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บทคัดยอ 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1. เพ่ือศึกษาการตลาดผานสงัคมออนไลน ความไววางใจและ
คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อศึกษาปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทาง 
การถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัครัง้น้ีคือ ประชาชนท่ีพักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิตท่ีิใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชงิอนุมาน ไดแก 
สถิตถิดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการทดสอบ พบวา ปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไดแก ดานความบันเทิง ดานความนิยม ดานความเฉพาะเจาะจง 
ดานความไววางใจ และดานคุณภาพบริการ และดานการปฏิสัมพันธ ดานการตลาดแบบปากตอปาก  
ดานคุณภาพระบบ ดานคณุภาพขอมูลไมสงผลตอการตัดสินใจซือ้สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 
คำสำคัญ: สื่อสังคมออนไลน; เฟซบุกไลฟ; การตดัสินใจซ้ือ 
 
ABSTRACT 
 This research purposes to 1. Study social media marketing. Trust and quality of 
information technology systems. 2. To study the factors affecting the decision to purchase 
products through the live Facebook channel of consumers in Bangkok.  
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 The sample group used in this research is 400 residents in Bangkok. The 
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used in the descriptive 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. And the statistics used 
in inferential analysis were multiple regression statistics.  
 The test results showed that Factors affecting consumers&#39; decision to 
purchase products through Facebook Live channels in Bangkok are as follows: 
Entertainment, popularity, specificity, trust, and service quality, and interaction, word-of-
mouth marketing, in terms of system quality, information quality does not affect 
consumers&#39; purchasing decisions through Facebook life channel. 
 
Keywords: social media; facebook live; purchase decision  
 
บทนํา 
 หากกลาวถงึการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน คงไมมีใคร 
ปฏิเสธไดวาการตลาดผานสื่อสงัคมออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ใน 10 ปท่ีผานมา การตลาดผานชองทางออนไลนที่คอนขางเขาถึงผูคน ทุกชนชั้นทุกหมูเหลา ไมวาจะเปน 
ดานการติดตอสื่อสาร หรือการใหบริการตาง ๆ เชน การขายสินคาออนไลน การใหบริการตาง ๆ ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแมแตการซ้ืออาหารออนไลนก็ตาม ซึง่ปจจุบันการซื้ออาหารออนไลนกำลังเปนที่
นิยมอยางมาก เน่ืองจากชวยอำนวยความสะดวกตาง ๆ รวมไปถึงการประหยัดเวลาในการใชชีวติประจำวัน
อีกดวย ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการประกอบธุกิจตาง ๆ ท้ังองคกรขนาดใหญและองคกรขนาดเล็ก ทีต่องใช
เทคโนโลยี และการตลาดออนไลนเขามาผสมผสานเพื่อใหเขาถงึกลุมลูกคาท่ีองคกรน้ัน ๆ ตองการ มากข้ึน 
จึงทำให การตลาดผานส่ือสังคมออนไลนนั้นมีอิทธิพลตอผูบริโภคเปนอยางมากในปจจุบัน จากสถติิขอมูล
ของ เว็บไซต Marketing Oops กลาวถึงขอมูลการใชส่ือสงัคมออนไลนของประชาชนชาวไทยตลอดป 2562 
วาจำนวนคนใชงานอินเตอรเน็ตในชองทางออนไลนมีจำนวนถึง 4,388 ลานคนตอวัน โดยสวนใหญจะเปน
การแสดงความคดิเห็นหรือแสดงอารมณ โดยใชเครื่องมือทางสังคมออนไลนท่ีมีจํานวนท่ีหลากหลาย เชน  
เฟซบุก ไลน หรืออินสตาแกรม เปนตน จากผลการสาํรวจ พบวาคนไทยมีจํานวนในการใชัเฟซบุก สูงถึง 
2,200 ลานคนตอวัน ยอดการเขาถึงโฆษณาบนเฟซบุค ของผูใชงานลดลง 2% ขณะท่ีทวิตเตอรเพ่ิมขึ้น 
1.4% ขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวาถาจะส่ือสารการตลาดผานออนไลนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น           
ควรกระจายระบบฐานบริการ ไมควรกระจุก หรือเจาะจงเฉพาะแตเฟซบุกอยางเดียว ถงึแมจะเปนระบบ  
ฐานบริการหลักท่ีคนไทย ใชงานมากสดุก็ตาม 
 ฉะนั้นการตลาดผานส่ือสังคมออนไลน มีอีกหน่ึงความสำคญั คือ ความไววางใจ ความไววางใจใน
ท่ีนี้สามารถเปนตัววัดผลท่ีลูกคามีตอรานคาได หรือเรียกอีกอยางวาความสัมพันธระหวางพอคาแมคากับ
ลูกคา โดยใชความเชื่อใจและความจริงใจ ในการซ้ือขายผานสื่อสังคมออนไลน  
 
วัตถุประสงคของการวจิัย  
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคดังนี ้ 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวจิัย  
ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครัง้น้ีไดแก ผูบริโภคท่ีเคยซ้ือสินคาผานส่ือสังคมออนไลนประเภท         
การถายทอดสดผานเฟซบุกไลฟและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญงิ ประกอบดวย 
ประชาชนทั่วไป นักศึกษา เจาของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ ดวยการสุมแบบบงัเอิญ       
โดยกำหนดรูปแบบของงานวิจัยไวที่กลุมตัวอยางไวที ่400 คน 
ขอบเขตเน้ือหา 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 2 ตัวแปรดงัน้ี 1. การตลาดผานสังคมออนไลน 2. ความไววางใจ       
3. คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ตัวแปรตาม ประกอบดวย 1 ตวัแปรดังน้ี 1. การตัดสินใจซ้ือสินคาชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟ  
ขอบเขตดานสถานที ่
 สำหรับสถานที่ศึกษาและเกบ็รวบรวมขอมูล คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1. เพื่อนำผลการวิจัยท่ีไดไปวิเคราะหถึงการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจและคุณภาพ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดเพ่ือเปนแนวทางแกผูท่ีสนใจ การการตลาดผานส่ือสังคมออนไลน เพ่ือพัฒนา
ในการบริการใหดียิง่ข้ึน 
 
บททวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดทำการทบทวนไวดังน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผานสื่อสงัคมออนไลน (Social Media Marketing)   
 Thump (2011) อธิบายเรื่อง สื่อสงัคมออนไลนเอาไววาเปนการสนทนาผสมผสานกับระบบ
เทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือในปจจุบัน เพ่ือสรางประสิทธภิาพการสื่อสารใหเกิดการปฏิสัมพันธและโตตอบ
ไดในทันที  
 SEO (2011) กลาววา ส่ือสังคมออนไลนเปนส่ือในสังคมออนไลนยุคปจจุบันท่ีไดมีการใชงานอยาง
แพรหลายดวยรูปแบบการส่ือสารแบบสองทาง มีการโตตอบกันตลอดแวลา ทําใหผูใชสามารถเขาถึงโลกส่ือ
สังคมออนไลนไดอยางรวดเร็วและหลายประเภท 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจ (Trust)  
 Grandison & Sloman (2000 อางใน Chang, Liu & Shen, 2017) ไดอธิบายวา ความไววางใจ 
หมายถึง ความรูสึกและความคาดหวงัสวนบุคคลท่ีมีตอพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลอ่ืนหรือสวนลึก
ดานความรูสึกทีท่ำใหเกิดความไววางใจตอสิ่งน้ัน เชน แบบแผนมาตรฐาน ความเส่ียง ความเช่ือมั่นและความ
ปลอดภัย เปนตน) 



4 

 Phua, Jin & Kim (2017) กลาววา ความไววางใจสำหรับเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน หมายถึง 
ความต้ังใจของผูบริโภคท่ีเชื่อมั่นและไววางใจท่ีจะพ่ึงพาในเครื่องมือของส่ือสังคมออนไลนท่ีนาเช่ือถือ พรอม
ท้ังความซ่ือสัตยของผูสรางเครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลนหรือบริการน้ัน ๆ  
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Petter & Fruhling, (2011) ไดอธบิายวา คุณภาพระบบสารสนเทศ (Information System 
Quality) หมายถึง คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะกับการใชงานตรงกับความตองการของ
ผูใชงาน พิจารณาไดจากประโยชนใชสอย ความงายในการใชงาน ความงายในการเขาถงึ ความมีเสถยีรภาพ
และเวลาในการตอบสนองของสารสนเทศ  
 Muntinga (2011) กลาววา ความนิยมของขอมูลบนโลกสื่อสังคมออนไลนมีท้ังหมด 4 แรงกระตุน 
ไดแก การควบคุมดูแล ความรู ขอมูลกอนการซื้อ และแรงบันดาลใจ 
 1. การควบคุมดูแล หมายถงึ การคนหา การสอดสอง เพ่ือตองการเขาถงึความทันสมัย 
 2. ความรู หมายถงึ ขอมูลของตราสินคา ท่ีมีความสัมพันธกับตราสินคานั้น ๆ ในปจจบัุน เพื่อสราง
ความรูใหกับลูกคาและทำใหลูกคาและเปนการกระตุนกอนการซื้อ  
 3. ขอมูลกอนการซื้อ หมายถึง การชวยสงเสริมใหลูกคามีความอยากไดสินคาน้ัน ๆ โดยใชการ
สื่อสารของตราสินคาหรือเรียกอีกอยางวาการโฆษณาเพื่อเปนตวักระตุนตอการตัดสินใจซ้ือ 
 4. แรงบันดาลใจ หมายถึง ความอยากซื้อ ความตองการ และความพยายามในหาขอมูลเน้ือหา 
ความทันสมัยของสินคาที่กำลงัเปนกระแส เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการดูจากช่ือเสียงของตราสินคา
น้ัน ๆ เพ่ือกอใหเกิดการตัดสินใจ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจซื้อ 
 ธนัท สุขวฒันาวิทย (2556) ไดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคซึ่ง
สามารถแบงออกไดตามระดับของความพยายามในการแกปญหาคือ  
 1. พฤติกรรมการแกปญหาอยางเต็มรูปแบบเปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในการตัดสินตอการซ้ือครั้งแรก
สวนใหญเปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาสงูและการซ้ือเกิดขึ้นไมบอยนาน ๆ ถงึจะซ้ือสักคร้ังหน่ึงมักเปนผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคยังไมมีความคุนเคย จงึตองการศึกษารายละเอียดของขอมูลมากและจำเปนตองใชเวลาในการ
ตัดสินใจนานกวาผลติภัณฑท่ีคุนเคยแลว 
 2. พฤติกรรมการแกปญหาแบบจำกดัโดยลักษณะของการตัดสินใจท่ีทางเลือกท่ีมีซ่ึงไมไดแตกตาง
กันมากนักมีเวลาในการตัดสินใจไมมากหรืออาจไมคิดวามีความสำคัญมากจึงไมใสความพยายามในการหา
ขอมูลและตดัสินใจอยางจรงิจัง 
 3. พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ตามความเคยชินเปนลักษณะของการซ้ือซ้ำท่ีเกิดจากความเช่ือม่ันใน
การตัดสินใจจากการแกไขในครั้งกอนๆ จึงทำการแกปญหาเหมอืนเดิมท่ีสามารถสรางความพึงพอใจไดจนทำ
ใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑเดิม ๆ จนเกิดเปนความเคยชินสุดทายกลายเปนการจงรักภักดีในตราผลติภัณฑหรือ
อีกสาเหตหุนึ่งอาจมาจากการเกิดความเฉื่อยชาของผูบริโภคท่ีจะตองเริ่มศึกษาหรือการแกปญหาใหมทุกคร้ัง
จึงใชวิธีการใชความเคยชินแตถึงอยางไรก็ตามถาหาผูบรโิภคถูกกระตุนก็สามารถที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ใหเกิดการตัดสินใจใหมได 
 4. พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อแบบทันทีเปนลักษณะของการตดัสนิใจท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณท่ีเกิด
กะทันหันหรือจากการถูกกระตุนจากส่ิงเราทางการตลาด หรือการประชาสัมพันธท่ีตองกระตุนใหเกิดการ
ตัดสินใจในทันที รวมไปถึงถาผลลัพธท่ีตามมามีความเส่ียงตางหรือมีประสบการณจากการใชสินคานั้นอยูแลว
ทำให เกดิพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อแบบทันที 
 



5 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สุทธิชัย เกศยานนท และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึกษาเรือ่งการนำเสนอตัวตนตอสังคม  
การมีปฏิสัมพันธแบบกึ่งมีสวนรวมทางสงัคม ประสบการณท่ีด ีและการสื่อสารระหวางผูบริโภคกับผูบรโิภคท่ี
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการในส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามปลายปดจำนวน 330 คน โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุ ผลการวิจัยพบวา การนำเสนอตัวตนตอสังคม การมีปฏิสัมพันธแบบก่ึงมีสวนรวมทางสังคม 
ประสบการณท่ีด ีและการสื่อสารระหวางผูบริโภคกบัผูบริโภค สงผลตอการตดัสินใจซื้อสินคาและบริการใน
สื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยรวมกัน
พยากรณการตดัสินใจซื้อสินคาและบริการในสื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 55.6 
 ณัฐชยารัก ประกอบกิจ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพของเว็บไซต 
และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลตอความพงึพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน (E-job) ของ
ผูใชบริการในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดจำนวน 200 คนโดยมีสถิติท่ีใชใน 
การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการศกึษาพบวา การยอมรับเทคโนโลยี  
ดานการรับรูถึงประโยชนมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน (E-job) ของผูใชบริการ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถงึความงายในการใช
งาน คุณภาพของเว็บไซต ดานสารสนเทศ และดานความนาดึงดดูใจ ตามลำดับ โดยรวมกันพยากรณ 
ความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน (E-job) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครได  
คิดเปนรอยละ 69.9 ในขณะท่ีคุณภาพของเว็บไซต ดานระบบแลดานบริการไมมีผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการสมัครงานออนไลน (E-job) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 Godey, Manthiou, Pederzoli and Rokka (2016) ไดทำการศึกษาเรื่อง Social Media 
Marketing Efforts of Luxury Brands: Influence on Brand Equity and Consumer Behavior  
เพื่อศึกษาเครื่องมือทางส่ือสังคมออนไลนผานกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอการสรางตราสินคาท่ีมีราคาสงู และ
พฤติกรรมของผูบริโภคผานตราสินคาราคาสงูจำนวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก ตราเบอรเบอรี ่(Burberry)  
ตราดิออร (Dior) ตรากชุชี่ (Gucci) ตราเฮอรเมส (Hermes) และตราหลุยส วติตอง (Louis Vuitton)  
ซึ่งผลการศึกษาพบวา เครื่องมือสื่อสังคมออนไลนท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความ
จงรักภักดีตอตราสินคา (0.876) ความตองการของตราสินคา (0.739) และราคาสินคาที่มีราคาสูง (0.648) 
ท้ังนี้การต้ังคุณคาของตราสินคาโดยใชส่ือสังคมออนไลนยังถือวามีศักยภาพในการสรางตราสินคาอีกดวย  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีผูวิจยัเลือกศึกษาคือ ผูบรโิภคท่ีเคยซ้ือสินคาผานสื่อสังคมออนไลนประเภท        
การถายทอดสดผานเฟซบุกและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  
  2. ตัวอยางสำหรบักลุมตัวอยางงานวิจยัฉบับน้ี คือ ผูบริโภคทีเ่คยซื้อสินคาผานสื่อสงัคมออนไลน
ประเภทการถายทอดสดผานเฟซบุกไลฟและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครท้ังเพศชายและเพศหญงิ 
ประกอบดวย ประชาชนท่ัวไป นักศึกษา เจาของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ ดวยการสุม     
แบบบงัเอิญ โดยกำหนดรูปแบบของงานวิจัยไวที่กลุมตัวอยางไวที่ 400 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในครัง้น้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยใชเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อนำมา
วิเคราะหสถิติเพ่ือตอบขอสมมุติฐานของการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ ซึง่ถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชพี รายไดเฉลีย่ตอเดือน ชองทางออนไลนประเภทใดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา 
ความถ่ีในการใชบริการซ้ือของออนไลนและราคาเฉลี่ยของสินคาท่ีทานซ้ือผานชองทางออนไลน รวม 5 ขอ
โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียงขอเดยีว 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตลาดผานสงัคมออนไลน ความไววางใจ และคุณภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร รวม 32 ขอ โดยแตละขอประกอบดวยคำถามในลักษณะเปนมาตรวดัประเมินคา
ความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) ซึง่มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
  5 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 
  4 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ มาก 
  3 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 
  2 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ นอย 
  1 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชระดับการวดัขอมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ของลิเคอรท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับ รวม 4 ขอโดยการแบง
เกณฑการแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยไดใชการแปลผลจากการคำนวณโดยใชสูตรการคำนวณ 
ความกวางของอันตรภาคช้ันจากสูตร ดังตอไปน้ี 
 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน= 
ขอมูลท่ีมีคาสงูสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ำสุด 

= 
5-1 

= 0.8 
จำนวนชั้น 4 

 

 แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 
 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.00 – 1.81 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสดุ  
 โดยแบบสอบถามในสวนนี้เปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือวิจยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1. หลังจากไดทำการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางโดยกำหนดกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง
เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดและทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล
มากท่ีสุด กอนนำไปวิเคราะหวิธีทางสถิติ 
 2. นำผลคะแนนมาทำการคำนวณและวิเคราะหขอมูลตามวตัถุประสงคของการศึกษาวิจยั 
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เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแบบสอบถามสวนท่ี 1 ใชคา
รอยละ (Percentage) ความถี ่(Frequency) ในการวิเคราะห ตัวแปรท่ีมีระดบัการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัย
บุคคลท่ีประกอบดวย ดานเพศ ดานอาย ุดานระดบัการศึกษา ดานอาชีพ และดานเงินเดือน แบบสอบถาม
สวนท่ี 2 และ 3 ใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก 
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจ และคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอการตดัสินใจ
ซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพ่ือวิเคราะหการตลา ดผานสื่อสงัคม 
ออนไลนความไววางใจและคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมี่ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทาง 
การถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจและคุณภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดผลดังตอไปน้ี ผลการวเิคราะห 
ความถดถอยเชิงเสนแบบพหุพบวา ปจจัยทีส่งผลกับการตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดของ
เฟซบุกไลฟ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคญัทางสถติิท่ีระดบั 0.05 ไดแก ปจจยัผานตลาด
สังคมออนไลนดานความบันเทงิ ปจจัยดานความไววางใจ ปจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศดานคุณภาพ
ของระบบ ดานคุณภาพของบริการ ในขณะท่ีปจจยัผานตลาดสังคมออนไลนดานการปฏิสัมพันธ ดานความ
นิยม ดานความเฉพาะเจาะจง ดานการตลาดแบบปากตอปาก และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ดานคุณภาพของระบบขอมูลเปนปจจัยท่ีไมสงผลตอการตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดของ
เฟซบุกของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจและคุณภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ สามารถสรปุไดตาม
วัตถุประสงคงานวิจัยไดดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดผานเฟซบุกไลฟ  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมในระดับมาก มคีาเฉล่ียเทากับ 3.90 และคา S.D. เทากบั 0.82  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสดุคือตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟดวย
ความเต็มใจมีคาเฉลีย่ทากับ 3.96 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
  เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจ และคุณภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช สมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งมีท้ังหมด 9 ตัวแปร มาอธิบาย พบวา มตัีวแปรอิสระ
จำนวน 5 ตัวแปร ทีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภค 
ในกรุงเทพมหานครโดยเรียงลำดับจากตัวแปรที่มีผลสงูสุด คือ ตวัแปรการตลาดผานส่ือสังคมออนไลน 
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ดานความเฉพาะเจาะจง (X5) รองลงมา คือ การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานความบันเทิง (X1) คุณภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพบริการ (X9) ความไววางใจ (X6) และการตลาดผานสื่อสงัคมออนไลน 
ดานความนยิม (X3) ตามลำดับดังน้ี 
  2.1 ปจจัยการตลาดผานสงัคมออนไลนดานความเฉพาะเจาะจง (X5) พบวาเปนตัวแปรท่ีมีผล
ตอการตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟสูงสุด ท้ังนี้เน่ืองจากสินคาท่ีจดัจำหนาย
ผานทางเฟซบุกไลฟน้ันมีความพิเศษตรงตามความตองการของผูบริโภคและมีเอกลักษณเฉพาะตัว  
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธันยา ศิริลาภพานิช และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ท่ีพบวา การใหบริการ
เฉพาะสวนบุคคล ความสามารถในการเขาสังคมและความเพลิดเพลินสงผลตอความต้ังใจในการใชสื่อสังคม
ออนไลนอยางตอเน่ืองของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร และขัดแยงกับ ผลงานวิจยัของ จิดาภา ทดัหอม 
(2558) ที่กลาวไววาปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลน ดานความเฉพาะเจาะจงไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากลูกคาเห็นวา สินคาที่จัดจำหนาย
ผานทางเฟซบุกไลฟไมไดมีความพิเศษตรงตามความตองการหรอืมีเอกลักษณเฉพาะโดดเดนโดยมองเห็นวา
สินคาที่ผูประกอบการนำเสนอผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟสวนใหญเปนสินคาทั่วไป 
  2.2 ปจจัยการตลาดผานสงัคมออนไลนดานความบันเทิง (X1) ทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เนื่องจาก การถายทอดสดผานชองทาง
เฟซบุกไลฟน้ันกอใหเกิดความเพลดิเพลินขณะท่ีลูกคารับชมการถายทอดสดเพ่ือขายหรือเพ่ือบอกขอมูล 
ตาง ๆ ที่เก่ียวกับสินคาหรือบริการน้ัน ๆ และมีผลทำใหรูสึกวาการถายทอดสดนี้สามารถรับชมเพ่ือความ
ผอนคลายได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ เกวรินทร ละเอียดดีนนัท และนิตนา ฐานติธนกร (2559) ที่พบวา 
พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ดานการรับรูความบันเทงิทางออนไลนสงผลตอการตดัสินใจซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 
 2.3 ปจจัยคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพการบริการ (X9) สงผลตอการตดัสินใจซ้ือ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเนื่องจาก รานคาท่ีจำหนายสินคา 
ผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟตองใหความสำคัญกับการใหบริการหลงัการขาย รานคาตองม ี
ความรับผิดชอบเม่ือผูบริโภคมีปญหาเก่ียวกับสินคาท่ีซื้อไป มีความรูในสินคาท่ีขายและเขาใจความตองการ
ผูบริโภค ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ เมทินี จันทรกระแจะ (2558) ที่กลาววา การใหบริการของระบบ 
การใหบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีคือความรูสึกดีเวลาท่ีมีบุคลากรที่มีความรูมาชวยตอบคําถามเม่ือ
มีปญหาในการใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีและเมื่อมปีญหาในการใชบริการธนาคารผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ทานจะมีรูสึกดีหากทานไดรบัความชวยเหลือ 
 2.4 ปจจัยดานความไววางใจ (X6) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เนื่องจากผูบริโภคไดเห็นสินคาจริงขณะรับชมการถานทอดสดและผูขายได
มีการอธิบายหรือสาธติวิธีการใชทีค่อนขางละเอียด จงึเปนสวนหน่ึงท่ีเพ่ิมความมั่นใจใหแกผูบริโภคใน     
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ซึง่สอดคลองกับกับผลงานวิจัยของ จดิาภา ทัดหอม 
(2558) ที่กลาวไววา ปจจัยดานความไววางใจสงผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เนื่องจากลูกคาไดเห็นสินคาจรงิและผูขายสินคาไดอธิบายหรือสาธิต
วิธีการใช จึงเพิ่มความม่ันใจใหแกลูกคาในใจในการซื้อสินคาผานเฟซบุกไลฟ รวมไปถงึสอดคลองกบังานวิจัย
ของ พงศกร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา ความไววางใจ เปนปจจัย ที่
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
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 2.5 ปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลนดานความนิยม (X3) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน
ชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีเนื่องจาก ลูกคามองเห็นวา การถายทอดสดเน้ือหา
ตาง ๆ บนเฟซบุกไลฟน้ัน เปนเนื้อหาหรือสินคาท่ีไดรับความนิยมของทองตลาดและมีความทันสมยัใน
ปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ สุทธชิัย เกศยานนท และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา  
การนำเสนอตัวตนตอสังคม การมีปฏิสัมพันธแบบก่ึงมีสวนรวมทางสงัคม ประสบการณท่ีดีและการสื่อสาร
ระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการในส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงขดัแยงกับผลงานวิจัยของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ที่กลาวไววาการตลาดผานสงัคม
ออนไลนดานความนิยมไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบรโิภคใน
กรุงเทพมหานครท้ังน้ีเน่ืองจากลูกคาไมไดมองเห็นวา การถายทอดสดเน้ือหาตาง ๆ หรือสินคา
บนเฟซบุกไลฟเปนเนื้อหาหรือสินคาที่ไดรบัความนยิมของตลาดหรือมีความทันสมัย สวนดานการปฏิสัมพันธ 
ดานการตลาดแบบปากตอปาก ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพขอมูล ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
ชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  2.6 ปจจัยการตลาดผานสงัคมออนไลน ดานการปฏิสัมพันธ (X2) ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเนื่องจากขณะท่ีชมการถายทอดสดผาน
เฟซบุกไลฟของทางรานคาน้ัน ลูกคาอาจไมไดมีสวนรวมหรือกิจกรรมกับทางรานคาทีท่างรานคาไดจดัขึน้ จึง
ไมไดโตตอบ สนทนา หรือมีปฏิสัมพันธกับทางรานคาเทาท่ีควร ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ี ซึง่ขัดแยงกับแนวคิด
ของ สุทธิชัย เกศยานนท และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่นำเสนอวาการนำเสนอตัวตนตอสังคมการมี
ปฏิสัมพันธ แบบก่ึงมีสวนรวมทางสังคม ประสบการณทีดี่ และการสื่อสารระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคสงผล
ตอการตดัสินใจซื้อสินคาและบริการในสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  2.7 ปจจัยการตลาดผานสงัคมออนไลนดานการตลาดปากตอปาก (X4) ไมสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจาก ปจจุบันมีนักการตลาดใช
การบอกปากตอปากเปนเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลนจำนวนมากซึ่งอาจสงผลใหผูบริโภคไมมั่นใจท่ี
จะเช่ือขอมูลตาง ๆ ในโลกออนไลนมากนัก ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชลธิศ บรรเจิดธรรม และนิตนา  
ฐานิตธนกร (2559) ท่ีพบวาการตลาดผานส่ือสังคมออนไลนดานการส่ือสารแบบปากตอปากผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนังของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้
เนื่องจากการพูดคุยเกี่ยวกับตัวสินคาเพียงอยางเดยีวไมไดสงผลถึงความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนังโดยตรง 
 2.8 ปจจัยคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพระบบ(X7) ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เนื่องจาก การดาวนโหลดขอมูลผานชองทาง
เฟซบุกไลฟอาจไมไดรับความรวดเร็วในการใชงานเทาท่ีควร หรอือาจติดปญญาท่ีสัญญาณอินเทอรเนต       
ก็เปนได ซึง่ขัดแยงกับผลการวิจัยของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ท่ีกลาววาปจจยัคุณภาพสารสนเทศ  
ดานคุณภาพระบบสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ท้ังนี้เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญสามารถเขาใชบริการระบบเฟซบุกไลฟไดดี สามารถดาวนโหลดขอมูลจาก
ระบบเฟซบุกไลฟไดอยางรวดเร็ว มีการใชงานงาย นาเชื่อถือและสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการไดในระบบ
ของเฟซบุกไลฟไดเปนอยางดี 
  2.9 ปจจัยคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพขอมูล (X8) ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเนื่องจากการใหขอมูลขาวสารผาน
เฟซบุกไลฟแกผูบริโภคน้ันในบางครั้งอาจเกิดความคลาดเคล่ือนหรือเกิดความเขาใจผิดจงึสงผลใหรานคาที่
ถายทอดสดน้ันมีความนาเชื่อถือนอยลง ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ธนพงศ กำเหนิดชูตระกูล และนิตนา     
ฐานิตธนกร (2559) ท่ีกลาววาคุณภาพของขอมูลดานความครบถวนของขอมูล ดานการจัดขอมูล  
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และดานความบันเทงิสงผลตอความสำเร็จของผูประกอบการขายเสื้อผาแฟช่ันผานทางสงัคมออนไลน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอเสนอแนะทีไ่ดจากงานวิจัย 
 1. การตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความนิยม ท่ีกำลงัไดรับความ
สนใจในปจจุบันน้ัน ผูประกอบการควรมีการนำเสนอขอมูลความแปลกใหมที่ทำใหลูกคาเกิดความสนใจและ
ตรงกับความตองการ เพื่อเปนชองทางที่ทำใหผูประกอบการเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นและเปนสวนหน่ึงที่ทำให
ลูกคาตดัสินใจในการซ้ือสินคานั้น ๆ  
 2. การตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความเฉพาะเจาะจง 
ผูประกอบการควรเสนอสินคาทีเ่ปนเอกลักษณ เพ่ือไมใหลูกคาเกิดความสบัสนและสามารถคนหาสินคาท่ี
ตองการไดอยางงายดาย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการตดัสินใจในซ้ือสินคาผานชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟไดโดยไมลงัเล 
 3. การตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความนิยม โดยปจจุบัน 
การถายทอดสดผานชองทางเฟซบุกซนั้นถือวาเปนรูปแบบการเสนอขายสินคาท่ีลูกคากำลังสนใจ  
หากผูประกอบการใชชองทางการขายในรูปแบบท่ีแปลกใหมและทันสมัย ยอมสงผลใหลูกคาตดัสินใจ 
ในการซ้ือสินคาไดงายขึ้น 
 4. การตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความไววางใจ หากรานคา 
ท่ีถายทอดสด มคีวามซื่อสัตย สามารถอธบิายรายละเอยีดตาง ๆ ท่ีลูกคาตองการไดอยางรวดเร็ว จนทำให
ลูกคาเกิดความเช่ือม่ันในตัวรานคาน้ัน ๆ ถือวาเปนสิง่ท่ีสำคัญอยางหนึ่งท่ีทำใหลูกคายอมรับและกลาท่ี 
จะตัดสินใจในการซ้ือสินคาผานชองทางเฟซบุกซไลฟ 
 5. การตดัสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานดานคุณภาพบริการ  
หากรานคาในเฟซบุกไลฟมีความเอาใจใสในการใหบริการ และมกีารดูแลหลังการขายท่ีด ีมีการรับเปลี่ยน
สินคาเม่ือสินคาชำรุด ลูกคายอมประทับใจในการดูแลของรานและสงผลใหตัดสินใจซื้อสินคาไดงาย 
ยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอในการทำวจิัยครั้งตอไป 
 เพื่อใหการศึกษาคร้ังนี้ไดนำไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
การทำวิจัยครั้งตอไปดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาถึงเครื่องสังคมออนไลนประเภทอื่นท่ีมีการถายทอดสดในปจจบัุนเพ่ือทำการศึกษา 
เชิงเปรียบเทียบประเภทของเครื่องมือท่ีมปีระสิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคมากที่สุด 
 2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีอาจมีอิทธิพลตอการตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภคผานชองทางเฟซบุกไลฟ 
เชน ดานอิทธิพลของผูทรงอิทธิพล กลุมผูบริโภคในยุคดิจิทัล เทคนิคในการถายทอดสดของผูขาย หรือ
ประสิทธิภาพของการเชือ่มตอระบบ เปนตน 
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