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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตลาดผา่นสังคมออนไลน์ท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน
ทาง Facebook Live เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการขายเสื้อผ้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าบน 
Facebook Live  จ านวน 200 ตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้จัดท าบันทึกสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล และมีวิธีการด าเนินงานวิจัยผา่นการสงัเกตการณ์ถ่ายทอดสดการขายเสื้อผ้าบน Facebook Live เป็นการตรวจสอบรายการ
และบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) ด้วยวิธีการ Enter ผลการศึกษา พบว่า เครื่องมือการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ 1.ปัจจัยด้านความนิยม และปัจจัยด้าน
การตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ด้านความตั้งใจ 2.ปัจจัย
ด้านความบันเทิง ด้านความนิยม  และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง 
Facebook Live ด้านความสนใจ 3.ปัจจัยด้านความบันเทิง และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนอง
การซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางFacebook Live ด้านความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กไลฟ์ พฤติกรรมการตอบสนอง 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of research is to study the social media marketing that influences people to buy 
clothing on Facebook Live and by optimizing Facebook Live clothing sales content. There were 200 stores 
that sold clothes on Facebook Live. The researcher had made a non-participation observation record to use 
as a data collection tool and there was a way to methods of conducting research through observation of 
clothing sales on Facebook Live. It checked items and recorded research data collection. The statistics for 
analysis included multiple linear regression analysis using the Enter method. The results found that trendiness 
factor and word-of-mouth marketing factors affected behavior of responding to buying clothes on Facebook 
Live to willingness. Furthermore, the factors of entertainment, trendiness and word-of-mouth marketing 
affected behavior to responses to buying clothes via Facebook Live in terms of interest. Also, the entertainment 
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factors and word-of-mouth marketing affected behavior of responding to buying clothes on Facebook Live, 
which was on demand and purchasing decisions with a statistical significance level of 0.05 
 
Keywords: Social Media Marketing, Facebook Live, Responsive Behavior 
 

บทน า 
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยสี่ที่มนุษย์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพื่อปกป้องตนเองจากสภาพ

อากาศ ความร้อน ความเย็น ภัยจากแมลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดจากการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งการสวมใส่เสื้อผ้ายังช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ เป็นการแสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย และแสดงถึงภาพลักษณ์ของบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะสะท้อนถึงสถานภาพทาง
สังคม รสนิยมของแต่ละบุคคล (รุ่งนภา นาพงษ์, 2557) ส่งผลให้ในปัจจุบันเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่างๆได้ถูกพัฒนาการออกแบบ
รูปแบบ คุณภาพ ให้มีความทันสมัยมากข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
สามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งตัดเย็บหรือการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป(อัญชลี พูนพนิช, 2558) ในอดีต
ผู้บริโภคจะต้องซื้อเสื้อผา้จากหน้ารา้นค้าออฟไลน์เท่านั้น แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ธุรกิจการขายเสื้อผ้า
มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์และร้านค้าออนไลน์ได้อย่างไม่มี
ขีดจ ากัด ดังนั้นธุรกิจการขายเสื้อผ้าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว ปรับรูปแบบการท าธุรกิจใหม่ ต้องสร้างทางเลือกช่องทางการ
ขายที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นร้านค้าออฟไลน์เท่านั้น แต่ยังต้องเปิดร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีการ
พึ่งพาอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยท าการตลาดบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรม
การตอบสนองการซื้อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร้านค้าจึงควรให้ความส าคัญในการท าการตลาดบนแพลตฟอร์มผ่านสื่อโซเชียล
มีเดีย ว่าจะเป็นช่องทางบน Facebook, Instagram, Twitter, Line เป็นต้น ซึ่งจากผลส ารวจการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ผู้บริโภคนิยมใช้งานผ่านช่องทาง Social Media อันดับ 1 Facebook ร้อยละ 93 อันดับ 2 Youtube ร้อยละ 91 อันดับ 3 LINE 
ร้อยละ 84 อันดับ 4 FB Messenger ร้อยละ 72 และอันดับ 5 Instagram ร้อยละ 65 (WP, 2562) เครื่องมือ Social Media ที่
ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 คือ Facebook เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีผู้บริโภคนิยมใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ผู้ประกอบการจึงควรให้ความ
สนใจกับเครื่องมือสื่อสารชนิดนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับการท าธุรกจิ                                                                                        

Facebook เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นค าถาม ข้อสงสัย ประเด็นท่ีสนใจ หรือ
การแชร์โพสต์รูปถ่ายหรือโพสต์คลิปวิดีโอ และยังสามารถเขียนบทความหรือบล็อก แชทออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชันเสริมที่มีอยู่
มากมาย นอกจากนี้ทาง Facebook ยังมีแอพพลิเคชันเสริม เช่น Facebook Live ซึ่งเป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งในการน าเสนอ
วิดีโอแบบ Real time เป็น Global platform ที่มีคนเข้าไปใช้งานมากที่สุด โดยลักษณะพิเศษของ Facebook Live เป็นการ
ให้บริการ Content Real-time มีการติดต่อสื่อสาร Two way Communication ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคออนไลน์ 
ซึ่งสามารถท ากิจกรรมร่วมกัน แสดงความคิดเห็น โต้ตอบระหว่างกันได้อย่างทันที ("วิเคราะห์ประโยชน์ของ Facebook Live ใน
การท าตลาด ตามสไตล์ Tarad.com," 2559)  

ดังนั้น การท าการตลาดผ่านช่องทางการ Live ของ Facebook ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมบนโลก
ออนไลน์ ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท่ีต้องการมีการปฏิสัมพันธ์หรือการพูดคุยระหว่างกัน เพื่อสร้างความ
สนิทสนม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความไว้วางใจต่อกัน การท าการตลาดบนแพลตฟอร์ม Facebook Live จึงเป็นการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือที่ เรียกว่า Social Media Marketing(SMM) ที่ เข้ามาช่วยในการท าธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพเนื้อหาการขายเสื้อผ้าบน Facebook Live ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ 
ประกอบไปด้วย ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง และการตลาดแบบปากต่อปาก   อย่างไรก็ตามสิ่งที่
ส าคัญที่สุดของการท าธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ในยุคดิจิทัล ดิสรัปช่ัน คือ การค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากพฤติกรรมการ
ตอบสนองการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ
การศึกษางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการขายเสื้อผ้าบน Facebook Live  ซึ่งทางผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวเป็น
ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ่านทาง Facebook Live ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดย
การศึกษาครั้งน้ี เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคออนไลน์ได้มากขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน สร้างยอดขายให้กับธุรกิจ
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายในงานวิจัยครัง้นี้ เพื่อศึกษาการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการ

ซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง Facebook Live  
 

สมมติฐานในการวิจัย 
การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง และ

ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง  Facebook Live ของผู้บริโภค
ออนไลน ์
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผ่านสังคมออนไลน์  Philip Kotler (2016) อ้างใน มัสลิน ใจคุณ (2561) ได้

กล่าวถึง การตลาดว่า” เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่มีการตอบสนองความพึงพอใจ และความต้องการ โดยได้อาศัยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนกัน”  
 จิดาภา ทัดหอม (2558) ได้ให้ความหมายของ การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ว่าเป็นรูปแบบของการสร้างเครื่องมือบนโลก
อินเทอร์เน็ต โดยพื้นฐานของการสร้างการตลาดสั งคมออนไลน์ คือ การสร้างกิจกรรมทางการตลาดผ่านเนื้อหา รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างมูลค่าของสินค้าหรือบริการทางการตลาด โดยเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Kelly Kerr & Drennan, 2010 อ้างใน Godey et al., 2016) สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นวิธีการสร้าง
เนื้อหาทางการตลาดของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ มีการกระจายสื่อไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เป็นความนิยมรูปแบบใหม่ สามารถพัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและนักการตลาด
นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการตลาด การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบไปด้วย ด้านความบันเทิง (Entertainment)   
ด้านการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ด้านความนิยม (Trendiness) ด้านความเฉพาะเจาะจง (Customization) และด้านการตลาด
แบบปากต่อปาก (Word of mouth) (Tsai&Men, 2013 อ้างใน Godey, 2016) 

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ Churchill (2012) กล่าวว่า Social Media หรือ สังคมออนไลน์ คือ ซอฟแวร์ สื่อ
ดิจิทัลที่อยู่บนระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการท างานทางสังคม โดยผู้ที่ต้องการสื่ อสาร จะสามารถสร้างเรื่องราว 
บอกเล่าบทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ และผู้ใช้ในโลกออนไลน์สามารถรับรู้เรื่องราว ทั้งใน
รูปแบบ ข้อความ ภาพ เสียงได้อย่างรวดเร็ว 
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Safko (2010) ได้อธิบายถึง Social Media คือ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
ความไว้วางใจเป็นการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์แบบสองทาง (Two-way communication) เพื่อเสนอขายสินค้า โดย
ผู้ประกอบการและผู้บรโิภคสามารถโต้ตอบปฏสิัมพันธ์ระหว่างกันได้ทันที ซึ่งผู้ประกอบการหรือร้านค้าสามารถเลอืกใช้ค าพูดในการ
โน้มน้าวเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ทันที 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, น.461) ได้อธิบายว่า 
กระบวนการตอบสนอง (Response Process) เป็นวิธีการ ข้ันตอนที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ข่าวสารและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปสู่
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พฤติกรรมการซื้อ นักการตลาดจึงต้องใช้ความพยายาม วิธีการต่างๆในการสื่อสารทางการตลาด
เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนอง เมื่อมีการศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตอบสนองจะท าให้ผู้สื่อสารทางการตลาด สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไม่ได้เกิดขึ้นทันที นักการ
ตลาดจึงต้องสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนอง 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค Schiffman และ Kanuk (1944) ได้กล่าวถึงค าจ ากัดความพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ การกระท าของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับสินค้าและการใช้บริการจาก
สินค้าและบริการนั้นๆ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อนและมีส่วนร่วมในการก าหนดการกระท า ซึ่ง ผู้บริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

Solomon (2011) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือก           
การซื้อ การใช้ หรือการบริโภค ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือร่วมสร้างประสบการณ์ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของ
ตนเองให้ได้รับความพึงพอใจ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ร้านค้าท่ีขายเสื้อผ้าบน Facebook Live  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนประชากรเป้าหมายที่แน่นอนได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้รูปแบบการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นท่ี 90% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ที่ 10% หรือ 0.10 (Cochran, 1997) จากการค านวณจะได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมที่สามารถน ามาอ้างอิง เป็นตัวแทนประชากรของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เท่ากับ 68 ตัวอย่าง และส ารองจาก
ความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลจ านวน 132 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตการณ์ ติดตามการ Live ขายเสื้อผ้าผ่าน
ทาง Facebook Live โดยใช้เครื่องมือแบบบันทึกการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม(Non-participant Observation) เพื่อเป็น
การตรวจสอบรายการ (Check lists) รวบรวมข้อมูลในการศึกษากลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบบันทึกการ
สังเกตการณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบบันทึกการสังเกตการณ์เกี่ยวกับการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อ
เสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  แบ่งเป็น 5 ด้าน จ านวน 14 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกสังเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของ
ผู้บริโภคออนไลน์ เป็นลักษณะการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน(Ratio Scale) จ านวน 3 ข้อ 

ลักษณะของแบบบันทึกการสังเกตการณ์เป็นแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นลักษณะการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Norminal Scale )หรืออัตราส่วน (Ratio Scale) มีรูปแบบเป็นตัวแปรทวิภาค (Dichotomous Questions) และมีการ
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แปลงข้อมูลโดยใช้วิธีการตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ซึ่งจะต้องก าหนด Codes ของตัวแปรคือมีค่า 0 กับ 1 ก่อนแล้วจึงน า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร  โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นทางสถิติเชิงอนุมาน 
ซึ่งประกอบไปด้วย การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน ใช้เครื่องมือทางสถิติ คือ สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณหรือ
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546,  
น.360-361) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน คือ ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
สมมติฐานย่อยข้อ 1.1 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม ด้าน

เฉพาะเจาะจง  และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live 
ของผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความตั้งใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง 
Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความตั้งใจ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความนิยม คือ จ านวนคนติดตาม 
และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก คือ จ านวนการแชร์ เป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook Live ด้านความตั้งใจ หากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ทุกด้านมีค่าคงที่ ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนอง
การซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ด้านความตั้งใจ เท่ากับ 9685.106 หน่วย หากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความนิยม 
เมื่อจ านวนคนติดตาม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง
Facebook Live ด้านความตั้งใจ จ านวนผู้เข้ารับชม เพิ่มขึ้น 0.009 ครั้ง และหากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบ
ปากต่อปาก เมื่อจ านวนการแชร์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook Live  ด้านความตั้งใจ จ านวนผู้เข้ารับชม เพิ่มขึ้น 8.972 ครั้ง  

สมมติฐานย่อยข้อ 1.2 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านความบันเทิง  ด้านการปฏิสัมพันธ์  ด้านความนิยม     
ด้านเฉพาะเจาะจง  และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook 
Live  ของผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความสนใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความสนใจ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความนิยม คือ จ านวนเสื้อผ้า 
และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก คือ จ านวนการแชร์ เป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน  
Facebook Live ด้านความสนใจ หากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ทุกด้านมีค่าคงที่ ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนอง
การซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ด้านความสนใจ เท่ากับ 288.476 หน่วย หากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความนิยม 
เมื่อจ านวนเสื้อผ้า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live  
ด้านความสนใจ จ านวนความคิดเห็นของลูกค้า เพิ่มขึ้น 8.290 ครั้ง และหากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบ           
ปากต่อปาก เมื่อจ านวนการแชร์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook Live  ด้านความสนใจ จ านวนความคิดเห็นของลูกค้า เพิ่มขึ้น 0.399 ครั้ง  
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ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านFacebook Liveของผู้บริโภคออนไลน์  
ด้านความสนใจ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความบันเทิง คือ การ Live ต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการ
ตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ด้านความสนใจ หากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ทุกด้านมีค่าคงที่ ผู้บริโภค
ออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ด้านความสนใจ เท่ากับ 288.476 หน่วย หากการตลาด
ผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง เมื่อมีการ Live ต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการ
ตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live  ด้านความสนใจ จ านวนความคิดเห็นของลูกค้าลดลง 635.666 ครั้ง เนื่องจากการ 
Live ต่อเนื่อง ท าให้ผู้บริโภคออนไลน์เกิดความพึงพอใจ เพราะการ Live ต่อเนื่องจะท าให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล รายละเอียด 
รูปแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าได้อย่างครบถ้วน จึงท าให้การแสดงความคิดเห็นหรือการสอบถามข้อมูลลดลง 

สมมติฐานย่อยข้อ 1.3 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม      
ด้านเฉพาะเจาะจง  และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook 
Live  ของผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook Liveของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 
ด้านความบันเทิง การจัดกิจกรรม และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก จ านวนการแชร์   หากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ทุกด้าน 
มีค่าคงที่ ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน  Facebook Live ด้านความต้องการและด้านการ               
ตัดสินใจซื้อ เท่ากับ 247.849 หน่วย หากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง เมื่อการจัดกิจกรรม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย             
จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live  ด้านความต้องการและด้านการ
ตัดสินใจซื้อ จ านวนการสั่งซื้อ เพิ่มขึ้น 95.643 ช้ิน และหากการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก                  
เมื่อจ านวนการแชร์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคออนไลน์มีพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่ าน Facebook 
Live ด้านความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ  จ านวนการสั่งซื้อ เพิ่มขึ้น 0.091 ช้ิน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง 

และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของผู้บริโภค
ออนไลน์ ด้านความตั้งใจ ดังนี ้
    1.1 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความนิยม จ านวนคนติดตาม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตอบสนอง
การซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความตั้งใจ จ านวนผู้เข้ารับชม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากความนิยมหรือกระแสความนิยมเป็นความคิดเห็นของกลุ่มคนหรือสังคมที่ค่อนข้างมีพลังและมีอิทธิพลส่งผล
ต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน ผู้ที่ร่วมงานกัน ซึ่งหากร้านค้าหรื อเพจFacebookนั้นมีจ านวนคนติดตามมาก              
ส่วนใหญ่สมาชิกในสัมคมมักจะเกิดการยอมรับได้ง่ายกว่าร้านค้าอื่นและเมื่อร้านค้ามีการ  Live ขายเสื้อผ้า ท าให้ผู้บริโภคมีความ
ตั้งใจในการเข้ารับชมLiveการเสื้อผ้านั้นๆ ได้ง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) กล่าวว่าค่านิยมทาง
สังคมมีผลต่อทัศนคติ พฤติกรรมของมนุษย์ โดยหากน าค่านิยมเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดจะเป็นสิ่งที่ ง่ายในการ
ประสบความส าเร็จและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  บรรพต วรธรรมบัณฑิต (2560) ศึกษาเรื่อง            
กลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของสื่อโทรทัศน์ไทยในปี 2560 พบว่า 
เทคนิคการชวนคุยและการตอบค าถามเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม ยิ่งท าให้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์บนแฟนเพจ ไม่ว่าจะเป็น
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การกดไลค์ กดติดตาม การแสดงความคิดเห็น ก็ยิ่งมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้เห็นข้อมูลใหม่ๆ มากขึ้น ส าหรับเทคนิคของช่อง
โทรทัศน์ โมโน 29 จะใช้เทคนิคชวนให้ผู้ติดตามบนแฟนเพจและพูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับภาพยนต์ที่ก าลังจะฉาย เพื่อท าให้เกิด
การรับชมมากยิ่งขึ้น  
    1.2 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก จ านวนการแชร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความตั้งใจ จ านวนผู้เข้ารับชม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการตลาดแบบปากต่อปาก ไม่ว่าจะป็นการบอกกล่าวจากครอบครัว เพื่อน หรือคนรอบข้าง มีอิทธิพล
ต่อตนเองทั้งนั้น เพราะการสื่อสารที่ส่งผ่านมาท าให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้ ไม่ว่าจะเป็น การเห็น การได้ยิน ประกอบกับเนื้อหา
เรื่องราวส่งผ่านมาจากบุคคลที่เรารู้จักท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ การยอมรับ เปิดรับสื่อต่างๆ  ได้ง่ายมากข้ึน การแชร์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เช่ือมโยงกันของแต่ละผู้บริโภค เมื่อแต่ละผู้บริโภครับรู้ว่า ณ ขณะนั้นมีการLive ขาย
เสื้อผ้าจากการแชร์ ยิ่งมีจ านวนการแชร์มากขึ้น ท าให้เกิดการกระจายข้อมูล  การรับรู้จึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคที่พบเห็น
การแชร์ Live จึงเข้าร่วมการรับชม ณ ขณะนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Muntinga et al. (2011) กล่าวว่า การบอกกล่าวแบบ
ปากต่อปากเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ความรู้สึกร่วมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้น ดึงดูด
ให้กับผู้บริโภคมีความสนใจและพร้อมที่จะเข้ามามีประสบการณ์ร่วมด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของมัสลิน ใจคุณ (2561) ศึกษา
เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook live) ของกลุ่มผู้บริโภค Generation X, Y, Z พบว่า ด้านการตลาดแบบปากต่อปากส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากการแนะน า การบอกต่อ การแชร์จะมีอิทธิพลในด้านตลาด
เป็นอย่างมาก เป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความตั้งใจในการซื้อสินค้า 

2. การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง 
และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของผู้บริโภค
ออนไลน์ ด้านความสนใจ ดังนี้ 
    2.1 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความนิยม จ านวนเสื้อผ้า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตอบสนองการ
ซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Liveของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความสนใจ จ านวนความคิดเห็นลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากกระแสความนิยมของเสื้อผ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อร้านค้ามี
การขายเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live พร้อมกับเสื้อผ้าจ านวนมาก จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ความอยากรู้ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสินค้านั้นเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ สุมาลี เล็กประยูร (2558) พบว่า ผู้บริโภคมักจะคล้อยตามข้อมูล
จากลุ่มอ้างอิง การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูล ความคิดเห็นจากบุคคลอื่น และหากผู้บริโภคบางคนท่ีมีความรู้
เกี่ยวกับสินค้านั้นในระดับต่ า ไม่แน่ใจในการตัดสินใจซื้อ จึงคล้อยตามข้อมูล ความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลอื่นที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญมากกว่าได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชาภรณ์ ศิริโสดา (2558) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเปิดรับสารและความ
น่าเช่ือถือของสารในเฟซบุ๊กกับการตัดสินใจเลือกบริโภคของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย พบว่า ความหลากหลายท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
แรงจูงใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก  ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือสารที่มีความ
หลากหลายเนื่องจากร้านอาหารได้รับความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก ได้รับความคิดเห็นจาก
ดารา นักแสดงรวมไปถึงความคิดเห็นจากบุคคลใกล้ชิดท าให้เกิดแรงจูงใจในการเปิดรับสารและต่างแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
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    2.2 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก จ านวนการแชร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความสนใจ จ านวนความคิดเห็นลูกค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการแชร์Live Facebook เป็นการบอกต่อจากผู้บริโภคหนึ่งไปสู่ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง เมื่อ
ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งได้เห็น Live จึงเป็นการกระตุ้นการรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด และเมื่อผู้บริโภคเกิดสนใจ ความอยากรู้ จึงเข้าไปมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ และเมื่อผู้บริโภคพบเห็นการแชร์มากขึ้น ก็จะท าให้เกิด
การรับรู้และการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้การแชร์ข้อมูลจากเพื่อนหรือบุคคลที่เรารู้จัก ท าให้เราสามารถ
ตรวจสอบและข้อมูลยังมีความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงได้รับการยอมและเปิดรับการรับรู้ข้อมูลได้ง่ายมากข้ึนสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยา เนตรแก้ว (2561) ศึกษาเรื่อง การท าการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีที่มี
ผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า การรับรู้สื่อการท าการตลาดออนไลน์โดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนในเฟซบุ๊ก โดย
การได้รับข้อมูลสินค้าจากการแชร์ของเพื่อน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตอบสนองทั้งด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้าน
ความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ มีอิทธิพลในการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจและสามารถท าให้เกิดการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน เนื่องจากเพื่อนหรือคนรู้จักท าให้เกิดความใกล้ชิด น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ จนท าให้เกิดความมั่นใจในการ
รับรู้สื่อในด้านต่างๆ  
    2.3 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง การ Live ต่อเนื่อง  มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
ตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความสนใจ จ านวนความคิดเห็นลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการ Live ขายเสื้อผ้าอย่างต่อนื่อง เป็นตัวกระตุ้นในการรับรู้เนื้อหาข้อมูลต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความเพลิดเพลิน สนุก ผ่อนคลายและเกิดความพึงพอใจ รับรู้ข้อมูลรายละเอียด รูปแบบ ไซต์ เสื้อผ้าได้ครบถ้วน และพร้อมที่จะ
เปิดรับ เรียนรู้ ในการเข้าชมการ Live ขายเสื้อผ้า ท าให้การแสดงความคิดเห็นหรือการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าน้อยลงได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพสารสนเทศส่งผลต่อการตอบสนองตัดสินใจซื้อสินเค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจาก
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความต่อเนื่อง มีการใช้งานง่าย และค้นหาข้อมูลที่ต้องการในระบบเฟซบุ๊กไลฟ์ได้เป็นอย่างดี 
  3. การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง 
และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง  Facebook Live ของผู้บริโภค
ออนไลน์ ด้านความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ ดังนี ้
    3.1 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง การจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตอบสนอง
การซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ จ านวนการสั่งซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากความบันเทิง โดยการจัดกิจกรรม เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็น
การสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ และความสนใจท่ีจะเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมนั้นๆ เพราะส่วนใหญ่ผู้บริโภค
ชอบความสนุก ความบันเทิง ผ่อนคลาย นอกจากนี้การจัดกิจกรรมยังท าให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้ประกอบการและเป็นการโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                        
สุภาวดี ปิ่นเจริญ (2558) ศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอ่การตัดสินใจใช้บริการจอง
ร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้โภคในกรุงเทพมหานคร พบว่ า ความบันเทิงส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจอง
ร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดการมองเห็นการโฆษณาผ่าน
ช่องทางต่างๆและให้ความส าคัญกับความบันเทิงในการแนะน าแอปพลิเคชันการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน  
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    3.2 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก จ านวนการแชร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การตอบสนองการซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์  ด้านความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ จ านวนการ
สั่งซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัจจุบันอิทธิพลการบอกกล่าวในรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปาก หรือ
การแชร์ผ่านโซเชียลมีเดยีเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและมกีารับรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแชร์ Live สดจะท าให้ผู้บริโภค
ได้เห็นสินค้าจริง พร้อมทั้งได้ฟังค าอธิบาย รูปแบบ สี ไซต์ การสวมใส่เสื้อผ้าของร้านค้า จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในสินค้าได้มากขึ้น
และท าให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าง่ายมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า การรับรู้สื่อโฆษณาโดยตรงจากเครือข่าย
เพื่อนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตอบสนองทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ต้องการและการตัดสินใจซื้อ โดยการรับรู้สินค้าจากเครือข่ายเพื่อนท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้มาก ซึ่ง  
ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ ก าเหนิดชูตระกูล (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบอกต่อ การจัดอันดับ และการวิจารณ์
สินค้า คุณภาพของข้อมูลและการบริการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านทางสังคมออนไลน์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยการบอกต่อเป็นผลส าเร็จในการประกอบการผ่านทาง
สังคมออนไลน์เพราะการบอกต่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเสื้อผ้าแฟช่ันจากผู้อื่นท้ังจาก 
Facebook Instagram และเป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายของธุรกิจได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคและการ

เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการขายเสื้อผ้าบน Facebook Live ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและน าเสนอข้อมูล เพื่อดึงดูดให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจ รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ด้านความบันเทิง  การขายเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ควรมีการให้ข้อมูลสินค้าที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกที่ดี มีอารมณ์ร่วม ท าให้ได้รับความสนุก เพลิดเพลิน มีความน่าตื่นเต้น โดยร้านค้าหรือผู้ประกอบการควรมีการจัด
กิจกรรม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและเข้าร่วมสนุกกับ Live ขายเสื้อผ้า การจัดกิจกรรมเป็นการช่วยเพิ่มการกระตุ้นพฤติกรรมการ
ตอบสนอง ความต้องการและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ในขณะที่ Live ขายเสื้อผ้า คุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ต
ต้องมีความเสถียร สามารถ Live ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ระบบต้องมีการเข้าถึงได้ง่าย ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคติดตามรับชมการ Live ขายเสื้อผ้าได้อย่างต่อเนื่อง  

2. ด้านความนิยม เสื้อผ้าเป็นสินค้าแฟช่ันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ท าให้ความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ ตามสถานการณ์ปัจจุบันเช่นกัน ร้านค้าหรือผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับจ านวนปริมาณเสื้อผ้า 
เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการตอบสนองให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับชม แสดงความคิดเห็น 
สอบถามรายเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้าและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อได้ นอกจากนี้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการควรกระตุ้นให้ผู้บริโภคกด
ติดตามเพจ ยิ่งผู้บริโภคกดติดตามเพจมากจะท าให้เพจเป็นท่ีน่าสนใจ และหากเมื่อผู้ประกอบการหรือร้านค้ามีการ Live ขายเสื้อผ้า
ก็จะยิ่งท าให้ผู้บริโภคเข้ามารับชมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

3. ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ร้านค้าหรือผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการแชร์ Live Facebook เนื่องจาก
การแชร์เป็นการส่งต่อข้อมูล ท าให้ผู้บริโภค คนรอบข้าง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เป็นการเพิ่มการมองเห็นให้กับผู้บริโภคมากขึ้น 
ร้านค้าจึงควรกระตุ้นให้ผู้บริโภคแชร์ Live Facebook หรือกระตุ้นให้บุคคลที่รู้จัก เช่น บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน   
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ช่วยแชร์ Live เพิ่ม เนื่องจากการแชร์ Live จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามารับชม แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงเกิดความต้องการ
และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้ความกรุณาในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ความช่วยเหลือ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างสูง นับตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการวิจัย จนกระทั่งงานสารนิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ
อาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้                                                                                                                                                         

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล  อาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุเสน และอาจารย์                
ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานและกรรมการสอบสารนิ พนธ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สารนิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความรู้ ความเมตตา ทั้งในทางทฤษฎี 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆพร้อม
ทั้งให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีได้สนับสนุนในด้านการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน รวมไปถึงเพื่อนๆ พ่ีๆ น้องๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ ให้ความช่วยเหลือและก าลังใจเสมอ
มา จนงานสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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