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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการตลาดผานสังคมออนไลน ความไววางใจและ
คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทาง
การถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครัง้ นี้คือ ประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงอนุมาน ไดแก
สถิตถิ ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟ ของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานครไดแก ดานความบันเทิง ดานความนิยม ดานความเฉพาะเจาะจง
ดานความไววางใจ และดานคุณภาพบริการ และดานการปฏิสัมพันธ ดานการตลาดแบบปากตอปาก
ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพขอมูลไมสงผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ: สื่อสังคมออนไลน; เฟซบุกไลฟ; การตัดสินใจซื้อ
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-ofmouth 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
หากกลาวถึงการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน คงไมมีใคร
ปฏิเสธไดวาการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ใน 10 ปที่ผานมา การตลาดผานชองทางออนไลนที่คอนขางเขาถึงผูค น ทุกชนชั้นทุกหมูเ หลา ไมวาจะเปน
ดานการติดตอสื่อสาร หรือการใหบริการตาง ๆ เชน การขายสินคาออนไลน การใหบริการตาง ๆ ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแมแตการซื้ออาหารออนไลนก็ตาม ซึง่ ปจจุบันการซื้ออาหารออนไลนกำลังเปนที่
นิยมอยางมาก เนื่องจากชวยอำนวยความสะดวกตาง ๆ รวมไปถึงการประหยัดเวลาในการใชชีวติ ประจำวัน
อีกดวย ทั้งนี้ยงั รวมไปถึงการประกอบธุกิจตาง ๆ ทั้งองคกรขนาดใหญและองคกรขนาดเล็ก ทีต่ องใช
เทคโนโลยี และการตลาดออนไลนเขามาผสมผสานเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาที่องคกรนั้น ๆ ตองการ มากขึ้น
จึงทำให การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนนั้นมีอิทธิพลตอผูบริโภคเปนอยางมากในปจจุบัน จากสถิติขอมูล
ของ เว็บไซต Marketing Oops กลาวถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลนของประชาชนชาวไทยตลอดป 2562
วาจำนวนคนใชงานอินเตอรเน็ตในชองทางออนไลนมีจำนวนถึง 4,388 ลานคนตอวัน โดยสวนใหญจะเปน
การแสดงความคิดเห็นหรือแสดงอารมณ โดยใชเครื่องมือทางสังคมออนไลนที่มีจํานวนที่หลากหลาย เชน
เฟซบุก ไลน หรืออินสตาแกรม เปนตน จากผลการสํารวจ พบวาคนไทยมีจํานวนในการใชัเฟซบุก สูงถึง
2,200 ลานคนตอวัน ยอดการเขาถึงโฆษณาบนเฟซบุค ของผูใชงานลดลง 2% ขณะที่ทวิตเตอรเพิ่มขึ้น
1.4% ขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวาถาจะสื่อสารการตลาดผานออนไลนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ควรกระจายระบบฐานบริการ ไมควรกระจุก หรือเจาะจงเฉพาะแตเฟซบุกอยางเดียว ถึงแมจะเปนระบบ
ฐานบริการหลักทีค่ นไทย ใชงานมากสุดก็ตาม
ฉะนั้นการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน มีอีกหนึ่งความสำคัญ คือ ความไววางใจ ความไววางใจใน
ที่นี้สามารถเปนตัววัดผลที่ลูกคามีตอรานคาได หรือเรียกอีกอยางวาความสัมพันธระหวางพอคาแมคากับ
ลูกคา โดยใชความเชื่อใจและความจริงใจ ในการซื้อขายผานสื่อสังคมออนไลน
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุก ไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ไดแก ผูบริโภคทีเ่ คยซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนประเภท
การถายทอดสดผานเฟซบุกไลฟและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ประกอบดวย
ประชาชนทั่วไป นักศึกษา เจาของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ ดวยการสุมแบบบังเอิญ
โดยกำหนดรูปแบบของงานวิจัยไวที่กลุมตัวอยางไวที่ 400 คน
ขอบเขตเนือ้ หา
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 2 ตัวแปรดังนี้ 1. การตลาดผานสังคมออนไลน 2. ความไววางใจ
3. คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแปรตาม ประกอบดวย 1 ตัวแปรดังนี้ 1. การตัดสินใจซื้อสินคาชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟ
ขอบเขตดานสถานที่
สำหรับสถานที่ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนำผลการวิจยั ที่ไดไปวิเคราะหถึงการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจและคุณภาพ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ นำผลการวิจัยที่ไดเพื่อเปนแนวทางแกผูที่สนใจ การการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อพัฒนา
ในการบริการใหดียงิ่ ขึ้น
บททวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจยั ไดทำการทบทวนไวดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media Marketing)
Thump (2011) อธิบายเรื่อง สื่อสังคมออนไลนเอาไววาเปนการสนทนาผสมผสานกับระบบ
เทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือในปจจุบัน เพื่อสรางประสิทธิภาพการสื่อสารใหเกิดการปฏิสัมพันธและโตตอบ
ไดในทันที
SEO (2011) กลาววา สื่อสังคมออนไลนเปนสื่อในสังคมออนไลนยุคปจจุบันที่ไดมีการใชงานอยาง
แพรหลายดวยรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง มีการโตตอบกันตลอดแวลา ทําใหผใู ชสามารถเขาถึงโลกสื่อ
สังคมออนไลนไดอยางรวดเร็วและหลายประเภท
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจ (Trust)
Grandison & Sloman (2000 อางใน Chang, Liu & Shen, 2017) ไดอธิบายวา ความไววางใจ
หมายถึง ความรูสึกและความคาดหวังสวนบุคคลที่มตี อพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลอื่นหรือสวนลึก
ดานความรูสึกทีท่ ำใหเกิดความไววางใจตอสิ่งนั้น เชน แบบแผนมาตรฐาน ความเสีย่ ง ความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัย เปนตน)

4
Phua, Jin & Kim (2017) กลาววา ความไววางใจสำหรับเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน หมายถึง
ความตัง้ ใจของผูบริโภคทีเ่ ชื่อมั่นและไววางใจที่จะพึง่ พาในเครื่องมือของสื่อสังคมออนไลนที่นาเชื่อถือ พรอม
ทั้งความซื่อสัตยของผูสรางเครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลนหรือบริการนั้น ๆ
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Petter & Fruhling, (2011) ไดอธิบายวา คุณภาพระบบสารสนเทศ (Information System
Quality) หมายถึง คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะกับการใชงานตรงกับความตองการของ
ผูใชงาน พิจารณาไดจากประโยชนใชสอย ความงายในการใชงาน ความงายในการเขาถึง ความมีเสถียรภาพ
และเวลาในการตอบสนองของสารสนเทศ
Muntinga (2011) กลาววา ความนิยมของขอมูลบนโลกสื่อสังคมออนไลนมีทั้งหมด 4 แรงกระตุน
ไดแก การควบคุมดูแล ความรู ขอมูลกอนการซื้อ และแรงบันดาลใจ
1. การควบคุมดูแล หมายถึง การคนหา การสอดสอง เพื่อตองการเขาถึงความทันสมัย
2. ความรู หมายถึง ขอมูลของตราสินคา ที่มีความสัมพันธกับตราสินคานั้น ๆ ในปจจุบัน เพื่อสราง
ความรูใหกับลูกคาและทำใหลูกคาและเปนการกระตุนกอนการซื้อ
3. ขอมูลกอนการซื้อ หมายถึง การชวยสงเสริมใหลูกคามีความอยากไดสินคานั้น ๆ โดยใชการ
สื่อสารของตราสินคาหรือเรียกอีกอยางวาการโฆษณาเพื่อเปนตัวกระตุนตอการตัดสินใจซื้อ
4. แรงบันดาลใจ หมายถึง ความอยากซื้อ ความตองการ และความพยายามในหาขอมูลเนื้อหา
ความทันสมัยของสินคาที่กำลังเปนกระแส เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการดูจากชื่อเสียงของตราสินคา
นั้น ๆ เพื่อกอใหเกิดการตัดสินใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ธนัท สุขวัฒนาวิทย (2556) ไดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคซึ่ง
สามารถแบงออกไดตามระดับของความพยายามในการแกปญหาคือ
1. พฤติกรรมการแกปญ
 หาอยางเต็มรูปแบบเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการตัดสินตอการซื้อครั้งแรก
สวนใหญเปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงและการซื้อเกิดขึ้นไมบอยนาน ๆ ถึงจะซื้อสักครั้งหนึ่งมักเปนผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคยังไมมีความคุนเคย จึงตองการศึกษารายละเอียดของขอมูลมากและจำเปนตองใชเวลาในการ
ตัดสินใจนานกวาผลิตภัณฑที่คุนเคยแลว
2. พฤติกรรมการแกปญ
 หาแบบจำกัดโดยลักษณะของการตัดสินใจที่ทางเลือกที่มีซึ่งไมไดแตกตาง
กันมากนักมีเวลาในการตัดสินใจไมมากหรืออาจไมคดิ วามีความสำคัญมากจึงไมใสความพยายามในการหา
ขอมูลและตัดสินใจอยางจริงจัง
3. พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ตามความเคยชินเปนลักษณะของการซื้อซ้ำที่เกิดจากความเชื่อมั่นใน
การตัดสินใจจากการแกไขในครั้งกอนๆ จึงทำการแกปญ
 หาเหมือนเดิมที่สามารถสรางความพึงพอใจไดจนทำ
ใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑเดิม ๆ จนเกิดเปนความเคยชินสุดทายกลายเปนการจงรักภักดีในตราผลิตภัณฑหรือ
อีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการเกิดความเฉื่อยชาของผูบริโภคที่จะตองเริ่มศึกษาหรือการแกปญ
 หาใหมทุกครั้ง
จึงใชวิธีการใชความเคยชินแตถึงอยางไรก็ตามถาหาผูบริโภคถูกกระตุนก็สามารถที่จะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ใหเกิดการตัดสินใจใหมได
4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบบทันทีเปนลักษณะของการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณทเี่ กิด
กะทันหันหรือจากการถูกกระตุนจากสิ่งเราทางการตลาด หรือการประชาสัมพันธที่ตองกระตุนใหเกิดการ
ตัดสินใจในทันที รวมไปถึงถาผลลัพธที่ตามมามีความเสีย่ งตางหรือมีประสบการณจากการใชสินคานั้นอยูแลว
ทำให เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบบทันที

5
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุทธิชัย เกศยานนท และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึกษาเรือ่ งการนำเสนอตัวตนตอสังคม
การมีปฏิสัมพันธแบบกึ่งมีสว นรวมทางสังคม ประสบการณทดี่ ี และการสื่อสารระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการในสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามปลายปดจำนวน 330 คน โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุ ผลการวิจัยพบวา การนำเสนอตัวตนตอสังคม การมีปฏิสัมพันธแบบกึ่งมีสวนรวมทางสังคม
ประสบการณที่ดี และการสื่อสารระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการใน
สื่อสังคมออนไลนของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรวมกัน
พยากรณการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการในสื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 55.6
ณัฐชยารัก ประกอบกิจ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพของเว็บไซต
และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน (E-job) ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดจำนวน 200 คนโดยมีสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา การยอมรับเทคโนโลยี
ดานการรับรูถึงประโยชนมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน (E-job) ของผูใชบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ไดแก การยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถงึ ความงายในการใช
งาน คุณภาพของเว็บไซต ดานสารสนเทศ และดานความนาดึงดูดใจ ตามลำดับ โดยรวมกันพยากรณ
ความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน (E-job) ของผูใ ชบริการในเขตกรุงเทพมหานครได
คิดเปนรอยละ 69.9 ในขณะที่คุณภาพของเว็บไซต 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
เพื่อศึกษาเครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลนผานกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอการสรางตราสินคาที่มีราคาสูง และ
พฤติกรรมของผูบริโภคผานตราสินคาราคาสูงจำนวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก ตราเบอรเบอรี่ (Burberry)
ตราดิออร (Dior) ตรากุชชี่ (Gucci) ตราเฮอรเมส (Hermes) และตราหลุยส วิตตอง (Louis Vuitton)
ซึ่งผลการศึกษาพบวา เครื่องมือสื่อสังคมออนไลนที่มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนยั สำคัญเกี่ยวกับความ
จงรักภักดีตอตราสินคา (0.876) ความตองการของตราสินคา (0.739) และราคาสินคาที่มีราคาสูง (0.648)
ทั้งนี้การตัง้ คุณคาของตราสินคาโดยใชสอื่ สังคมออนไลนยังถือวามีศักยภาพในการสรางตราสินคาอีกดวย
วิธดี ำเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอยาง
1. ประชากรที่ผูวิจยั เลือกศึกษาคือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนประเภท
การถายทอดสดผานเฟซบุกและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
2. ตัวอยางสำหรับกลุมตัวอยางงานวิจยั ฉบับนี้ คือ ผูบริโภคทีเ่ คยซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน
ประเภทการถายทอดสดผานเฟซบุกไลฟและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง
ประกอบดวย ประชาชนทั่วไป นักศึกษา เจาของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ ดวยการสุม
แบบบังเอิญ โดยกำหนดรูปแบบของงานวิจัยไวที่กลุมตัวอยางไวที่ 400 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในครัง้ นี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยใชเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อนำมา
วิเคราะหสถิติเพื่อตอบขอสมมุติฐานของการวิจยั โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ ซึง่ ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน ชองทางออนไลนประเภทใดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ความถี่ในการใชบริการซื้อของออนไลนและราคาเฉลี่ยของสินคาที่ทานซื้อผานชองทางออนไลน รวม 5 ขอ
โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียงขอเดียว
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตลาดผานสังคมออนไลน ความไววางใจ และคุณภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร รวม 32 ขอ โดยแตละขอประกอบดวยคำถามในลักษณะเปนมาตรวัดประเมินคา
ความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) ซึง่ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สดุ
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สดุ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ของลิเคอรท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับ รวม 4 ขอโดยการแบง
เกณฑการแปลความหมายของคะแนน ผูวิจยั ไดใชการแปลผลจากการคำนวณโดยใชสตู รการคำนวณ
ความกวางของอันตรภาคชั้นจากสูตร ดังตอไปนี้
ความกวางของอันตรภาคชั้น=

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคา ต่ำสุด
5-1
=
= 0.8
จำนวนชั้น
4

แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ ในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 1.00 – 1.81 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สดุ
โดยแบบสอบถามในสวนนี้เปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การเก็บรวบรวมขอมูล
สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิจยั มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. หลังจากไดทำการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางโดยกำหนดกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง
เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดและทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล
มากที่สุด กอนนำไปวิเคราะหวิธีทางสถิติ
2. นำผลคะแนนมาทำการคำนวณและวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจยั
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เทคนิคการวิเคราะหขอ มูล
1. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแบบสอบถามสวนที่ 1 ใชคา
รอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัย
บุคคลทีป่ ระกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานเงินเดือน แบบสอบถาม
สวนที่ 2 และ 3 ใชคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจ และคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบ ริโภค ในกรุงเทพมหานคร
2. ขอมูลสถิตเิ ชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพื่อวิเคราะหการตลาดผานสื่อสังคม
ออนไลนความไววางใจและคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทาง
การถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิตถิ ดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจและคุณภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดผลดังตอไปนี้ ผลการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงเสนแบบพหุพบวา ปจจัยทีส่ งผลกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดของ
เฟซบุกไลฟ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยผานตลาด
สังคมออนไลนดานความบันเทิง ปจจัยดานความไววางใจ ปจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศดานคุณภาพ
ของระบบ ดานคุณภาพของบริการ ในขณะที่ปจจัยผานตลาดสังคมออนไลนดานการปฏิสัมพันธ ดานความ
นิยม ดานความเฉพาะเจาะจง ดานการตลาดแบบปากตอปาก และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ดานคุณภาพของระบบขอมูลเปนปจจัยที่ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดของ
เฟซบุกของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจและคุณภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ สามารถสรุปไดตาม
วัตถุประสงคงานวิจัยไดดงั นี้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุก ไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดผานเฟซบุกไลฟ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และคา S.D. เทากับ 0.82
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลีย่ มากที่สดุ คือตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟดวย
ความเต็มใจมีคาเฉลีย่ ทากับ 3.96
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจ และคุณภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช สมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งมีทงั้ หมด 9 ตัวแปร มาอธิบาย พบวา มีตัวแปรอิสระ
จำนวน 5 ตัวแปร ทีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครโดยเรียงลำดับจากตัวแปรที่มีผลสูงสุด คือ ตัวแปรการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
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ดานความเฉพาะเจาะจง (X5) รองลงมา คือ การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานความบันเทิง (X1) คุณภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพบริการ (X9) ความไววางใจ (X6) และการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
ดานความนิยม (X3) ตามลำดับดังนี้
2.1 ปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลนดานความเฉพาะเจาะจง (X5) พบวาเปนตัวแปรที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟสูงสุด ทัง้ นี้เนื่องจากสินคาที่จดั จำหนาย
ผานทางเฟซบุกไลฟนั้นมีความพิเศษตรงตามความตองการของผูบ ริโภคและมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธันยา ศิริลาภพานิช และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา การใหบริการ
เฉพาะสวนบุคคล ความสามารถในการเขาสังคมและความเพลิดเพลินสงผลตอความตัง้ ใจในการใชสื่อสังคม
ออนไลนอยางตอเนื่องของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และขัดแยงกับ ผลงานวิจยั ของ จิดาภา ทัดหอม
(2558) ที่กลาวไววาปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลน ดานความเฉพาะเจาะจงไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากลูกคาเห็นวา สินคาที่จดั จำหนาย
ผานทางเฟซบุกไลฟไมไดมีความพิเศษตรงตามความตองการหรือมีเอกลักษณเฉพาะโดดเดนโดยมองเห็นวา
สินคาที่ผูประกอบการนำเสนอผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟสวนใหญเปนสินคาทั่วไป
2.2 ปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลนดานความบันเทิง (X1) ทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้เนื่องจาก การถายทอดสดผานชองทาง
เฟซบุกไลฟนั้นกอใหเกิดความเพลิดเพลินขณะที่ลูกคารับชมการถายทอดสดเพื่อขายหรือเพื่อบอกขอมูล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสินคาหรือบริการนั้น ๆ และมีผลทำใหรูสึกวาการถายทอดสดนี้สามารถรับชมเพื่อความ
ผอนคลายได ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ เกวรินทร ละเอียดดีนนั ท และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา
พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ดานการรับรูค วามบันเทิงทางออนไลนสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
2.3 ปจจัยคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพการบริการ (X9) สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจาก รานคาทีจ่ ำหนายสินคา
ผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟตองใหความสำคัญกับการใหบริการหลังการขาย รานคาตองมี
ความรับผิดชอบเมื่อผูบ ริโภคมีปญหาเกีย่ วกับสินคาที่ซื้อไป มีความรูในสินคาที่ขายและเขาใจความตองการ
ผูบริโภค ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ เมทินี จันทรกระแจะ (2558) ที่กลาววา การใหบริการของระบบ
การใหบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่คือความรูสึกดีเวลาที่มีบุคลากรที่มคี วามรูมาชวยตอบคําถามเมื่อ
มีปญหาในการใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่และเมื่อมีปญหาในการใชบริการธนาคารผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทานจะมีรูสึกดีหากทานไดรบั ความชวยเหลือ
2.4 ปจจัยดานความไววางใจ (X6) สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้เนื่องจากผูบริโภคไดเห็นสินคาจริงขณะรับชมการถานทอดสดและผูข ายได
มีการอธิบายหรือสาธิตวิธีการใชทคี่ อนขางละเอียด จึงเปนสวนหนึ่งที่เพิ่มความมั่นใจใหแกผูบริโภคใน
การตัดสินใจซื้อสินคาผานการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ซึง่ สอดคลองกับกับผลงานวิจยั ของ จิดาภา ทัดหอม
(2558) ที่กลาวไววา ปจจัยดานความไววางใจสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้เนื่องจากลูกคาไดเห็นสินคาจริงและผูข ายสินคาไดอธิบายหรือสาธิต
วิธีการใช จึงเพิ่มความมั่นใจใหแกลูกคาในใจในการซื้อสินคาผานเฟซบุกไลฟ รวมไปถึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พงศกร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา ความไววางใจ เปนปจจัย ที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.5 ปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลนดานความนิยม (X3) สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
ชองทางเฟซบุกไลฟของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้เนื่องจาก ลูกคามองเห็นวา การถายทอดสดเนื้อหา
ตาง ๆ บนเฟซบุกไลฟนั้น เปนเนื้อหาหรือสินคาที่ไดรับความนิยมของทองตลาดและมีความทันสมัยใน
ปจจุบัน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ สุทธิชัย เกศยานนท และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา
การนำเสนอตัวตนตอสังคม การมีปฏิสัมพันธแบบกึ่งมีสวนรวมทางสังคม ประสบการณทดี่ ีและการสื่อสาร
ระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการในสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ขัดแยงกับผลงานวิจัยของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ที่กลาวไววาการตลาดผานสังคม
ออนไลนดานความนิยมไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากลูกคาไมไดมองเห็นวา การถายทอดสดเนื้อหาตาง ๆ หรือสินคา
บนเฟซบุกไลฟเปนเนื้อหาหรือสินคาที่ไดรบั ความนิยมของตลาดหรือมีความทันสมัย สวนดานการปฏิสัมพันธ
ดานการตลาดแบบปากตอปาก ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพขอมูล ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
ชองทางเฟซบุกไลฟของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.6 ปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลน ดานการปฏิสัมพันธ (X2) ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ชมการถายทอดสดผาน
เฟซบุกไลฟของทางรานคานั้น ลูกคาอาจไมไดมีสวนรวมหรือกิจกรรมกับทางรานคาทีท่ างรานคาไดจดั ขึน้ จึง
ไมไดโตตอบ สนทนา หรือมีปฏิสัมพันธกับทางรานคาเทาที่ควร ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ ซึง่ ขัดแยงกับแนวคิด
ของ สุทธิชัย เกศยานนท และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่นำเสนอวาการนำเสนอตัวตนตอสังคมการมี
ปฏิสัมพันธ แบบกึ่งมีสวนรวมทางสังคม ประสบการณทดี่ ี และการสื่อสารระหวางผูบ ริโภคกับผูบริโภคสงผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการในสื่อสังคมออนไลนของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.7 ปจจัยการตลาดผานสังคมออนไลนดานการตลาดปากตอปาก (X4) ไมสง ผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจาก ปจจุบันมีนักการตลาดใช
การบอกปากตอปากเปนเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลนจำนวนมากซึ่งอาจสงผลใหผูบริโภคไมมั่นใจที่
จะเชื่อขอมูลตาง ๆ ในโลกออนไลนมากนัก ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชลธิศ บรรเจิดธรรม และนิตนา
ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวาการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานการสื่อสารแบบปากตอปากผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนังของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้
เนื่องจากการพูดคุยเกี่ยวกับตัวสินคาเพียงอยางเดียวไมไดสง ผลถึงความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนังโดยตรง
2.8 ปจจัยคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพระบบ(X7) ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้เนื่องจาก การดาวนโหลดขอมูลผานชองทาง
เฟซบุกไลฟอาจไมไดรับความรวดเร็วในการใชงานเทาที่ควร หรืออาจติดปญญาที่สัญญาณอินเทอรเนต
ก็เปนได ซึง่ ขัดแยงกับผลการวิจัยของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ที่กลาววาปจจัยคุณภาพสารสนเทศ
ดานคุณภาพระบบสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เนื่องจากผูบ ริโภคสวนใหญสามารถเขาใชบริการระบบเฟซบุกไลฟไดดี สามารถดาวนโหลดขอมูลจาก
ระบบเฟซบุกไลฟไดอยางรวดเร็ว มีการใชงานงาย นาเชื่อถือและสามารถคนหาขอมูลทีต่ องการไดในระบบ
ของเฟซบุกไลฟไดเปนอยางดี
2.9 ปจจัยคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณภาพขอมูล (X8) ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานชองทางเฟซบุกไลฟของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากการใหขอมูลขาวสารผาน
เฟซบุกไลฟแกผูบริโภคนั้นในบางครั้งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเกิดความเขาใจผิดจึงสงผลใหรานคาที่
ถายทอดสดนั้นมีความนาเชื่อถือนอยลง ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ธนพงศ กำเหนิดชูตระกูล และนิตนา
ฐานิตธนกร (2559) ที่กลาววาคุณภาพของขอมูลดานความครบถวนของขอมูล ดานการจัดขอมูล
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และดานความบันเทิงสงผลตอความสำเร็จของผูประกอบการขายเสื้อผาแฟชั่นผานทางสังคมออนไลน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากงานวิจัย
1. การตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความนิยม ที่กำลังไดรับความ
สนใจในปจจุบันนั้น ผูประกอบการควรมีการนำเสนอขอมูลความแปลกใหมที่ทำใหลูกคาเกิดความสนใจและ
ตรงกับความตองการ เพื่อเปนชองทางที่ทำใหผูประกอบการเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นและเปนสวนหนึ่งที่ทำให
ลูกคาตัดสินใจในการซื้อสินคานั้น ๆ
2. การตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความเฉพาะเจาะจง
ผูประกอบการควรเสนอสินคาทีเ่ ปนเอกลักษณ เพื่อไมใหลูกคาเกิดความสับสนและสามารถคนหาสินคาที่
ตองการไดอยางงายดาย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจในซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสด
เฟซบุกไลฟไดโดยไมลงั เล
3. การตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความนิยม โดยปจจุบัน
การถายทอดสดผานชองทางเฟซบุกซนั้นถือวาเปนรูปแบบการเสนอขายสินคาที่ลูกคากำลังสนใจ
หากผูประกอบการใชชองทางการขายในรูปแบบทีแ่ ปลกใหมและทันสมัย ยอมสงผลใหลูกคาตัดสินใจ
ในการซื้อสินคาไดงายขึ้น
4. การตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานความไววางใจ หากรานคา
ที่ถายทอดสด มีความซื่อสัตย สามารถอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ที่ลูกคาตองการไดอยางรวดเร็ว จนทำให
ลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในตัวรานคานั้น ๆ ถือวาเปนสิง่ ที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหลูกคายอมรับและกลาที่
จะตัดสินใจในการซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกซไลฟ
5. การตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ ดานดานคุณภาพบริการ
หากรานคาในเฟซบุกไลฟมคี วามเอาใจใสในการใหบริการ และมีการดูแลหลังการขายที่ดี มีการรับเปลี่ยน
สินคาเมื่อสินคาชำรุด ลูกคายอมประทับใจในการดูแลของรานและสงผลใหตัดสินใจซื้อสินคาไดงาย
ยิ่งขึ้น
ขอเสนอในการทำวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการศึกษาครัง้ นี้ไดนำไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมากยิ่งขึ้น ผูวิจยั มีขอเสนอแนะใน
การทำวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรศึกษาถึงเครื่องสังคมออนไลนประเภทอื่นที่มีการถายทอดสดในปจจุบันเพื่อทำการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบประเภทของเครื่องมือที่มปี ระสิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบ ริโภคมากที่สดุ
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจมีอิทธิพลตอการตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภคผานชองทางเฟซบุกไลฟ
เชน ดานอิทธิพลของผูทรงอิทธิพล กลุมผูบ ริโภคในยุคดิจิทัล เทคนิคในการถายทอดสดของผูขาย หรือ
ประสิทธิภาพของการเชือ่ มตอระบบ เปนตน
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