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วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา 1. ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร กับ
แนวโนมในการซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook และ 2. ความสัมพันธระหวาง
การใช ง าน Facebook กั บ แนวโน ม ในการซื้ อ สิ น ค า จากการเป ด รั บ สื่ อ โฆษณาบน Facebook
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บขอมูล ดวยการใชแบบสอบถามแบบใหผูตอบเปนผู
กรอกขอมูลเอง เพื่อเก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 4 ทั้งชายและหญิงใน
มหาวิทยาลัยเอกชน 8 แหงในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน และ
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม
ผลการศึกษาพบวา
1.) นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน มีสัดสวนเพศ
หญิงและเพศชายใกลเคียงกัน โดยสวนใหญมีรายไดตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท
2.) พฤติกรรมการใชงาน Facebook สวนใหญมีจุดประสงค เพื่อความบันเทิงเปนหลัก
และมีความถี่ในการใชงาน Facebook ทุกวัน โดยสวนใหญใช Facebook มากกวา 2 ชั่วโมงตอครั้ง
ชวงเวลาที่นิยมใชงาน Facebook มากที่สุด คือ 16:01 น. – 20:00 น. สวนใหญมีประสบการณในการ
ใช Facebook มากกวา 2 ปขึ้นไป และนิยมใชงาน Facebook ภายในที่พักอาศัย
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3.) การวิเคราะหแนวโนมในการซื้อสินคา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซื้อสินคาจากการ
เปด รั บ โฆษณาโดยตรงจากเครื อข า ยเพื่อ น รับ จากโฆษณาโดยตรงของ Facebook และรับ จาก
โฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจบน Facebook ในระดับปานกลาง
4.) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และรายไดของ
นักศึกษา มีความสัมพันธกับแนวโนมในการซื้อสินคาผาน Facebook โดย เพศหญิง มีแนวโนมใน
การซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาในรูปแบบตางๆ ทั้งจากเครือขายเพื่อน จาก
โฆษณาตรงบน Facebook และจากแฟนเพจบน Facebook มากกวา เพศชาย สวนผูที่มีรายไดมาก มี
แนวโนมในการซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาในรูปแบบตางๆ ทั้งจากเครือขาย
เพื่อน จากโฆษณาตรงบน Facebook และจากแฟนเพจบน Facebook มากกวา ผูที่มีรายไดนอย
5.) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใชงาน Facebook ไดแก จุดประสงคหลัก
ในการใช Facebook ความถี่ในการใช Facebook ระยะเวลาในการใช Facebook ชวงเวลาในการใช
Facebook ประสบการณในการใช Facebook และสถานที่ใช Facebook มีความสัมพันธกับแนวโนม
ในการซื้อสินคาผาน Facebook
5.1) ผูที่มีจุดประสงคหลักในการใช Facebook เพื่อความบันเทิง และติดตามกิจกรรม
ตางๆ มีแนวโนมในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาตางๆ มากกวา ผูที่
มีจุดประสงคหลักในการใช Facebook เพื่อการศึกษา และเพื่อติดตามขาวสารบานเมือง
5.2) ผูที่ใช Facebook ทุกวัน มีแนวโนมในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook จาก
การเปดรับโฆษณาตางๆ มากกวา ผูที่ใช Facebook นอยกวา 2 -3 วันตอสัปดาห
5.3) ผูที่ใช Facebook มากกวา 30 นาที – 60 นาทีตอครั้ง มีแนวโนมในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาตางๆ มากกวา ผูที่ใช Facebook นอยกวา 30 บาทตอ
ครั้ง
5.4) ผูที่ใช Facebook ในชวงเวลา 08:01 น. – 12:00 น. และชวงเวลา 16:01 น. – 20:00
น. มีแนวโนมในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาตางๆ มากกวา ผูที่ใช
Facebook ในชวงเวลา 12:01 น. – 16:00 น.
5.5) ผูที่มีประสบการณในการใช Facebook มากกวา 1 ปขึ้นไป มีแนวโนมในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาตาง มากกวา ผูที่มีประสบการณในการใช
Facebook นอยกวา 1 ป
5.6) ผูที่ ใ ช Facebook ภายในที่พั ก อาศั ย มี แ นวโน ม ในการตั ด สิ น ใจซื้อ สิ น คา ผ า น
Facebook จากการเปดรับโฆษณาตางๆ มากกวา ผูที่ใช Facebook ในสถานศึกษา และรานอินเทอร
เน็ท
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The objectives of this study were (1) to study demographic characteristics of students
who use Facebook, and (2) to study Facebook using behavior regarding the tendency of making
purchase decision based on exposure to advertising on Facebook. Quantitative research method
was used and questionnaires were used to gather information from a sample of 400 male and
female undergraduate students from eight private universities in Bangkok determined by
multistage sampling technique. Inferential statistics were used to examine the correlation between
variables.
The findings were as follows:
1. The sample of 400 undergraduate students who often used Facebook consisted of
male and female students of similar proportion having income of less than 5,000 Baht per month.
2. Facebook were mostly used for entertainment purposes. The frequency of usage was
every day, and most of the respondents were on Facebook for more than two hours at a time. The
most popular time period of the day was between 16:00 - 20:00 hours. Generally, they had been
using Facebook for more than two years, and preferred to spend their Facebook time in their
residence.
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3. Majority of the respondents were exposed to Facebook advertisement directly through
friend network, Facebook ads and group fan pages at a moderate level.
4. Demographic characteristics such as gender and income were correlated with the
tendency to purchase products via Facebook. More specifically, female students had higher
tendency to buy than their male counterparts, and higher-income group tended to make more
purchases than the lower-income ones.
5. Facebook using behavior, including purposes, frequency, usage duration experience,
time and place of the Facebook use, had correlation with tendency to buy products on Facebook.
5.1 The respondents who mainly used Facebook for entertaining and activityfollowing purposes tended to make more purchases on Facebook from advertisement they
exposed than the respondents who mainly used Facebook in educational and news consuming
purposes.
5.2 The respondents who mainly used Facebook on a daily basis tended to
make more purchases from the advertisement they exposed to Facebook than the purchasers who
used Facebook on a less frequency basis.
5.3 The Facebook users who spent over thirty minutes to one hour at a time
tended to make more purchases than the users who spent less than thirty minutes at a time.
5.4 The users who were on Facebook between 08:01-12:00 and 16:01-20:00
tended to make more purchases through Facebook than users who were on Facebook between
12:01-16:00.
5.5 The respondents who had been using Facebook for over one year tended to
make decision to buy products via Facebook from advertisement exposed than the respondents
who had experienced using Facebook for less than one year.
5.6 The users who used Facebook in their residence had greater tendency to
make decision to buy products on Facebook from advertisement exposed than the users who used
Facebook at universities and internet cafés.

