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บทคัดยอ 

   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน การรับรูความเสี่ยง และ

ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซสงผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขต

ปริมณฑล ปจจัยไดแก ปจจัยสวนบุคคล อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน เนื้อหาในสื่อโฆษณา การรับรูความเสี่ยง 

และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ โดยใชกลุมตัวอยาง คือ ประชากรวัยทํางานในเขตปริมณฑล จํานวน 400 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 – 40 ป ระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หนวยงานราชการ และมีรายไดตอเดือน 10,000 – 

20,000 บาท อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (𝑋𝑋� = 3.68 ) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ อิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer (𝑋𝑋� = 3.79) เนื้อหาในสื่อ

โฆษณา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� =  4.12) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานเนื้อหาที่

ใหประโยชน (𝑋𝑋� =  4.24) การรับรูความเสี่ยงโดยภาพรวมในระดับปานกลาง (𝑋𝑋� = 3.39) ความคุนเคยในโซเชียล

คอมเมิรซ โดยภาพรวมในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.88)  และความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัย

ทํางานในเขตปริมณฑล โดยภาพรวมในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.86)  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ที่มีอาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน 

ทําใหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook โดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(2) อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Micro influencer และอิทธิพลของ

กลุมทางตรง มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) เนื้อหาในสื่อโฆษณา ดานเนื้อหาที่ใหประโยชน และ ดานเนื้อหาที่ใหความบันเทิง 

มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (4) การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คําสําคัญ: ความตั้งใจซื้อ  

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the social media influence perceived risk and 

familiarity in social commerce affect the intention to purchase clothes from facebook live 

broadcasts of working-age people in the Metropolitan Area, factors include demographic factors, 

social media influence, advertising content, perceived risk and familiarity in social commerce. The 

400 sample were drawn from working-age people in the Metropolitan Area. Data were analyzed by 

using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected data from questionnaires 

with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 

 The study indicated that  the most working-age population in the Metropolitan Area of the 

respondents were female, aged 31 - 40 years, received Bachelor's Degree or equivalent, occupation 

government officer employee  government agency, and received monthly income of 10,000 – 20,000 

bath. Social media influence were at high level. (𝑋𝑋�= 3.68 ). When each aspect, it was found that the 

aspect has the highest mean were macro influencer (𝑋𝑋�= 3.79). Advertising content were at high level   

(𝑋𝑋� = 4.12). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was useful content  

(𝑋𝑋� = 4.24). Perceived risk was at moderate level (𝑋𝑋� = 3 .39). Familiarity in Social Commerce was at 

high level (𝑋𝑋� = 3.88). The intention to purchase clothes from facebook live broadcasts of working-age 

people in the Metropolitan Area was at high level (𝑋𝑋� = 3.86).  

 The results of hypothesis test show that (1) working-age people in the Metropolitan Area with 

different occupations and income had different  overall intention to purchase clothes from 

facebook live broadcasts at statistical significance of 0.05 levels. (2) Social media influence; micro 

influencer and direct-influencers  had  effect the intention to purchase clothes from facebook live 

broadcasts of working-age people in the Metropolitan Area at statistical significance of 0.05 levels.    

(3) Advertising content; useful content and entertaining content  had effect the intention to purchase 

clothes from facebook live broadcasts of working-age people in the Metropolitan Area at statistical 



3 
 

significance of 0.05 levels. (4) Perceived risk and familiarity in social commerce had effect the intention 

to purchase clothes from facebook live broadcasts of working-age people in the Metropolitan Area 

at statistical significance of 0.05 levels. 

Keyword:  Intention to Purchase  

บทนํา 

          ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่มีการแขงขันเพิ่มมากข้ึน ผูประกอบการไมวาจะเปนรายใหญ

และรายยอยตางสรางกลยุทธเพื่อชิงความไดเปรียบและเพื่อความอยูรอด การพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดาน

เทคโนโลยีการสื่อสารบนสังคมออนไลน เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ในขณะที่ความตองการข้ัน

พื้นฐานเพื่อความดํารงอยูของชีวิต (Physiological Needs) คือ ปจจัยที่จําเปนที่ใชในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการ

ตอบสนองตออาหาร น้ําดื่ม ที่พักอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค และความตองการทางเพศเพื่อสืบเผาพันธุยังมีอยูเสมอ

และไมมีวันสิ้นสุด (Maslow, 1943) 

  เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย มีความสําคัญและจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย ในการทําหนาที่ปกปอง

รางกาย จากสิ่งแวดลอม เชน สภาพอากาศที่รอน หรือหนาว และฝน ปองกันลม ปองกันไอแดดใหกับผิวกาย ชวยให

เกิดความรูสึกมั่นใจ การเลือกใสเสื้อผาที่มีคุณภาพดีและสวมใสถูกตองตามกาลเทศะ จะชวยใหผูสวมใสเกิดความรูสึก

มั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองออกไปเผชิญหนา พบปะพูดคุยกับผูคนในสังคมเปนจํานวนมากในแตละวัน 

รวมทั้งใชแสดงสถานะทางสงัคมได โดยเราจะเห็นไดวาคนที่มีชื่อเสียงมากมายในวงสังคม มักจะแตงกายดวยเสื้อผาที่ดูดี

มีราคา และโดยปกติแลวก็จะใชเสื้อผาแบรนดเนมตาง ๆ มากนอยแตกตางกันไป แมวาจะไมเสมอไปแตโดยสวนใหญ

แลวผูคนในสังคมมักเลือกซื้อเสื้อผา ตามฐานะและบริบททางสังคมที่ตนเองอยูนั่นเอง โดยที่เสื้อผา เคร่ืองแตงกายยัง

สามารถอธิบายถึงตัวตนของผูที่สวมใสไดเปนอยางดี เพราะการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะแตงตัวอยางไร ยอมมีผลมาจาก

ความชอบสวนตัว บุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น ๆ หรือกระทั่งเก่ียวของกับทัศนคติความเชื่อพื้นฐานของเขา ตลอดจน

ฐานะการเงิน ฐานะทางสังคมดวย (Adams, 2020) 

  การไลฟสด เปนชองทางการตลาดที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน กลายเปนวิธีที่หลายแบรนดทั้งเล็ก

และใหญหันมาใหความสนใจเปนอยางมาก เพราะสามารถดึงดูดผูชมไดอยางรวดเร็ว ใหความรูรวดเร็วเทาทันและ   

นาตื่นเตน ที่ดึงดูดการดูไดมากกวาวิดีโอที่บันทึกไวลวงหนา หลายๆ ธุรกิจจึงเร่ิมประยุกตใชการไลฟสดเขามาเปนหนึ่ง

กลยุทธทางการตลาดในการสรางแบรนด เนื่องจากเปนแพลตฟอรมที่มีผูใชงานเปนจํานวนมาก และสามารถสรางการ

มีสวนรวมกับผูติดตามไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาชองทางอ่ืนๆ 

  การไลฟสดขายสินคาบน Facebook เปนอีกหนึ่งชองทางที่มีผูคนใหความสนใจ เปนชองทางที่สามารถทํา

เงินไดเปนอยางดี และกระแสของไลฟสดขายเสื้อผาบน Facebook ก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดี แตก็ไมใชเร่ือง

งายเลยที่จะสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ ใหกับลูกคาที่ชมไลฟสด เพื่อใหลูกคายินดีที่จายเงินเพื่อซื้อสินคา   

มีปจจัยใดบางที่จะทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคา ติดตาม และเปนลูกคาตลอดไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ทําการศึกษาอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซสงผลตอ

ความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยใช

เปนแนวทางในการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ใหมีความไววางใจในสินคา และยินดีที่จายเงินเพื่อซื้อสินคาใหกับ

ผูขายสนิคาผานการไลฟสดบน Facebook ตอไป  
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน เนื้อหาในสื่อโฆษณา การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคย

ในโซเชียลคอมเมิรซ ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคยในโซเชียล

คอมเมิรซสงผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล มีขอบเขตการวิจัย 

ดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชากรวัยทํางานในเขตปริมณฑล ไดแก จังหวัดนครปฐม 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางหาขนาด

กลุมตัวอยางของ Yamane เพื่อกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง 

จะเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุม

ตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน การรับรูความเสี่ยง 

และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซสงผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขต

ปริมณฑล โดยทางผูวิจัยจะทาํการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน 

เนื้อหาในสื่อโฆษณา การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อเสื้อผา

จากไลฟสดบน Facebook  ของคนวัยทาํงานในเขตปริมณฑล 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลตางกัน ทําใหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางาน

ในเขตปริมณฑล ตางกัน  

 สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook 

ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

 สมมติฐานที่ 3 เนื้อหาในสื่อโฆษณา มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางาน

ในเขตปริมณฑล 

 สมมติฐานที่ 4 การรับรูความเสี่ยง มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางาน

ในเขตปริมณฑล 

 สมมติฐานที่ 5 ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook 

ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล  

2. ทําใหทราบถึงความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล จําแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
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3. ทําใหทราบถึงอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน เนื้อหาในสื่อโฆษณา การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคย

ในโซเชียลคอมเมิรซ ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

4. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาผานการไลฟสดบน Facebook และชองทางออนไลนอ่ืน 

ซึ่งจะชวยใหผูขายนําไปใชเปนแนวทางในการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ใหมีความไววางใจในสินคา และการ

บริการของผูขายสินคาผานการไลฟสดบน Facebook และชองทางออนไลนอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎี 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ 

Zeithaml et al. (1990) กลาววา ความตั้งใจซื้อเปนการแสดงถึงการใชบริการนั้นๆ เปนตัวเลือกแรก และ

กลาวไดวา ความตั้งใจซื้อเปนมิติหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดี และความจงรักภักด ี

ณัฐพล สุทธิศักดิ์ศรี (2563) ความตั้งใจ ไดรับอิทธิพลมาจากทัศนคติและตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการแสดง

พฤติกรรมนั้น ซึ่งความตั้งใจที่จะกระทํานี้จะยังอยูจนกระทั่งถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม จากนั้นบุคคลจึงจะแสดง

พฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สอดคลองกับความตั้งใจ 

กุสาวดี สุขธร (2562) ความตั้งใจซื้อ เกิดจากผูบริโภคไดประเมินตราสินคาและบริการนั้น ๆ แลวเกิดความ

พึงพอใจ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคาและบริษัท สงผลใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกในการซื้อสินคาและ

บริการนั้นซ้ํา ๆ โดยเลือกที่ใชบริการจากผูใหบริการรายเดิมเปน ทางเลือกแรก 

2.แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน  

ปุณรดา ถาวรจิระอังกูร (2558) กลาวไววา กลุมอางอิง ก็คือกลุมบุคคลซึ่งบุคคลอ่ืนยึดถือเปนแนวทางในการ

แสดงพฤติกรรมของเขา เนื่องจากกลุมอางอิงจะใหบรรทัดฐานทางสังคม หรือคานิยมบางอยางซึ่งบุคคลอ่ืนสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางในการแสดงความคิดและแสดงพฤติกรรมในสังคมจะมีกลุมตางๆ มากมายหลายกลุม กลุมตางๆ 

จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผูบริโภคอาจใชผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑตราใดตราหนึ่งให

สอดคลองกับกลุมอางอิง เพื่อแสดงความเปนสมาชิกในกลุมนั้น ผูบริโภคจะเรียนรูจากการสังเกตสมาชิกของกลุม

อางอิงวา เขามีวิธีการแกปญหาการบริโภคของเขาอยางไร และจะใชวิธีการแกปญหาและกฎเกณฑตางๆที่ไดจากการ

สังเกตนั้นมาใชเพื่อเปนแบบอยางของตนเองดวย 

Blackwell et al. (1990) ไดแบงกลุมอางอิง ออกเปน 2 ประเภท คือ (1) กลุมอางอิงทางตรง คือ บุคคล

กลุมที่มีอิทธิพลทางตรงตอผูบริโภค แบงเปน (1) กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) เปนกลุมบุคคลที่มีการติดตอกัน

อยางสม่ําเสมอแบบไมเปนทางการ เชน ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน หรือผูรวมงาน (2) กลุมทุติยภูม ิ

(Secondary Groups) เปนกลุมบุคคลที่มีการติดตอกันแบบนาน ๆ คร้ังแบบเปนทางการ เชน กลุมวิชาชีพ หรือ กลุม

ทางการคา(2) กลุมอางอิงทางออม คือบุคคลกลุมที่ ไมไดมีการรูจักเปนการสวนตัว แบงเปน  กลุมที่ ในฝน 

(Apparitional Groups) หมายถึง กลุมคนที่บุคคลอ่ืนตองการจะเปนเหมือน เชน ศิลปน ดารา นายแบบ และพิธีกร 

เปนตน และ กลุมที่ไมพึงปรารถนา (Dissociative Groups) หมายถึง กลุมอางอิงที่บุคคลไมตองการจะเก่ียวของดวย 

ซึ่งกลุมที่ไมพึงปรารถนาสาหรับคนหนึ่งอาจเปนกลุมที่ใฝฝนสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได 

ลดาอําไพ ก้ิมแกว (2560) กลาวไววา ผูมีอิทธิพลสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ผูมีอิทธิพลทางตรง 

และผูมีอิทธิพลทางออม และในกลุมผูมีอิทธิพลทางออมสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ Macro influencer 

และ Micro influencer โดย Macro influencer คือ กลุมของดารา กลุมคนมีชื่อเสียง หรือ เซเลบบริตี้ตางๆ และ 

Micro influencer คือกลุมของ blogger หรือกลุมคนที่มีผูติดตามนอยกวากลุมของ Macro influencer ในขณะที่ผูมี
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อิทธิพลทางตรงคือกลุมเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด จากกลุมผูมีอิทธิพลทางออมและชองทางที่มีหลากหลายสงผลให

นักการตลาดตองเลือกกลยุทธใหเหมาะสมกับงบประมาณ และผลกระทบที่จะเกิดกับกลุมเปาหมายวา ผูมีอิทธิพลใน

สื่อสังคมออนไลน กลุมไหนที่จะสื่อสารถึงกลุมเปาหมายไดเขาถึงที่สุด และคุมคากับเงินลงทุนมากที่สุด 

3.แนวคิดเกี่ยวกับเน้ือหาในสื่อโฆษณา 

เนื้อหาในสื่อโฆษณา คือ การกลาวถึงสินคาหรือบริการโดยตรง ซึ่งจะบอกถึงประโยชน สรรพคุณของสินคา 

คุณภาพและราคา รวมถึงการเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑชนิดเดียวกันกับยี่หออ่ืน เพื่อใหเห็นถึงความแตกตาง

อยางชัดเจน  

ลดาอําไพ ก้ิมแกว (2560) กลาวไววา เนื้อหาที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมจะทําใหเกิดการติดตามและลด

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง รวมไปถึงเนื้อหาที่ใหประโยชนจะทําใหเกิดการกระตุนการซื้อไดดีกวา เนื้อหาที่ใหความบันเทิง  

4.แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง 

Brehmer (1994) ความเสี่ยงเปนปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ในสถานการณที่ผูบริโภคไม

รับรูถึงความเสี่ยงในกระบวนการซื้อสินคาหรือบริการที่แทจริงทั้งที่ในความเปนจริงความเสี่ยงนั้นมีอยูจริง ทําใหความ

เสี่ยงไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ อาจกลาวไดวาความเสี่ยงนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในสภาวะที่

พวกเขารับรู การรับรูความเสี่ยงจึงถือวาเปนสิ่งที่จําเปนตอการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ ในทางกลับกันผูบริโภคเอง

ก็พยายามลดความเสี่ยงที่รับรูดวยตนเองแมวาจะไมมีความเสี่ยงนั้นๆก็ตาม ซึ่งอาจเกิดข้ึนเพราะผูบริโภคทั่วไปมีขอมูล

ที่ไมสมบูรณกอนที่จะทําการเลือกซึ่งอาจมีความผิดพลาดได พบไดในหลายกรณี เชน การที่ผูบริโภคตองเผชิญกับการ

ซื้อสินคาใหมที่ไมเคยซื้อมากอน  

Ko et al. (2004) การรับรูความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียในการติดตามผลลัพธที่ตองการ

ขณะที่กําลังซื้อสินคาออนไลน หรืออาจเรียกไดวาเปนการผสมผสานกันของความไมแนนอนกับความเปนไปไดของ

ผลลัพธรายแรงที่จะตามมาภายหลัง 

Maciejewski (2011) ไดแบงการรับรูความเสี่ยงออกเปน 6 ดาน ไดแก (1) ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

(Security Risk) เชน ความปลอดภัยของขอมูล สวนบุคคล หรือขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงิน (2) ความเสี่ยงดาน

ประสิทธิภาพ (Performance Risk) เชน การทํางานของระบบ ไมถูกตอง ทําใหการทําธุรกรรมไมสมบูรณ หรือ

ผลิตภัณฑไมสามารถใชงานไดตามที่คาดหวัง (3) ความเสี่ยงทางดานการเงิน (Financial Risk) เชน การสูญเสียเงิน

จากการ หลอกลวง หรือโจรกรรมผานการใชงานระบบ หรือความไมคุมคาในการซื้อผลิตภัณฑ (4) ความเสี่ยงทางดาน

สังคม (Social Risk) เชน ผลเสียตอสถานะทางสังคม ชื่อเสียง ภาพลักษณ เมื่อเกิดความเสียหายจากการใชระบบ 

หรือความเสี่ยงที่ เกิดจากการไมยอมรับ  ของคนทั่วไปในสังคมตอผลิตภัณฑ (5) ความเสี่ยงทางดานจิตใจ 

(Psychological Risk) เชน การเกิดสภาวะเครียด ทางดานจิตใจ หากเกิดเหตุผิดพลาดหรือการโจรกรรมจากการใช

งานระบบ (6) ความเสี่ยงดานเวลา (Time Risk) เชน ผูใชบริการตองใชเวลานานในการติดตาม ขอมูล หรือคดี

เก่ียวกับการถูกโจรกรรมขอมูล เสียเวลาในการเสาะหาผลิตภัณฑ แตผลิตภัณฑนั้นไม เปนไปตามที่คาดหวัง 

 

5.แนวคิดเกี่ยวกับความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ 

Liang and Turban (2011) โซเชียลคอมเมิรซ (Social Commerce) คือ การสงมอบกิจกรรมอีคอมเมิรซ

และการทางธุรกรรมผานสภาพแวดลอมโซเชียลมีเดีย โดยสวนใหญจะผานทางเครือขายสังคมออนไลนและโดยใช 

มีเดีย (Social Media) เพื่อชวยในการทําธุรกรรมและกิจกรรมของอีคอมเมิรซ  
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รัศมาวรรณ ละมัยเกศ (2558) ใหคําจํากัดความของสังคมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง การใช

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ในการดําเนินธุรกิจการคาขายสินคาหรือบริการผานสื่อสังคมออนไลน 

(Social Media) โดยมีการนําสื่อสังคมออนไลนมาชวยในการสื่อสาร สรางปฏิสัมพันธ และชวยในการขายสินคาใหแก

ผูที่มีความตองการซื้อ  

วรางคณา สาวสวย (2563) กลาวไววา ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนผานแพลตฟอรมไลนชอปปง

ที่สําคัญคือ ปจจัยความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ จากนั้นเปนทัศนคติตอการซื้อสินคาผานไลนชอปปงซึ่งมีผลมาจาก

การรับรูความเสี่ยงและการรับรูการใชงานงาย ดั้งนั้นการพัฒนาแพลตฟอรมใหดีข้ึนมีความเหมาะสมมากข้ึนเปน

แรงจูงใจที่สําคัญใหผูซื้อหันมาใหความสนใจและนิยมใชงานไลนชอปปงมากข้ึน 

วิธีดําเนินการวิธีวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

          การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ

ที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทํา หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบวิจัย

ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใช

เคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล และนําไปไปวิเคราะหขอมูลดวย

วิธีการวิเคราะหทางสถิติ  

2. ประชากรที่ใชในการวิจัย          

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรวัยทํางานในเขตปริมณฑล ไดแก จังหวัดนครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งไมสามารถรูจํานวนประชากรที่แนนอนได ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดจาก

สูตรการคํานวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) 

เพื่อกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา ซ่ึงการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง จะเปดตารางที่คา

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจาก

การเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

3. เคร่ืองมือใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม ที่เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจะนําเอา

ขอมูลที่ไดหลังจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะหเพื่อการตอบปญหาการวิจัยหรือเร่ืองที่ตองการศึกษา โดยผูวิจัยได

ศึกษาหาความรู คนควา ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อ

กําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่แสดงใหเห็นตัวแปรที่เก่ียวของในคร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการสราง

แบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนด โดยแบบสอบถามถูกแบงออกเปน 7 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 คําถามคัดกรองคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเพื่อคัดกรองกลุมตัวอยางตามที่

กําหนดในวิจัยคร้ังนี้ มีขอคําถาม จํานวน 2 ขอ 

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เก่ียวของกับ ปจจัยสวนบุคลไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีขอคําถาม จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน เปนคําถามที่เก่ียวของกับอิทธิพลสื่อโฆษณาบน

สังคมออนไลน ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook  ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ไดแก 
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อิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer อิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer และ

อิทธิพลของกลุมทางตรง มีขอคําถาม จํานวน  11 ขอ 

สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาในสื่อโฆษณา เปนคําถามที่เก่ียวของกับเนื้อหาในสื่อโฆษณา ซึ่งมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ไดแก เนื้อหาที่ใหความบันเทิง และ

เนื้อหาที่ใหประโยชน มีขอคําถาม จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยง ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของ

คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล มีขอคําถาม จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 6 ขอมูลเก่ียวกับความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ ที่สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล มีขอคําถาม จํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 7 ความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล เปนคําถามที่แสดงถึง

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทาํงานในเขตปริมณฑล มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 

4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ไดมีการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดมีการนําแบบสอบถามมาใชเปนเคร่ืองมือใน

การวิจัย ซึ่งการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้  

 1. การศึกษาคนควาขอมูลแนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรปจจัยสวน

บุคคล อิทธิพลของกลุมอางอิง เนื้อหาในสื่อโฆษณา การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) ความคุนเคยในโซเชียล

คอมเมิรซ (Familiarity in Social Commerce) และความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook  

 2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ทําข้ึนเพื่อทําใหความหมาย ของตัวแปรตางๆ 

สามารถวัดผลไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

 3. นํานิยามศัพทเฉพาะทีไ่ดมาสรางเปนขอคําถามทีม่ีความครอบคลุม และสัมพันธ กับนิยามศัพทของตัวแปร

ทั้งหมดที่จะใชในการดําเนินการวัดผล 

 4. จัดทํารางแบบสอบถาม  

 5. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่จัดสรางข้ึนใหอาจารยปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   

1. ผูวิจัยดําเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความนาเชื่อถือ กอนนําแบบสอบถามไป

ดําเนินการวิจัยใชงานจริง โดยนํารางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบคําถาม การใชภาษาใน

แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดานเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม ซึ่งผูวิจัยจะนํา

คําแนะนําของอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนนําไปใชงานจริง 

2. ผูวิจัยไดมีการจัดทําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ทางผูวิจัยใชในการ

วิเคราะหขอมูลการวิจัย จํานวน 30 คน เพื่อทําการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน โดยภาพรวมเทากับ 0.763 

ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer เทากับ 0.813 ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ 

Micro influencer  เทากับ 0.763 และดานอิทธิพลของกลุมทางตรง เทากับ 0.826 เนื้อหาในสื่อโฆษณา โดย

ภาพรวมเทากับ 0.852 ดานเนื้อหาที่ใหความบันเทิง เทากับ 0.801 และดานเนื้อหาที่ใหประโยชน เทากับ 0.726  
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การรับรูความเสี่ยง เทากับ 0.736 ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ เทากับ 0.939 และความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสด

บน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล เทากับ 0.832 

 3. เมื่อผูวิจัยนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข โดยขอคําปรึกษาและผานความคิดเห็นและความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษาอีกคร้ัง จนไดเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยางตามที่

ไดกําหนดไวในงานวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล   

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการแกไขและผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษามา

ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามออนไลน เพื่อทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด จํานวน 400 คน ซึ่งกลุมตัวอยาง

คือ กลุมที่มีความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล โดยการสุมแบบบังเอิญ

หรือแบบสะดวก ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลครบจํานวน 400 ชุดแลว ผูวิจัยไดดําเนินการในข้ันตอนตอไป ผูวิจัย

ทําการนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคํานวณผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

7. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล  

          เมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผลดวยการ

วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

           1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

           1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดแก อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน เนื้อหาในสื่อโฆษณา การรับรูความเสี่ยง ความคุนเคยใน

โซเชียลคอมเมิรซ และความตั้งใจซื้อ  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 2.1 เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล จําแนก

ตามเพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

 2.2 เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล จําแนกตาม

อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธขีอง Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน  เนื้อหาในสื่อโฆษณา การรับรูความเสี่ยง และ

ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขต

ปริมณฑล จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน การรับรูความเสี่ยง และ

ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ สงผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขต

ปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
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 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ป 

มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หนวยงานราชการ และมีรายได

ตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท  

 ผลการวิเคราะหอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับ

ความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับสําคัญมาก โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้ อิทธิพลของกลุม

อางอิงในฝนแบบ Macro influencer อิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Micro influencer และอิทธิพลของกลุมทางตรง 

เนื้อหาในสื่อโฆษณา ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายดาน

พบวา ดานเนื้อหาที่ใหประโยชน อยูในระดับมากที่สุด และเนื้อหาที่ใหความบันเทิง อยูในระดับมาก การรับรูความเสี่ยง 

ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ ของ

คนวัยทาํงานในเขตปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก 

 ผลการวิเคราะหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑลโดย

ภาพรวม อยูในระดับความสําคัญมาก 

 ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ คนวัยทํางานในเขต

ปริมณฑล ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบนFacebook โดยภาพรวม

ไมตางกัน และคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ที่มีอาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน ทําใหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสด

บน Facebook โดยภาพรวมตางกัน 

 ผลการวิเคราะหอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook 

ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ดานอิทธิพลของ

กลุมอางอิงในฝนแบบ Micro influencer และดานอิทธิพลของกลุมทางตรง มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝน

แบบ Macro influencer  ไมมีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

ผลการวิเคราะหเนื้อหาในสื่อโฆษณา ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคน     

วัยทํางานในเขตปริมณฑล สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ เนื้อหาในสื่อโฆษณา ดานเนื้อหาที่ใหประโยชน และดาน

เนื้อหาที่ใหความบันเทิง มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

ผลการวิเคราะหการรับรูความเสี่ยง พบวา การรับรูความเสี่ยง มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

ผลการวิเคราะหความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ  พบวา ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ มีผลตอความ

ตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล 

 

บทสรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ทําใหสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปเลือกซ้ือที่หางสรรพสินคาและดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

งายตอการเลือกซื้อ อาจมองวาการซื้อเสื้อผาจากการไลฟสดบน Facebook จึงเปนอีกตัวเลือกหนึ่งที่ชวยลดความ
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เสี่ยงในการออกไปยังสถานที่ที่มีคนจํานวนมาก อีกทั้งการไลฟสดบน Facebook ทําใหเขาใจในตัวสินคาที่จะซื้อ

มากกวาสื่ออ่ืน และมีราคาถูกกวาแหลงจําหนายอ่ืนทั่วไปซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ วรางคณา  สาวสวย (2563) ที่ได

ทําการศึกษาความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนผานแพลตฟอรมไลนชอปปงโดยพบวาความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนอยูใน

ระดับมากโดยการซื้อสินคาผานไลนชอปปงเปนเร่ืองที่งาย 

 2. ผลการศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 2.1 คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน ทําใหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจาก

ไลฟสดบน Facebook โดยภาพรวมไมตางกัน แสดงวาเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไมมีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผา

จากไลฟสดบน Facebook ดังนั้น ไมวาเพศชายหรือเพศหญิง ซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบนFacebook โดยภาพรวมที่

คลายคลึงกัน อายุและระดับการศึกษา ที่ตางกันไมมีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ซึ่งสอดคลอง

กับวิจัยของ ชญรรคกร ทิพยมณี (2559) ที่ไดศึกษา การสื่อสารการตลาดที่สงผลตอความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ

ของผูบริโภค ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน      

มีระดับความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 2.2 คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ที่มีอาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน ทําใหความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสด

บน Facebook โดยภาพรวมตางกัน แสดงวาอาชีพ และรายไดตอเดือน มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ชญรรคกร ทิพยมณี (2559) ที่ไดศึกษา การสื่อสารการตลาดที่สงผลตอความ

ตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา อาชีพที่แตกตางกัน    

มีระดับความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับวิจัยของ         

อลิน ปราชญาภาณุชาติ (2561) ที่ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัด

นครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ 

 3. ผลการศึกษาอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล สามารถสรุปไดดังนี้ 

 3.1 อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer ไมมีผล

ตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา คนวัยทํางาน

ในเขตปริมณฑล ใหความสําคัญตออิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer ในระดับมาก มีความเห็นวา 

การโฆษณาสินคาโดยกลุม Macro influencer Celebrities ไมไดทําใหผูบริโภครูจักสินคาใหม และเกิดทัศนคติที่ดีตอ

ตัวสินคา จึงไมสงผลใหเกิดการซื้อสินคาในไลฟสด ที่มีการโฆษณาสินคาผาน Celebrities แตจากผลการวิเคราะหสถิติ

อางอิงที่ใหผลสรุปที่มีคา p value มากกวาที่ระดับ 0.05 อาจแปรผลที่กํ่าก่ึงระหวางมีผลกับไมมีผลตอความตั้งใจซื้อ

เสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล โดยผูวิจัยเห็นวาคนวัยทํางานในเขตปริมณฑลนั้น

ใหความสําคัญมากพอ ๆ กันระหวาง Macro influencer กับ Micro influencer แตความชัดเจนที่แสดงผลตอระดับ

ความตั้งใจจะมาจาก Micro influencer ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปวา อิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro 

influencer อาจจะมีผลมีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล   

ในระดับที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลดาอําไพ ก้ิมแกว (2560) ที่ทําการศึกษา ปจจัยที่มีผล
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ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวีดีโอผานผูมีอิทธิพลบนสังคมออนไลน โดยพบวากลุมของ 

Macro influencer สงผลในเชิงบวกตอระดับความตั้งใจซื้อสินคาซึ่งนอยกวากลุม Micro Influencer 

 3.2 อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Micro influencer และ

ดานอิทธิพลของกลุมทางตรง มีผลตอความตั้งใจซ้ือเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขต

ปริมณฑล ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ใหความสําคัญตออิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ 

Micro influencer และอิทธิพลของกลุมทางตรง ในระดับมาก มีความเห็นวา ผูบริโภคเชื่อถือการโฆษณาจากกลุม

อางอิงแบบ Micro influencer เชน blogger หรือเน็ตไอดอล มากกวาดาราเปนผูโฆษณา และการโฆษณาสินคาโดย

กลุมอางอิงแบบ Micro influencer ทําใหไดรูจักสินคาใหม ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหลังจากที่ไดรับชมไลฟสด 

ผูบริโภคสวนใหญเมื่อเห็นเพื่อนรับชมไลฟสดหรือแบงปน (share) ไลฟสด จะรับชมตามเสมอ โดยมักจะเชื่อคําแนะนํา

ของเพื่อนในการตัดสินใจซื้อสินคามากกวาการโฆษณา และกอนจะซื้อสินคาทุกคร้ังมักมีการปรึกษาคนใกลชิดเสมอ  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลดาอําไพ ก้ิมแกว (2560) ที่ทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจาก

สื่อโฆษณาประเภทวีดีโอผานผูมีอิทธิพลบนสังคมออนไลน พบวา กลุมของ Micro influencer สงผลในเชิงบวกตอ

ความตั้งใจซื้อสินคา การโฆษณาโดยใชผูมีอิทธิพลในสังคมออนไลนประเภทกลุม Micro Influencer สงผลมากกวา

กลุม Macro Influencer ที่ทําใหผูรับชมวิดีโอออนไลนเกิดความตั้งใจจะซื้อสินคาได และอิทธิพลของกลุมอางอิง

ทางตรงในผูรับชมวิดีโอออนไลนสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจจะซื้อสินคาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05    

 4. ผลการศึกษาเนื้อหาในสื่อโฆษณา ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัย

ทํางานในเขตปริมณฑล สามารถสรุปไดดังนี้ 

เนื้อหาในสื่อโฆษณา ดานเนื้อหาที่ใหความบันเทิง และเนื้อหาที่ใหประโยชน มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจาก

ไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล           

ใหความสําคัญตอเนื้อหาที่ใหความบันเทิง ในระดับมาก และเนื้อหาที่ใหประโยชน ในระดับมากที่สุด มีความเห็นวา 

เนื้อหาในไลฟสดที่ใหความสนุกสนาน สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคและ มีสวนชวยใหผูบริโภคซื้อสินคาหรือ

บริการจากไลฟสดนั้น และเนื้อหาในไลฟสดที่บอกรายละเอียดตางๆ เชน คุณสมบัติ วิธีการใช หรือราคา สามารถดึงดูด 

ความสนใจจากผูบริโภคได โดยผูบริโภคจะรับชมไลฟสดที่ใหประโยชนเมื่อมีความตั้งใจจะซื้อสินคานั้นๆ เนื้อหาของไลฟสด

ที่ใหประโยชนมีสวนชวยใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลดาอําไพ ก้ิมแกว (2560)     

ที่ทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวีดีโอผานผูมีอิทธิพลบนสังคมออนไลน 

โดยพบวา เนื้อหาในสื่อโฆษณาที่ใหความบันเทิงสงผลในเชิงลบตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวีดีโอ

ผานผูมีอิทธิพลบนสังคมออนไลน และเนื้อหาที่ใหประโยชนสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจจะซื้อสินคาอยางมีนัยสําคัญ   

 5. ผลการศึกษาการรับรูความเสี่ยง และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจาก

ไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล สามารถสรุปไดดังนี้ 

 การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา คนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ใหความสําคัญตอการ

รับรูความเสี่ยง ในระดับปานกลาง และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ ในระดับมาก มีความเห็นวา ผูบริโภคคิดวาซื้อ

สินคาผานไลฟสดบน Facebook ตองมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกปองผูซ้ือสินคา ระบบการชําระเงินตอง

มีความปลอดภัย ผูบริโภคมีความกังวลวาสินคาที่ซื้อผานไลฟสดบน Facebook อาจไมตรงตามประสิทธิภาพที่ควรจะ

ไดรับ หรืออาจจะไดรับสินคาที่ชํารุด ซึ่งอาจทําใหสูญเงินเปลาไดเนื่องจากขาดการรับประกันหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 
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ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อสินคาจากไลฟสดบน Facebook ในรานที่คุนเคย หรือเขาชมบอย รานที่ผูบริโภคมีความคุนเคยกับ

ข้ันตอนการซื้อสินคา วิธีการชําระเงิน และวิธีการจัดสงสินคาของผูขาย ทําใหผูบริโภคมีความยินดีที่จะซื้อสินคาจากไลฟสด

บน Facebook มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา สาวสวย (2563) ที่ไดศึกษา ความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน

ผานแพลตฟอรมไลนชอปปง โดยพบวา การรับรูความเสี่ยง และความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ สงผลโดยตรงตอความ

ตั้งใจซื้อสินคาออนไลนผานแพลตฟอรมไลนชอปปง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ใหมี

ความไววางใจในสินคา และการบริการของผูขายสินคา เพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มยอดขายเสื้อผาผานการไลฟสดบน 

Facebook ดังตอไปนี้ 

อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน  

1. ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาอิทธิพลสื่อ

โฆษณาบนสังคมออนไลน ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Macro influencer ไมมีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผา

จากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ดังนั้น ผูขายเสื้อผาผานการไลฟสดบน Facebook    

ไมควรใหความสําคัญกับการโฆษณา โดยกลุม Macro influencer เชน ดารา นักรอง เพราะอาจจะทําใหไดผลลัพธที่

ไมคุมคากับการโฆษณาผานกลุมอางอิง แบบ Macro influencer เหลานั้น 

2. ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Micro influencer และดานอิทธิพลของกลุมทางตรง จากผลการวิจัย

แสดงใหเห็นวาอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน ดานอิทธิพลของกลุมอางอิงในฝนแบบ Micro influencer     

ดานอิทธิพลของกลุมทางตรง มีผลตอความตั้งใจซ้ือเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขต

ปริมณฑล ดังนั้น ผูขายเสื้อผาผานการไลฟสดบน Facebook ควรใหความสําคัญกับการโฆษณาผานกลุม Micro influencer 

เชน blogger, เน็ตไอดอล และอิทธิพลของกลุมทางตรง โดยผูขายตองสรางความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และความ

ไววางใจ ใหกับลูกคา ไมวาจะเปนในดานสินคาหรือบริการ เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจยอมนําไปสูการแนะนํา     

บอกตอไปยังคนใกลชิด เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง หรือเพื่อนสนิท ซึ่งการแนะนําและบอกตอนี้เปนชองทางการ

โฆษณาที่ไมมีตนทุนใดๆ  

เนื้อหาในสื่อโฆษณา  

 ดานเนื้อหาที่ใหความบันเทิง และดานเนื้อหาที่ใหประโยชน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เนื้อหาในสื่อ

โฆษณา ดานเนื้อหาที่ใหความบันเทิง และดานเนื้อหาที่ใหประโยชน มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน 

Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ดังนั้น ผูขายเสื้อผาผานการไลฟสดบน Facebook ควรใหความสําคัญ

กับเนื้อหาที่ใหความบันเทิง ซึ่งเนื้อหาที่ใหความบันเทิงเปนจุดเร่ิมตนในการดึงดูดความสนใจของลูกคาที่เขามาชมไลฟสดได 

และสามารถนําไปสูความตั้งซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ไดในอนาคต และควรใหความสําคัญเปนอยางมาก

กับเนื้อหาที่ใหประโยชน เชน บอกขนาดที่ชัดเจน ชนิดผาหรือคุณสมบัติของผา เปนตน รายละเอียดตางๆ เหลานี้     

มีความจําเปนอยางมากสําหรับลูกคาที่ชมไลฟสด เพราะลูกคาไมสามารถจับตองเสื้อผาไดในขณะรับชม ดังนั้นการที่

ผูขายใหรายละเอียดตางๆ ของเสื้อผาในขณะไลฟสด จึงมีผลโดยตรงตอความตั้งใจซื้อของลูกคา  

การรับรูความเสี่ยง  

 การรับรูความเสี่ยง จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การรับรูความเสี่ยง มีผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสด

บน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ดังนั้น ผูขายเสื้อผาผานการไลฟสดบน Facebook ควรให
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ความสําคัญในเร่ืองของความเสี่ยงในดานตางๆ เชน ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 

ความปลอดภัยของระบบการชําระเงิน คุณภาพของสินคา และการจัดสงสินคา เปนตน   

ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ  

 ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความคุนเคยในโซเชียลคอมเมิรซ มีผลตอ

ความตั้งใจซื้อเสื้อผาจากไลฟสดบน Facebook ของคนวัยทํางานในเขตปริมณฑล ดังนั้น ผูขายเสื้อผาผานการไลฟสด

บน Facebook ควรมุงเนนในเร่ืองการใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว เชน ระบบการสั่งซื้อ (CF) ที่งายไมยุงยากซับซอน

และรวดเร็ว มีระบบแจงใหผูซื้อทราบไดในทันทีวาไดเสื้อผาชิ้นที่ตองการหรือไม การชําระเงินที่ไมยุงยาก การจัดสง

สินคาที่รวดเร็ว สามารถติดตามสถานะไดอยางเปนปจจุบัน (Realtime) เปนตน ซ่ึงการใชงานงายและสะดวก      

เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหผูซื้อเกิดความสนใจ และสงผลใหเกิดความตั้งใจซื้อ  
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