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บทคดัย่อ 
 

กำรคน้ควำ้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมของคนวยัท างานใน
จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือสินคา้บนเฟสบุ๊ค โดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 213 ตวัอยำ่ง ใชว้ิธีในกำรเก็บตวัอยำ่งแบบตำมสะดวก กำรวิเครำะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ ควำมถ่ี ร้อยละและค่ำเฉล่ีย  

ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
20-30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  

ด้ำนพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ สินค้าท่ีเคยซ้ือผ่านเฟสบุ๊ค คือ 
เส้ือผา้แฟชัน่และเคร่ืองประดบั ประเภทสินคา้ท่ีเคยซ้ือผา่นเฟสบุ๊คมากท่ีสุด คือ เส้ือผา้แฟชัน่และ
เคร่ืองประดบั สินคา้ท่ีซ้ือผ่านเฟสบุ๊คคร้ังสุดทา้ย คือ เส้ือผา้แฟชัน่ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นเฟสบุค๊ คือ มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเฟสบุ๊ค คือ 
ตดัสินใจเอง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเล่นเฟสบุ๊ค 1-2 ชัว่โมง และ 3-4 ชัว่โมง
ต่อวนั ช่วงเวลาในการเล่นเฟสบุ๊คในวนัธรรมดา และวนัเสาร์-อาทิตย์ คือ 20.01 น.–22.00 น. 
ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีซ้ือสินคา้ผ่านเฟสบุ๊ค คือ 20.01 น.–22.00 น. ช่วงของเดือนท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน
เฟสบุค๊ คือ ไม่แน่นอนจะซ้ือก็ต่อเม่ือเจอของถูกใจ ส่วนใหญ่ไม่จ  ากดัโอกาสท่ีซ้ือสินคา้ผา่นเฟสบุ๊ค
จะซ้ือเม่ือเจอของถูกใจ  
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สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการเล่นเฟสบุ๊ค คือ เล่นท่ีบา้น/หอพกั สถานท่ีท่ีใชใ้น
การซ้ือสินคา้ผา่นเฟสบุ๊คมากท่ีสุด คือ ซ้ือท่ีบา้น ลกัษณะของร้านคา้บนเฟสบุ๊คท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ คือ ร้านท่ีมีการลงรูปสินคา้จริงให้เห็น ส่วนใหญ่รู้จกัการซ้ือสินคา้ทางเฟสบุ๊คคร้ังแรกจาก
เพื่อน โดยเฉล่ียซ้ือสินคา้ผ่านเฟสบุ๊ค 1 ช้ินต่อคร้ัง โดยเฉล่ียซ้ือสินคา้ผ่านเฟสบุ๊คเป็นเงิน 501 – 
1,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นเฟสบุค๊ในปีท่ีผา่นมาโดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน ช าระค่าสินคา้
โดยการโอนเงินผา่นธนาคาร ส่วนใหญ่ลกัษณะการซ้ือสินคา้ผา่นเฟสบุ๊คจะเลือกดูสินคา้ไปเร่ือยๆ 
ถา้มีของถูกใจหรือมีรูปข้ึนมาก็จะเขา้ไปดูรายละเอียด วิธีการจดัส่งสินคา้แบบ EMS ปัญหาและ
อุปสรรคในการซ้ือสินคา้ผา่นเฟสบุ๊ค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการซ้ือสินคา้ ใน
อนาคตจะซ้ือสินคา้ผ่านเฟสบุ๊คแน่นอน และจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัซ้ือสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค
แน่นอน  
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ABSTRACT 
 
 
 This independent study aimed to study behavior of working-aged people in Chiang 
Mai province towards purchasing products on Facebook. Questionnaires, as the tool to collect 
data, were distributed to 213 convenient samples. Data analysis was done by the use of 
descriptive statistics i.e. frequency, percentage and means. 
 The findings presented that most respondents were female, aged 20-30 years old, 
holding Bachelor’s, working as employee of private company, earning monthly income at the 
range of 10,001-20,000 baht and single. 
 The results of the study on purchasing behavior of those respondents were showed as 
follows. Products that they used to purchase on Facebook were fashioned clothes and accessories. 
Category of product that they purchased on Facebook the most was found in the group of 
fashioned clothes and accessories and the latest product that they purchased on Facebook was 
fashioned clothes. Reason in purchasing products on Facebook was the availability of product as 
needed. Person influencing purchasing decision was referred to oneself.  In a day, most 
respondents spent 1-2 hours and 3-4 hours during 20.01-22.00 hrs. in working-day and week-end, 
which were also the period that they mostly purchased products on Facebook. In a month, the 
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purchase on Facebook was done uncertainly. They purchased a product at the time when they 
satisfied with it, without special occasion.  
 They accessed to Facebook at home/dormitory. Venue where they purchased product 
on Facebook was at home. They usually purchased product from the Facebook shop where the 
actual product’s photos were presented. Most of them learned about purchasing product on 
Facebook from friends. In each time, they purchased a piece of product on Facebook with the 
expense of 501-1,000 baht. Last year, the frequency of purchasing product on Facebook was 
found at once in a month. The payment was usually done via bank transfer service. Regarding the 
purchasing characteristic, most of them would view products from Facebook until finding the 
satisfied piece or satisfied pop-up product photo; then, clicked to learn more product information. 
Product delivery was usually done via EMS service. Most of them did not have any problem and 
obstacle in purchasing product on Facebook. They surely continued purchasing product on 
Facebook in the future and certainly recommended fellows to purchase product on Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


