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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา  1) พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค  2) พฤตกิรรมการสือ่สารผ่านเฟซบุค๊  3) 

ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก  4) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊ค และ 

5) ความสมัพนัธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกบัพฤตกิรรมการส่ือสารผ่านเฟซบุก๊ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัปทมุธานี

 การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศกึษามหาวทิยาลยัปทมุธาน ีระดับปรญิญาตร ี จ�านวน  

333 คน  ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงจากนกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การใช้เฟซบุค๊ เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็ข้อมลู คอื 

แบบสอบถาม  การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถติิ การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีวและการทดสอบไคสแควร์

 ผลการวจิยัพบว่า  กลุม่ตวัอย่างใช้เฟซบุค๊ผ่านสมาร์ทโฟนมากท่ีสดุ โดยส่วนใหญ่ สือ่สารด้วยการใช้ภาษาไทยใน

การโพสต์ข้อความ วตัถุประสงค์การใช้งานเพือ่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครยีด และต้องการข้อมลูข่าวสารทีม่คีวามรวดเรว็

ทนัสมัย  โดยลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนัส่งผลให้พฤตกิรรมการใช้สือ่เฟซบุค๊ และพฤตกิรรมการสือ่สารผ่าน 

เฟซบุ๊คแตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05
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  Usage, Communication Behaviors and Impact on Using Facebook    

 of College Students in Pathumthani University

                                       Nonthakrit Phopchanoknun1 Passawalee Nittikasetsuntorn2 Theerarux Photisuwan3

ABSTRACT

 The objectives of this research were to study 1) the Facebook usage behavior of students 
of Pathum Thani University; 2) their communication behavior on Facebook; 3) the impact of their 
Facebook usage; 4) the relationships between demographic factors and students’ Facebook usage 
behavior; and 5) the relationships between demographic factors and students’ communication 
behavior on Facebook.

 This was a quantitative research. The sample population consisted of 333 bachelor’s degree 
students at Pathum Thani University, chosen through purposive sampling among students who had 
experience using the Facebook online social network. Data were collected using a questionnaire 
and statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and  
Chi-Square test.

 The results showed that  The majority of samples used Facebook through their smart 
phones. Most of the respondents used Thai language in their Facebook posts and communicated 
with themselves and other people. Their objectives for using Facebook were to relax and to 
quickly keep up to date with the latest news. Differences in demographic factors were related to 
differences in Facebook usage and communication behavior on Facebook at the 0.05 statistically 
significant level. 
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