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การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชั่นผู้หญิงผ่านช่ องทาง
การถ่ ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
Decision on Purchase of Women’s Fashion Clothing Through Facebook Live
Streaming of People in Bangkok Metropolis
อภันตรี อักษรประจักษ์’ สมบูรณ์ ศรี อนุรักษ์วงศ์และประภัสสร วิเศษประภา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ประการ คือ เพื่อศึกษา1) สภาพทัว่ ไป
ของปัจจัยส่ วนบุคคล แรงจูงใจ การยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค และการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่าน
ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร 2) ปัจจัยส่ วนบุคคล แรงจูงใจและการ
ยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊คมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่ซ้ือเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์
จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงปริ มาณประกอบด้วย One – Way ANOVA, Regression
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า อยูร่ ะดับการศึกษาปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยูใ่ นช่วง 15,000 -30,000บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ แต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ ส่ วนปัจจัยแรงจูงใจและการยอมรับ
เทคโนโลยีเฟซบุ๊คมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้อ , แรงจูงใจ , การยอมรับเทคโนโลยี , เฟซบุ๊คไลฟ์ , เสื้ อผ้าแฟชัน่
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ABSTRACT

The research in regard to the decision made by people residing in Bangkok Metropolis on purchasing
women’s fashion clothing through Facebook live streaming aimed 1) to study general conditions of personal
factors, motivations, Facebook technology acceptance, and decision made by people residing in Bangkok
Metropolis on purchasing women’s fashion clothing through Facebook live streaming; 2) to realize that
personal factors, motivations, and Facebook technology acceptance were in alignment with the decision made
by people residing in Bangkok Metropolis on purchasing women’s fashion clothing through Facebook live
streaming.
The study results found that the questionnaire responders were between 20-30 years of age, held a bachelor’s
degree, and were mostly employees of private companies. Their average monthly income was in the range of
THB 15,000 – 30,000.
The hypothesis testing found that differences in demographic factors which included age, educational
level, and occupation, did not affect the decision made on purchasing women’s fashion clothing through
Facebook live streaming; however, the differences in average monthly income affected the decision made on
purchasing women’s fashion clothing through Facebook live streaming. In terms of motivation factors and
Facebook technology acceptance, they had influences on the decision made on purchasing women’s fashion
clothing through Facebook live streaming.
Keyword: decision made, motivations, technology acceptance, facebook live, fashion clothing
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจออนไลน์ เป็ นการค้าขายและให้บริ การผ่านระบบออนไลน์ การทาธุรกิจนี้ไม่ตอ้ งมีสานักงาน
ไม่ตอ้ งมีพนักงานเพื่อออกหาลูกค้า ไม่ตอ้ งมีแผนกจัดส่ งสิ นค้าแต่อาจจะเติบโตได้โดยการใช้เวลาพอสมควร
จึงจะเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า ธุรกิจนี้มีขอ้ ดี คือ1.ไม่ตอ้ งมีหน้าร้านก็ทาได้เพราะธุรกิจออนไลน์เป็ นธุรกิจเปิ ดกว้าง
ในการขายเพียงแค่สร้างแฟนเพจเว็บไซต์ หรื อเปิ ดร้านค้าออนไลน์ข้ ึนมาก็สามารถนาสิ นค้ามาขายได้ทนั ทีซ่ ึง
อาจจะมีท้ งั สต๊อกหรื อไม่มีกไ็ ด้
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2.ประหยัดค่าใช้จ่าย 3.สร้างแบรนด์ตวั เองได้ 4.ทาได้ทุกที่ทุกเวลา และ 5.ยังทาได้ทุกสายอาชีพ เข้าถึงระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าส่ งผลให้ธุรกิจออนไลน์มีการแข่งขันสู งเพื่อแย่งชิงผูบ้ ริ โภคที่สามารถสัง่ ซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การได้ทุกที่ทุกเวลา
และด้วยพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนไปที่หนั มาใช้ช่องทางออนไลน์ในการเลือกซื้อสิ นค้า ซึ่ง
ช่องทางที่ได้รับความสนใจ นัน่ คือ ช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์ เป็ นช่องทางในการขายคือสิ นค้าจาพวก เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง รองเท้า หรื อสิ นค้าตามกระแสที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างแพร่ หลายและสามารถทากาไรให้กบั
พ่อค้าแม่คา้ ได้เป็ นอย่างมาก
จากการสารวจแนวโน้ม พบว่า ตลาดการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์ มีโอกาสที่จะ
สร้างรายได้และผลกาไรได้อย่างมหาศาล ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิง
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์ เนื่องจากการไลฟ์ จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าทาให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกดี
และกลับมาซื้อซ้ าในอนาคตซึ่ งนัน่ เป็ นเป้าหมายสู งสุ ดของการขาย อีกทั้งผลการศึกษาที่ได้ยงั เป็ นประโยชน์
สาหรับผูท้ ี่สนใจหรื อผูข้ ายออนไลน์ที่จะสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบการ
ขายออนไลน์ให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ง่ายครอบคลุมมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อศึกษา
1.สภาพทัว่ ไปของปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ การยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค และการตัดสิ นใจซื้อ
เสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
2.ปัจจัยส่ วนบุคคล แรงจูงใจและการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊คมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อ
เสื้ อผ้าผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1.ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2.แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.การยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุค๊ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่
ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของงานวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่ซ้ือสิ นค้าผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊คไลฟ์ ของประชากรในกรุ งเทพมหานครเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) ที่มีตวั แปรที่สนใจ
ศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่ วนบุคคล (อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน) การยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค (การรับรู ้วา่ ง่าย, การรับรู ้ประโยชน์, ความน่าเชื่อถือ) แรงจูงใจ (แรงจูงใจ
ด้านเหตุผล, แรงจูงใจด้านอารมณ์)
2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา กาหนดระยะเวลาที่ผวู ้ ิจยั คาดว่างานวิจยั จะเสร็จ ปกติจะใช้เวลา ประมาณ 4
เดือนผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายนถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ.2562
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลการศึกษาของงานวิจยั ชิ้นนี้สามารถใช้เป็ นแนวทาง เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการศึกษาและเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊คไลฟ์ โดยมีแรงจูงใจและมีการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค มาประกอบการตัดสิ นใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคซึ่ง
ผูว้ ิจยั หวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและการ
ยอมรับเทคโนโลยี เฟซบุ๊คของผูบ้ ริ โภคตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไปให้กบั ผูท้ ี่สนใจ
ประกอบธุรกิจออนไลน์
2.ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ผทู ้ ี่ประกอบอาชีพขายเสื้ อผ้าออนไลน์ได้ทราบถึง
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการยอมรับในเทคโนโลยีช่องทางของเฟซบุ๊คไลฟ์ รวมถึงสิ่ งจูงใจ
ด้านไหนที่มีอิทธิพลและทาให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผปู ้ ระกอบกิจการหรื อ
ผูข้ ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
อุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) อธิบายว่าผูบ้ ริ โภคแต่ล่ะคนมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่แตกต่างกันอีก
ทั้งขึ้นอยูก่ บั อิทธิพลทางจิตวิทยา ซึ่งรวมถึงสิ่ งจูงใจโดยสิ่ งจูงใจในการซื้อ (buying motives) มีดงั นี้
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1.สิ่ งจูงใจพื้นฐาน คือ สิ่ งจูงใจที่มีผลสู่ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น การซื้อบ้านรถ
โทรทัศน์ เป็ นต้น 2. สิ่ งจูงใจเลือกซื้อ คือ สิ่ งจูงใจในการเลือกซื้อสิ นค้าในด้านตราสิ นค้า และชนิดของสิ นค้า
และบริ การ เช่น การซื้อเครื่ องเล่น mp3 ของแอปเปิ้ ล โซนี่ หรื อการเลือกสี ขนาด และลักษณะของพื้นผิว
เป็ นต้น 3. สิ่ งจูงใจด้านเหตุผล (rational motives) หมายถึง สิ่ งจูงใจ สิ่ งมุ่งหมายที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักเหตุผล
และเศรษฐกิจเป็ นสาคัญเนื่องจากตามทฤษฎีเศรษฐกิจ (economic theory) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะมีการ
ตัดสิ นใจเลือกในสิ่ งที่ให้อรรถประโยชน์สูงสุ ดหรื อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด เช่น ความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์
จากการส่ งเสริ มการตลาดสาหรับความมีเหตุผล หมายถึงการที่จุดมุ่งหมายที่ผบู ้ ริ โภคได้เลือกนั้นเกิดจากการ
ถือเกณฑ์วตั ถุประสงค์รวม เช่น ขนาด น้ าหนักราคา คุณภาพ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538) 4. สิ่ งจูงใจด้านอารมณ์
(emotional motive) หมายถึงการใช้ดุลพินิจส่ วนตัวหรื อความรู ้สึกส่ วนตัวในการเลือกสรรสิ่ งที่ตองสนองความ
ต้องการ เช่น ความภาคภูมิใจ ความกลัว ความเป็ นมิตร เป็ นต้น โดยผูบ้ ริ โภคจะใช้ทศั นคติในการเลือกเพือ่
ตอบสนองความพึงพอใจสู งสุดซึ่งมีผทู ้ ี่วิจยั และเสนอแนะว่าผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้ากระทันหันส่ วนมากจะใช้สิ่งจูงใจ
ด้านอารมณ์มากกว่าสถานการณ์ซ้ือลักษณะอื่น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538) 5.สิ่ งจูงใจอุปถัมภ์ คือ สิ่ งที่เป็ นเหตุ
ของการซื้อสิ นค้าและบริ การจากที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงของผูบ้ ริ โภค เช่น ความสะดวกของสถานที่
ความหลากหลายของสิ นค้า ราคาถูก ชื่อเสี ยงของผูใ้ ห้บริ การ และการส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น 6. สิ่ งจูงใจผสม
หมายถึง การผสมระหว่างสิ่ งจูงใจด้านอารมณ์และเหตุผล
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค
การยอมรับหรื อการตัดสิ นใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่(the technology acceptance
model :TAM) เป็ นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของผูใ้ ช้ ได้แก่ การรับรู ้ถึง
ความง่ายในการใช้ (perceived ease of use) และการรับถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (perceived usefulness)
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (behavioral intention) มีท้ งั สิ้ น 3 ปัจจัย
ได้แก่ การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use ) การรับรู ้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (perceived
usefulness) และทัศนคติ (attitude)
การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) ได้รับการพัฒนามาจากแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (the technology acceptance model- TAM) เพื่อใช้ในการอธิบายและคาดการณ์ถึงการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ ปัจจัย
การรับรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งาน (perceived usefulness) Amaro and Duarte (2015) ได้ศึกษาและ
พัฒนาการรับรู ้ถึงประโยชน์ซ่ ึงพัฒนามาจากแบบจาลอง
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การยอมรับยอมรับเทคโนโลยี (the technology acceptance model- TAM) เพื่อเป็ น ประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค
สิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ในด้านความสะดวกสบาย ความ
เพลิดเพลิน และความประหยัดเวลา

แนวคิดเกีย่ วและทฤษฎีเกีย่ วกับความน่ าเชื่ อถือ
สุ พิทย์ กาญจนพันธ์ (2552) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์องค์กรหรื อส่ วนบุคคลบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วจึงจาเป็ นต้องมีเกณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภคว่าจะเชื่อหรื อไม่เชื่อสารสนเทศเหล่านี้มากน้อยเพียงใด พบว่ามี 5
ปัจจัย ที่มีส่วนทาให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นได้แก่ 1.การรู ้สึกอยูใ่ นโลกแห่งความจริ ง (real – world feel)
2.การใช้งานง่าย (Ease of use)3.การเป็ นผูช้ านาญการ (expertise) 4.ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ (tustworthiness)
5.เอาใจใส่ ผเู ้ ยีย่ มชมแต่ละราย (tailoring)
โดยความน่าเชื่อถือจากมุมมองของผูร้ ับสารสามารถถูกนิยามได้วา่ เป็ นระดับของการที่แต่ล่ะบุคคล
ตัดสิ นการรับรู ้ของเขาว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นจริ งและสมเหตุผล
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
จานง พรายแย้มแข (2529) ได้เสนอขั้นตอนกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ทาการใดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังต่อไปนี้ 1.รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับเหตุการณนั้น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ 2.ประเมิน วิเคราะห์เหตุ
และผลจนสามารถมองเห็นสาเหตุที่แท้จริ งของเรื่ องนั้น 3.กาหนดทางเลือกและทางออกสาหรับเหตุการณ์
สถานการณ์และปัญหาไว้หลายวิธี 4.กาหนดหลักเกณฑ์อย่างมีแนวทาง เพื่อค้นหาทางออกที่ดีที่สุด 5.กาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวังไว้ให้เกิดผล 6.วางแผน ปฏิบตั ิตามแผนวิถีทางเพื่อให้เป็ นไป
ตามที่คาดไว้ 7.ตัดสิ นใจลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้สาเร็ จผล
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) กล่าวว่า การแบ่งส่ วนตลาดด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์ซ่ ึง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา นั้นเป็ นเกณฑ์ที่นิยมในการแบ่งส่ วน
ตลาดและง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ด้วยลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากรเป็ นตัวแปรที่
เข้าถึงและสามารถกาหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล ในขณะที่ลกั ษณะทางด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมนั้นช่วยในการอธิบายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ประกอบด้วย 1. อายุ (age)
2. เพศ (sex) 3. รายได้ การศึกษา อาชีพ (income education occupation)
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
-

ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา
อาชีพ

แรงจูงใจ
- แรงจูงใจด้านเหตุผล
- แรงจูงใจด้านอารมณ์

การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิง
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์

เชื่อการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค
- การรับรู ้วา่ ง่าย
- การรับรู ้ประโยชน์
- ความน่าเชื่อถือ
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ใช้สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่าง ของ W.G.Cochran (1997) เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) ใช้แนวทางในการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) และเก็บ
รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือเชิงพรรณนาประกอบด้วย
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ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงปริ มาณประกอบด้วย One – Way ANOVA,
Regression
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่1.ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง20-30ปี
มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,000-30,000 บาท ส่ วนแรงจูงใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านต่าง ๆ จะเห็นว่าแรงจูงใจด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ยมากกว่าแรงจูงใจด้าน
อารมณ์ แรงจูงใจด้านเหตุผลมีระดับแรงจูงใจค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เลือกซื้อเพราะเสื้ อผ้ามีความทันสมัย ถูกใจ
ทาให้เกิดแรงจูงใจ และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ราคาถูกกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการซื้อในร้านค้าทัว่ ไป ส่ วน
แรงจูงใจด้านอารมณ์มีระดับแรงจูงใจค่าเฉลี่ยมากสุ ดคือชื่นชอบในบุคลิกลักษณะท่าทางการนาเสนอของ
แม่คา้ มีความน่าสนใจ และมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด คือการมียอดไลค์ หรื อ แชร์เยอะทาให้เพจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
สาหรับการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊คที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความคิดเห็นด้วยมาก พบว่า ด้านการรับรู ้ความง่ายใน
เมื่อพิจารณาตามรายข้อ กระบวนการสัง่ และจ่ายเงินของร้านเฟซบุ๊คไลฟ์ เข้าใจง่าย อยูใ่ นระดับความคิดเห็น
ด้วยมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และท่านสามารถรับรู ้ขอ้ มูลของเสื้ อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ ได้ง่ายอยูใ่ นระดับ
ความคิดเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่ วนการรับรู ้ประโยชน์อยูใ่ นระดับความคิดเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ท่านสามารถอ่านคอมเมนต์และตอบโต้กบั ผูข้ ายได้ได้ทนั ที และท่านสามารถติดต่อกับผูข้ ายได้
ตลอดเวลานอกเหนือจากเวลาไลฟ์ สด อยูใ่ นระดับความคิดเห็นด้วยมาก ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความน่าเชื่อถือ
เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ท่านได้รับเสื้ อผ้าที่สงั่ ซื้อหลังจากชาระเงินแล้ว อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดและผูข้ ายมีความน่าเชื่อถือมีวิธีการพูดที่เป็ นมืออาชีพอยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 โดยสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้าน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊คไลฟ์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญเนื่องจาก Sig. เท่ากับ 0.089, 0.536,0.731 ตามลาดับ ส่ วนปัจจัย
ส่ วนบุคคลด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญเนื่องจาก Sig. เท่ากับ 0.020 สาหรับการวิเคราะห์
สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
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เฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมีระดับนัยสาคัญเนื่องจาก Sig. เท่ากับ 0.000 และผลสุ ดท้ายของสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีเฟสบุ๊คที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่
ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมีระดับนัยสาคัญเนื่องจาก Sig. เท่ากับ 0.000
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางเฟสบุ๊คไลฟ์ พบว่า ส่ วนใหญ่แล้ว
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้ช่องทางนี้เพราะมีความสะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็ ว ในการช็อปปิ้ งออนไลน์และได้รับ
สิ นค้าทุกครั้งหลังการสัง่ ซื้อ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชนเป็ นส่ วนใหญ่ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,000 -30,000 บาท ช่วงวัยอายุ
20-30 ปี เป็ นวัยรุ่ นและวัยทางานการเลือกซื้อเสื้ อผ้าออนไลน์จึงเป็ นช่องทางที่สะดวกและง่ายต่อการใช้
ชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจากัดในประเด็นของช่วงอายุที่พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างอยูใ่ นช่วงวัยทางาน จึงมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน เช่นเดียวกับการศึกษาของ คเณศ ไชยพร (2556) ที่ศึกษาการแบ่งพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้าผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ได้ขอ้ ค้นพบในลักษณะเดียวกัน
ส่ วนปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเห็นด้วยว่า แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊คไลฟ์ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ กิตติ ตยัคคานนท์ (2532, หน้า121) กล่าวว่า แรงจูงใจมีความสาคัญ
3 ประการคือ 1. ทาให้เกิดความสนใจ การเลือก และกาหนดให้ตนเองแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกมา 2. ทาให้เกิดพฤติกรรมพลังงานเร้าให้มีกิจกรรม 3. นาไปสู่ ความสาเร็ จใน นัน่ คือการตัดสิ นใจซื้อ
ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้วยมากว่าเลือก
ซื้อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ เพราะเสื้ อผ้ามีความทันสมัย ถูกใจ มีข้นั ตอนในการสัง่ ซื้อและชาระเงินที่ง่ายสะดวก
มีช่องทางติดต่อกับผูข้ ายได้สะดวกเหมือนการซื้อสิ นค้าในร้านค้าทัว่ ไปมากขึ้น ราคาถูกกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการซื้อในร้านค้าทัว่ ไป การไลฟ์ แต่ละครั้งมีการนาเสนอสิ ทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น โปรนาทีทอง เล่นเกมส์แจก
ฟรี ทาให้ดึงดูดใจ และสิ นค้าที่ได้รับมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาตามลาดับ เป็ นแรงจูงใจด้านเหตุผลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์
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อีกทั้งผลการวิจยั ครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง
แรงจูงใจ และปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊คที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์หนึ่งข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านเหตุผล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
และบริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยจากการศึกษา พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลบนเฟซบุ๊ค ที่
สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้ผบู ้ ริ โภคได้ดี โดยพิจารณาจากการมีค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามที่มากที่สุด คือ การที่
เฟซบุ๊คมีการนาเสนอสิ ทธิพิเศษต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การที่ดึงดูดใจ
ปัจจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นด้วยมากว่า มีภาพถ่ายสิ นค้าจริ ง ชัดเจน หลายภาพหลายมุมมองในไลฟ์ ทาให้ท่านมี
ความรู ้สึกต้องการซื้อเสื้ อผ้า การมียอดไลค์หรื อแชร์เยอะทาให้เพจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผูข้ ายพูดเก่ง
สามารถโน้มน้าวให้ผทู ้ ี่ติดตามเกิดความรู ้สึกอยากซื้อสิ นค้าทันที เห็นรู ปแบบของเสื้ อผ้าได้ชดั เจนหลากหลาย
จึงตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายกว่าการเห็นเพียงแค่รูปภาพ และชื่นชอบในบุคลิก ลักษณะ ท่าทางการนาเสนอของแม่คา้
มีความน่าสนใจตามลาดับ เป็ นแรงจูงใจด้านอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่าน
ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ สอดคล้องแนวคิดของอุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) ที่อธิบายว่าผูบ้ ริ โภคแต่
ละคนมีกระบวนการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันอีกทั้งขึ้นอยูก่ บั อิทธิพลทางจิตวิทยา ซึ่งรวมถึงแรงจูงใจในการซื้อ
(buying motives) ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านอารมณ์ (emotional motive) หมายถึง การใช้ดุลพินิจส่ วนตัวหรื อ
ความรู ้สึกส่ วนตัวในการเลือกสรรสิ่ งที่ตอบสนองความ
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีเฟสบุ๊คมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิง
ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยว่า การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือ
ตามลาดับ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวินีย ์ หิ่ งห้อย (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยี เฟซบุ๊คไลฟ์ และความ
น่าเชื่อถือของเจ้าของ page ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าบน เฟซบุ๊ค ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเห็นด้วยว่า การรับรู ้วา่ ง่ายในการใช้เทคโนโลยี และการรับรู ้ประโยชน์ของการใช้บริ การface book live
ทาให้เกิดความรวดเร็ วในการรับส่ งข้อมูลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าของลูกค้าบน facebook
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีเฟสบุ๊คด้านการรับรู ้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่
ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้วยมากว่า ท่านสามารถเข้าถึงเพจของเฟซบุ๊คไลฟ์ ที่ท่านสนใจได้ง่าย
และแชร์เฟซบุ๊คไลฟ์ ให้เพื่อนได้ง่าย กระบวนการสัง่ และจ่ายเงินของร้านเฟซบุ๊คไลฟ์ เข้าใจง่าย ท่านสามารถ
รับรู ้ขอ้ มูลของเสื้ อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ ได้ง่ายและท่านสามารถติดตามและสมัครเป็ นสมาชิกของเพจที่ท่าน
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สนใจได้ง่ายตามลาดับ สอดคล้องแนวคิดของ Davis (1989) ที่กล่าวว่า การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน คือ
กระบวนการรับรู ้วา่ การใช้ เทคโนโลยีน้ นั ๆ ส่ งผลให้ทราบถึงการใช้งานที่ง่ายขึ้นโดยไม่ตอ้ งอาศัยความ
พยายามมากนัก
ผลการศึกษาครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวินีย ์ หิ่ งห้อย (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับ
เทคโนโลยี เฟซบุ๊คไลฟ์ และความน่าเชื่อถือของเจ้าของ page ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าบนเฟซบุ๊คซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกว่าการใช้บริ การ facebook live ทาให้เข้าถึงข้อมูลสิ นค้าและบริ การได้ไม่ยาก ขั้นตอน
การสัง่ ซื้อไม่ซบั ซ้อนรวมทั้งสามารถสมัครบริ การเพื่อซื้อสิ นค้าและส่ งต่อให้เพื่อนได้ไม่ยาก
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีเฟสบุ๊คด้านความน่าเชื่อถือที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่
ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้วยมากว่า ท่านได้รับเสื้ อผ้าที่สงั่ ซื้อหลังจากชาระเงินแล้ว ผูข้ ายมี
ความน่าเชื่อถือมีวิธีการพูดที่เป็ นมืออาชีพ การตอบโต้ของผูข้ ายทาให้ท่านรู ้สึกว่าอยูใ่ นโลกแห่งความจริ ง
น่าเชื่อถือ และผูข้ ายอธิบายวิธีการสัง่ ซื้อและการชาระเงินเข้าใจง่ายทาให้ท่านสามารถทาตามได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ (Hovland,et.al ,p.374) อธิบายว่าความน่าเชื่อถือของผูส้ ่งสารขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ของผูร้ ับสารคือ
ความน่าไว้วางใจ (trustworthiness) และความชานาญ (expertness) ซึ่งสอดคล้องกับ ความเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
(moral character) และเป็ นผูช้ านาญในเรื่ องที่พดู (expertise) เช่นเดียวกับแม่คา้ ที่มีความรู ้ความสามารถโน้ม
น้าวให้ผฟู ้ ังมีความเชื่อถือ และกล้าที่จะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและได้รับสิ นค้านั้น ๆ หลังจากการชาระเงิน ทั้งนี้
Berlo and Lamert (1953) พบว่า ผูส้ ่ งสารควรมีองค์ประกอบเพิ่มเติม คือ dynamism หรื อ liveness of the
source คือ ความมีชีวิตชีวาของผูส้ ่ งสาร เปรี ยบเสมือนวิธีการส่ งสารของแม่คา้ ที่จะต้องมีรูปแบบและวิธีการ
นาเสนอที่น่าสนใจ เร้าอารมณ์ให้ผฟู ้ ังมีส่วนร่ วมและตัดสิ นใจซื้อในที่สุด
ผลการศึกษาครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวินีย ์ หิ่ งห้อย (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับ
เทคโนโลยีเฟซบุ๊คไลฟ์ และความน่าเชื่อถือของเจ้าของ page ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าบนเฟซบุ๊คซึ่ ง ซึ่ง
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากในด้านความน่าเชื่อถือของเจ้าของเพจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าของ
ลูกค้าบนเฟซบุ๊คสาหรับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากว่าก่อนตัดสิ นใจ
ซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ ท่านมีการค้นคว้าและเปรี ยบเทียบราคาเสื้ อผ้าในตลาดก่อนเสมอ ท่านตัดสิ นใจซื้อ
เสื้ อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ เพราะมีสินค้าใหม่สม่าเสมอ ท่านตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ เนื่องจากมี
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้ชีวิตประจาวันและท่านตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าจากร้านค้าผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ เมื่อ
ได้อ่านความคิดเห็นของผูอ้ ื่นตามลาดับ
สอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ กังสนันท์ (2549,หน้า3) ที่กล่าวว่า การตัดสิ นใจคือการที่ผู ้
ตัดสิ นใจมีตวั เลือกหลายตัวหลายทาง และต้องทาการเปรี ยบเทียบเพื่อหาข้อดี ข้อด้อย เปรี ยบเทียบกันก่อนจะ
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เลือกเอาทางใดทางหนึ่งหรื อตัวใดตัวหนึ่งตามวัตถุประสงค์ ความต้องการที่ต้ งั ไว้ให้สาเร็ จลุล่วง และการ
พิจารณาทางเลือกสิ นค้าจากทางเลือกที่มีต้ งั แต่สองทางขึ้นไป โดยพิจารณาทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพ
ความรู ้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็ นกิจกรรมทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจมีบุคคลอื่น (ภายนอก) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อคือเกิดพฤติกรรมการซื้อ
ตามบุคคลอื่น
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภกร เสรรี รัตน์
(2546,หน้า219) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ (buying decision process) สิ นค้าหรื อบริ การ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน1.การตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการ (problem or need recognition) 2. การ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร (search for information) 3. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative ) 4.การ
ตัดสิ นใจซื้อ (decision making) 5.พฤติกรรมหลังการซื้อ (post purchase behavior)
ดังนั้น การที่จะตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าจึงต้องมีการค้นคว้า เปรี ยบเทียบหาข้อมูลเพื่อเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคและได้รับสิ นค้าตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการ และได้ผลประโยชน์สูงสุ ด โดยการ
พิจารณาขึ้นตอนการสัง่ ซื้อเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนทั้ง 5 และพฤติกรรมหลังการซื้อที่ตามมาคือการกลับมา
ซื้อซ้ าในครั้งต่อไป
ผลการศึกษาครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่าวเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์การที่ผขู ้ ายนาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับสิ นค้าให้ครบถ้วน
สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสิ นค้าสร้างความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการ
สัง่ ซื้ออีกทั้งยังส่ งผลถึงความพึงพอใจเมื่อได้รับสิ นค้าที่สงั่ ซื้ อแล้วมีรูปแบบ อาทิ ขนาดที่สวมใส่ ได้พอดีตาม
ขนาดที่ทางร้านได้ให้ขอ้ มูลไว้ ทาให้สวมใส่ แล้วดูดี เหมาะสมส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ และมีการ
ตัดสิ นใจซื้อต่อ รวมถึงการแจ้งช่องทางการชาระเงินได้ มีขอ้ มูลที่ครบถ้วนรวมไปถึงมีทางเลือกในการชาระ
เงินที่หลากหลายสามารถสร้างความสะดวกในกระบวนการซื้อสิ นค้าเป็ นปั จจัยเชิงบวกที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
(1.)เนื่องจากผูบ้ ริ โภคซื้อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์ อยูใ่ นช่วงวัยทางานและมีรายได้ 15,000-30,000
เป็ นส่ วนมาก จึงควรมีการปรับปรุ งรู ปแบบและราคาเสื้ อผ้าให้ตรงตามความต้องการลูกค้าเป้าหมาย ราคาไม่
แพงมากจนเกินไป คุณภาพเหมาะสมราคา จึงจะทาให้ลูกค้าเลือกและตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าทันทีและกลับมาซื้อ
ซ้ าหรื อบอกต่อ (2.) ลูกค้าส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์ โดยจะ
ใช้เหตุผลและอารมณ์เป็ นหลัก นัน่ คือควรปรับปรุ งในเรื่ องของความทันสมัยของรู ปแบบเสื้ อผ้า ช่องทาง
จะต้องง่ายและสะดวกกว่าการไปเลือกซื้อหน้าร้านเอง จะต้องมีโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจและแม่คา้ จะต้อง
มีบุคลิกและรู ปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจเพราะเป็ นส่ วนสาคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อ
เสื้ อผ้า (3.) การยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊ค ควรมีการปรับปรุ งให้ลูกค้ามีความรู ้สึกว่าประโยชน์ของการซื้อผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊คไลฟ์ มีความง่ายและสะดวก รวดเร็ ว แม่คา้ จะต้องมีการทางานที่เป็ นอาชีพตอบคาถามลูกค้า
เกี่ยวกับข้อมูลของสิ นค้าได้ครบถ้วน และส่ งสิ นค้าให้ตรงตามกาหนด วันและเวลาที่แจ้งกับลูกค้า มีบริ การ
หลังการขายหากลูกค้าได้รับสิ นค้าผิดหรื อมีตาหนิทางร้านจะต้องแสดงการรับผิดชอบให้กบั ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
(1.)ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าที่ไม่เคยซื้อสิ นค้าผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊คไลฟ์ หรื อออนไลน์วา่ ทาไมจึงไม่เลือกช่องทางนี้ในสัง่ ซื้อสิ นค้า (2.)ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษา
เกี่ยวกับผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ อาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบรายคนหรื อแบบกลุ่ม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกต่าง ๆ มาปรับปรุ งใช้กบั ธุรกิจร้านค้าในสังคมออนไลน์ต่อไป (3.) ในการทาวิจยั ครั้ง
ต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าผ่านช่องทางไลฟ์
สด เพื่อทราบถึงส่ วนประสมทางการด้านใดบ้างที่มีผลมากหรื อน้อยต่อการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า เพื่อให้
พ่อค้าแม่คา้ ออนไลน์ได้นามาประยุกต์ใช้และแก้ไขรู ปแบบกลยุทธ์ในการขายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากที่สุด
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