูล
ขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คอมเมนตขอความ รูปภาพ 
เรื่องราวที่นาสนใจ คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยัง
เพ่ือนๆ คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจสถานะของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและ
บริการ สั่งซ้ือสินคาและบริการ check-in สถานท่ีตางๆ และอัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ เพศหญิงและ
เพศชายมีพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน  

5.  ความสัมพันธระหวางอายุท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน พบวา อายุสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน การติดตอสื่อสารกับ
เพ่ือน อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คอมเมนต
ขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ แบงปนขอมูล รูปภาพ 
ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ สั่งซ้ือสินคาและบริการ 
check-in สถานท่ีตางๆ อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และ ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปณิชา นิติพรมงคล (2555) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 
กับสถานภาพดานอายุ พบวา พฤติกรรมการเขาไปคนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการบนเครือขาย
สังคมออนไลน เขาไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน เขาไป
สั่งซ้ือสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน  เขาไปกด Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ 
สินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน  เขาไปอัพเดท ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวใน
สถานการณท่ีกําลังเปนกระแสนิยมบนเครือขายสังคมออนไลน สงตอความรูตางๆ (Share) บน
เครือขายสังคมออนไลนไปยังเพ่ือนๆ  ใชเครือขายสังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารและพบปะ
สังสรรค และเขาไปโพสตขอความ เรื่องราวท่ีนาสนใจ และคอมเมนตบทความท่ีนาสนใจบนเครือขาย
สังคมออนไลน (Social network) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
อีกดานหนึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการคนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจขอมูลสินคา
และบริการ  กดถูกใจสถานะของเพ่ือน และเลนเกมออนไลน อายุไมสงผลตอพฤติกรรมการเขาใช
บริการเครือขายสังคมออนไลน 

6.  ความสัมพันธระหวางคณะท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน พบวา คณะสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในหัวขอ 
ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน สั่งซ้ือสินคาและบริการ และเลนเกมออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
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ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534)  ท่ีกลาววาแนวคิดดานประชากรศาสตรนี้เปนหลักการของความเปนเหตุ
เปนผล กลาวคือ พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน เปนความ
เชื่อวา มนุษยดําเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมไดวางเปนแมบทไวให  พฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวัย
เดียวกันจะเปนเชนเดียวกัน  เนื่องจากสภาพสังคมไดวางแบบอยางไวใหแลวสําหรับคนรุนนั้นๆ  สังคม
ทําใหผูหญิงมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมแตกตางจากผูชาย คนท่ีมีการศึกษามีพฤติกรรมแตกตางจากคน
ท่ีดอยการศึกษา  กลาวโดยสรุปคือ แนวคิดดานประชากรศาสตรเชื่อวา คนท่ีมีคุณสมบัติทาง
ประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย อีกดานหนึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การ
อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวที่นาสนใจ คอมเมนต
ขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ แบงปนขอมูล รูปภาพ 
ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ กดถูกใจ
สถานะของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ check-in สถานท่ีตางๆ อัพโหลด แชร 
คลิปวีดีโอ และดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ ไมสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลน  

7.  ชั้นปท่ีศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา 
ชั้นปท่ีศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในดานการติดตอสื่อสารกับ
เพ่ือน อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ  แบงปน
ขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยังเพ่ือนๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ สั่งซ้ือสินคา
และบริการ check-in สถานท่ีตางๆ อัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ และ ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิป
วีดิโอ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534)  ท่ีกลาววา คนท่ีมีคุณสมบัติทาง
ประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย อีกดานหนึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา  
พฤติกรรมคอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวที่นาสนใจ คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ 
คนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ กดถูกใจสถานะของเพ่ือน และเลนเกม
ออนไลนนั้น ชั้นปท่ีศึกษาไมสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

8.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 
พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ในดาน
ติดตอสื่อสารกับเพ่ือน อัพเดท ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนกระแสนิยม โพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ี
นาสนใจ คอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ ไปยัง
เพ่ือนๆ กดถูกใจขอมูลสินคาและบริการ กดถูกใจสถานะของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคา
และบริการ สั่งซ้ือสินคาและบริการ เลนเกมออนไลน check-in สถานท่ีตางๆ อัพโหลด แชร คลิป
วีดีโอ และ ดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปณิชา นิติพรมงคล 
(2555) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนบุคคลดานรายได พบวา รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเขาไปคนหาขอมูล
ขาวสารสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน เขาไปสั่งซ้ือสินคาและบริการบนเครือขายสังคม
ออนไลน เขาไปกด Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ สินคาและบริการบนเครือขายสังคม
ออนไลน คลิกเขาไปคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเม่ือเห็นขาวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพันธบนเครือขาย
สังคมออนไลน เขาไปอัพเดท ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในสถานการณท่ีกําลังเปนกระแสนิยม
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บนเครือขายสังคมออนไลน ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอสื่อสารและพบปะสังสรรค และ
เขาไปโพสตขอความ เร่ืองราวท่ีนาสนใจ และคอมเมนตบทความท่ีนาสนใจบนเครือขายสังคมออนไลน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อีกดานหนึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การคนหา
ขอมูลขาวสารสินคาและบริการ และคนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติมนั้น รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมสงผลตอ
พฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

 

3.

จากผลการวิจัยไดขอเสนอแนะตอไปน้ี 

1. ดานกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางทําเปนประจํา เม่ือเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
จากผลการศึกษานั้นพบวา การสนทนากับเพ่ือน (Chat) อัพเดทสถานะ / ขอมูลสวนตัว / รูปภาพ  
หาขอมูล / แลกเปลี่ยนขอมูล เปนกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมเปนลําดับตนๆ เม่ือเขาใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน สําหรับนักการตลาด หรือผูท่ีสนใจ ท่ีจะนําเรื่องราวของผลิตภัณฑ สินคา 
บริการ มาโฆษณาหรือประชาสัมพันธบนเครือขายสังคมออนไลน จึงตองทําการคิดรูปแบบท่ีมีความ
นาสนใจดึงดูดใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีจัดข้ึน การนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี
กลุมเปาหมายจะไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม หรือมีกิจกรรมรวมสนุกท่ีสอดแทรกความรู
ใหกลุมเปาหมาย ในการนําเสนอขอมูลตางๆใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเขาใชบริการของเครือขาย
สังคมออนไลน 

2.  การแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับบอย  
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอ สื่อสารและพบปะสังสรรค
กับเพ่ือน และเขาไปกด Like (ถูกใจ) สถานะของเพ่ือน สวนเขาไปสั่งซ้ือสินคาและบริการบนเครือขาย
สังคมออนไลน และเขาไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการนอยมาก ซ่ึงผูท่ีจะทําการ
สื่อสารการตลาดตองพิจารณาปจจัยนี้เพ่ือหาทางนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือโฆษณาในลักษณะที่ไม
เปนการยัดเยียดนําเสนอขายสินคาผานเครือขายสังคมออนไลน เพราะอาจทําใหกลุมตัวอยางไม
เปดรับ และอาจสงผลตอทัศนคติเชิงลบตอสินคาและบริการน้ันๆ ได ท้ังนี้ ควรนําเสนอในลักษณะของ
ขอมูล ขาวสารท่ีเปน ประโยชน และตรงกับความสนใจของผูใชบริการเครือขายสังคมออนไลน หรือ
อาจเปนกิจกรรมรวมสนุกท่ีสอดแทรกขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการขององคกรเขาไปดวย 

4.

1.  การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเทานั้น 
ดังนั้นควรจัดใหมีการศึกษานักศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ดวย 

2.  ควรศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาความรูของการใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลนของนักศึกษา 

3.  ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการเขาใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษา 
 
 



58 
 

 

 
 

 
กรองทอง เกิดนาค. (2551). “พฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตชุมชนออนไลน www.hi5.com.” 

 วิ ทย านิพนธป ริญญามหาบัณ ฑิต  คณะวารสารศาสตร และสื่ อสา รมวลชน 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ขวัญเรือน กิติวัฒนา และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2547). “แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรม 

 การ สื่อสาร.” เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร หนวยท่ี 

 1- 8 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทัตธนันท  พุมนุช. (2555). “การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม (Social Network) เพ่ือ

 พัฒนาในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 ประถมศึกษานครปฐม.” Veridian E-Journal 5, 1 (มกราคม-เมษายน): 526. 

ธนัสถ เกษมไชยานันท. (2544). “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซต (Web Site) ของผูใช

 อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา

 สื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

นิตนา ฐานิตธนกร และปรัศนียากรณ สายปมแปง. (2556). “Beauty Blogger: ผูทรงอิทธิพลดาน

 ความงามบนโลกออนไลน.”  27, 81 (มกราคม-มีนาคม): 112. 

นุชจรินทร ชอบดํารงธรรม. (2553). “อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือขายสังคมออนไลน ท่ีมีผลตอ

 กระบวนการตอบสนองของผูบริโภค.” ปริญญานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปณิชา นิติพรมงคล. (2555). 

 . เขาถึงเม่ือ 20 กันยายน. เขาถึงไดจากwww.spu.ac.th/commarts/ 

 files/2012/07/ 

ประสพชัย พสุนนท.  (2555).   กรุงเทพฯ: สํานักพิมพทอป. 

พิชิต วิจิตรบุญยรักษ. (2554). “สื่อสังคมออนไลน: สื่อแหงอนาคต.”  31, 4 (ตุลาคม- 

 ธันวาคม): 99 

ภควัต รักศรี. (2553). Social Networking). เขาถึงเม่ือ 20 กันยายน. เขาถึงได

 จาก http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=170 

ภาณุวัฒน กองราช. (2554). “การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุนใน

 ประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาการบริหาร เทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. (2534).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   



59 
 

 

รัชฎาภรณ รังสีประเสริฐ. (2552). “ทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลนเว็บประเภท 

 Social  Network Hi5 ของผูใชอินเตอรเน็ต.” สารนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ

 มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิยะดา ฐิติมัชฌิมา. (2553). “เครือขายสังคมออนไลน: แนวโนม ปรากฏการณ และจริยธรรม.”  

  30, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 151 

ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2538).  กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 

สรอยตระกูล อรรถมานะ. (2548).  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด. 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2556). 

 ETD 

 เขาถึงเ ม่ือ 20 กันยายน. เขาถึงไดจากhttp://www.etda.or.th/etda_ 

 website  / mains/display/1775 

สุรพงษ โสธนเสถียร. (2544).  กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 
Alexa. (2010). Top Sites in Thailand. Accessed September 20. Available from 
 http://www.alexa.com/topsites/countries/TH 
Berelson, Bernard., and Gray A. Steiner. (1964). Human Behavior. New York: Harcourt 
 Brace and World. 
Best, J.W., and Kahn, J.V. (1993). Research in Education. 7th ed. Boston: Allyn and 
 bacon. 
Boyd, D. M., and Ellison, N. B. (2007). “Social Network Sites: Definition, History, and 
 Scholarship.” Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 1: 
 210-230. 
Boyd, Danah and Jeffrey Heer. (2006). “Profiles as Conversation: Networked Identity 
 Performance on Friendster.” In Proceedings of the Hawai'i International 
 -39), Persistent Conversation 
 Track. Kauai, HI: IEEE Computer Society, January 4-7, 2006. 
Christy M.K. Cheung and others. (2011). “Online social networks: Why do students 
 use facebook?.” Computers in Human Behavior, no. 27: 1337-1343. 
Retrevo. (2553). Is Social Media a New Addiction?. Accessed September 20. 
 Available from http://www.retrevo.com/content/gadgetology 
Yair Amichai-Hamburger and Gideon Vinitzky. (2010). “Social network use and 
 personality.” Computers in Human Behavior, no. 26: 1289–1295. 
 



60 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 

 

 

 

 นางสาวสาวิตรี  ไทรเข่ือนขันธ 

 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการทําวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” โดยคําตอบและขอมูลของทานจะใชเพ่ือ
ประโยชนตองานวิจัยเทานั้น ผูวิจัยจึงขอความกรุณาทานโปรดใหขอมูลตรงกับความเห็นของทาน 
มากที่สุด และขอบคุณท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

 สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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  ขอมูลดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 

  ชาย      หญิง 

2. อายุ 

  ต่ํากวา 20 ป     21 – 25 ป 

  26 – 30 ป       31 – 35 ป 

3. ทานกําลังศึกษาอยูในคณะใด 

  ครุศาสตร     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   วิทยาการจัดการ 

  พยาบาลศาสตร 

4. ทานกําลังศึกษาอยูในระดับใด 

  ป 1   ป 2   ป 3   ป 4   ป 5 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  ต่ํากวา 5,000 บาท    5,001 – 10,000 บาท 

  10,001 – 15,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท 

  20,000 บาทข้ึนไป   
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 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  

1. เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนใดบางท่ีทานใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  facebook     hi5 

  twitter     MySpace 

  Wikipedia     Youtube     

  Yahoo     Blog 

  Multiple     Google 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ ____________________ 

2. ทานเขาเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนในชวงเวลาใด  (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

  06.01 – 10.00 น.    10.01 – 14.00 น. 

  14.01 – 18.00 น.     18.01 – 22.00 น. 

  22.01 – 02.00 น.    02.01 – 06.00 น. 

3. ทานเขาเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนก่ีครั้งตอวัน (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

  1 – 3 ครั้งตอวัน    4 – 6 ครั้งตอวัน 

  7 – 10 ครั้งตอวัน    มากกวา 10 ครั้งตอวัน 

4. ระยะเวลาท่ีทานเขาใชเครือขายสังคมออนไลนในแตละครั้ง (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

  นอยกวา 1 ชั่วโมง    1 - 3 ชั่วโมง 

  3 - 4 ชั่วโมง     4 – 6 ชั่วโมง 

  มากกวา 6 ชั่วโมง 
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5. สถานท่ีท่ีทานเขาใชเครือขายสังคมออนไลน  (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

  บาน     หอพัก 

  มหาวิทยาลัย     รานอินเทอรเน็ต 

  รานกาแฟ     อ่ืนๆ โปรดระบุ ____________________ 

6. เครื่องมือท่ีทานเขาใชเครือขายสังคมออนไลน  (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

  คอมพิวเตอร     Notebook 

  โทรศัพทมือถือ / สมารทโฟน   Tablet / IPad  

  อ่ืนๆ โปรดระบุ ____________________ 

7. กิจกรรมท่ีทานทําเปนประจําเม่ือเขาใชเครือขายสังคมออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  สนทนากับเพ่ือน (Chat) 

  อัพเดทสถานะ / ขอมูลสวนตัว / รูปภาพ 

  หาขอมูล / แลกเปลี่ยนขอมูล 

  ติดตามขาวสารของ ศิลปน ดารา บุคคลมีชื่อเสียง 

  ติดตามขาวสารของสินคา ผลิตภัณฑ หรือ บริการตางๆ  

  เชิญชวนใหบุคคลอ่ืน เขารวมเปนสมาชิกกลุม 

  เชิญชวนใหบุคคลอ่ืน ซ้ือสินคาหรือบริการ 

  เชิญชวนใหบุคคลอ่ืนเขารวมกิจกรรมท่ีตนเองจัดข้ึนหรือท่ีหนวยงานอ่ืนจัดข้ึน 

  เลนเกม 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ ____________________ 
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ขอมูลเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

 
 

 

   
 

 
1. ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอสื่อสารและ
พบปะสังสรรคกับเพ่ือน 

     

2. เขาไปอัพเดท ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวใน
สถานการณท่ีกําลังเปนกระแสนิยม 

     

3. เขาไปโพสตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ      
4. เขาไปคอมเมนตขอความ รูปภาพ เรื่องราวท่ีนาสนใจ      
5. เขาไปคนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการ      
6. แบงปนขอมูล รูปภาพ ความรูตางๆ (share) ไปยัง
เพ่ือนๆของทาน 

     

7. เขาไปคนหาขอมูลท่ีสนใจเพ่ิมเติม      
8. เขาไปกด Like (ถูกใจ) ขอมูลสินคาและบริการ      
9. เขาไปกด Like (ถูกใจ) สถานะของเพ่ือน      
10. เขาไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ      
11. เขาไปสั่ง ซ้ือสินคาและบริการบนเครือขายสังคม
ออนไลน 

     

12. เลนเกมออนไลน      
13. เขาไป check-in สถานท่ีตางๆ       
14. เขาไปอัพโหลด แชร คลิปวีดีโอ      
15. เขาไปดู MV ละคร ซ่ีรี่ยออนไลน คลิปวีดิโอท่ีสนใจ       
 
 

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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