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55602367 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคัญ :  เครือขายสังคมออนไลน นักศึกษา พฤติกรรม 
 สาวิตรี  ไทรเข่ือนขันธ : พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 71 หนา. 
 

งานวิจัยเรื่องนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ใชบริการเครือขายสังคมออนไลน และ  เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 392 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช
ในการวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุระหวาง  
21 – 25 ป ศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 และรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ผลการวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เขาเครือขายออนไลนตอวันมากกวา 10 ครั้ง ใชบริการ 
Facebook  เวลาท่ีนิยมใชเครือขายออนไลนมากท่ีสุด คือ 18.01 – 22.00 น. เครื่องมือเขาเครือขาย
ออนไลน คือ สมารทโฟน และกิจกรรมท่ีนิยมทําเม่ือเขาเครือขายออนไลน คือ สนทนากับเพ่ือน 
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ คณะ ชั้นป และรายได อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการประกอบการ                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................               ปการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ...............................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

55602367 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP
KEY WORD :  SOCIAL NETWORK, STUDENT, BEHAVIOR

SAWITTREE  SAIKHUEANKHAN : SOCIAL NETWORK USING BEHAVIOR OF
STUDENTS AT RAJABHAT NAKORNPATHOM UNIVERSITY. THESIS ADVISOR :
ASST.PROF.PHITAK SIRIWONG, Ph.D. 71 pp.

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.

Program of  Entrepreneurship                  Graduate School, Silpakorn University
Student's signature ........................................                           Academic Year 2013
Thesis Advisor's signature ........................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไปไดดวยดี  เพราะไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํา    
สนับสนุนและแกไขขอบกพรองตางๆ สงผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบ
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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