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บทคดัย่อ 

 
              การวิจยัในครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยคือ กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ที่เคยชมการถ่ายทอดสดการขายเสื้อผ้าแฟชัน่         
ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และเคยซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิตทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน สถติคิ่าท ี
การวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญงิ มสีถานภาพโสด โดยส่วนมากจะมอีายุระหว่าง 20 – 24 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 20,999 บาทขึน้ไป ผูบ้รโิภค
มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยผู้บรโิภคได้ตอบแบบสอบถามและมรีะดบัความคดิเห็น 
เรียงตามล าดบั ดงันี้  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา 
ตามล าดบั นอกจากนี้  ผู้บรโิภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัด้านความไว้วางใจภาพรวมอยู่ในระดบัไว้วางใจมาก             
โดยรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการสื่อสาร การเอาใจใส่ ตามล าดับ นอกจากนี้ผู้บรโิภคมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าแฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัซื้อแน่นอน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบั 
ความคดิเหน็ที่เหน็ด้วยมากที่สุดคอื ท่านจะเลอืกซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านการรบัชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อมคีวามต้องการ          
ทีจ่ะซือ้ในอนาคต   
 
ค าส าคญั: ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ความไวว้างใจ การตดัสนิใจซือ้ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research are to study the factors affecting good purchasing decisions via 
Facebook Live of people in Bangkok. The samples in this research consisted of Four hundred consumers in 
the Bangkok metropolitan areas. The subjects and then purchased fashion clothing using Facebook Live from 
a fashion clothing seller. A questionaire were used as a tool for data collection. The statistics used for data 
analyais included percentage, mean, standard deviation and the statistis used for hypothesis testing, 
including a one sample t-test, ANOVA and multiple regression. The results were as follows: Most of the 
consumers were female, single, age between twenty to twenty four years old. With a Bachelor degree or 
equivalent worked as private company employee with an average salary of between 15,000 and 20,999. 
Consumers had opinions regarding the overall marketing mix at a level of agreement, with the highest mean 
factor of a distribution channel at a level of agreement, promotion, product and price, respectively.  
Consumers had opinions about overall trustworthiness at a level of agreement with a highest mean factor of 
communication and attention, respectively. Consumers had regarding overall purchasing decisions through 
Facebook Live at a level of in agree. The highest agreement level was with  “You will choose to purchase 
fashion clothing through Facebook Live regarding future purposes” This was followed by “You will absolutely 
choose to purchase fashion clothing through Facebook Live when you want to make purchases in the future”, 
“You will first consider fashion clothing that viewed on Facebook Live when you want to make future 
purchase ”This was followed by “You are happy to recommend fashion clothing from Facebook Live channels 
with people you know“ and the last is “You want to purchase fashion clothing through Facebeook Live 
instead of conventional channels, such as Instagram and Facebook page.” 
 
Keywords:  Factors of Marketing Mix, Trust, Choose a Purchase 
 
บทน า 

เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มถอืเป็นปจัจยัหน่ึงในปจัจยัสีท่ีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ในการการป้องกนั
ความร้อนความเย็น รวมทัง้ป้องกันอันตรายจากภายนอก หน้าที่ดังกล่าวน้ีเป็นหน้าที่ทางด้านกายภาพ เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มยงัเป็นการบ่งบอกถงึภาพลกัษณ์ของผู้สวมใส ่สถานภาพทางสงัคมทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ แสดงให้
เห็นถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ปจัจุบันเสื้อผ้ามีการพัฒนาทัง้รูปแบบและคุณภาพที่ทันสมยัตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้โดยจะมกีารสัง่ตดัเยบ็ตามรา้นตดัเสือ้ทัว่ไปหรอืจะมกีารสัง่ตดัโดยเฉพาะจากดไีซน์เนอรช์ื่อดงัหรอืใน
รปูแบบเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา วฒันธรรมจากต่างประเทศไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะดา้น
การแต่งกาย ส าหรบัภาพรวมตลาดเสือ้ผา้ส าเรจ็รูป การน าเขา้เสือ้ผา้ส าเรจ็รูปของไทยทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ โดยใน
ปีที่ผ่านมาไทยมีการน าเข้ากว่า 854 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (หรอืประมาณ 3.03 หมื่นล้านบาท) ส่วนมากเป็นเสื้อผ้า
สภุาพสตรทีีข่ยายตวัสงูมากกว่าของสภุาพบุรุษ (thansettakij. 2561: ออนไลน์)  
 ปจัจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและการด ารงชีวติของมนุษย์มีการ
เปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยัยู่ตลอดเวลา เช่นเดยีวกบัการด าเนินงานธุรกจิทีจ่ะต้องอาศยัการตลาดเพื่อที่จะพฒันาให้
ตรงใจผู้บริโภค  จากสถิติข้อมูลของ Thailand Zocial Award 2018 มีการกล่าวถึงข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์ของ
ประชาชนชาวไทยตลอดปี 2017 ว่า จ านวนคนโพสต์ข้อความสาธารณะทางสื่อออนไลน์มีจ านวน3,600,000,000 
ขอ้ความต่อ จากผลการส ารวจ พบว่า คนไทยในปี 2017 ว่า ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มากเป็นอนัดบั 8 ของโลก 
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และมจี านวนการใชเัฟซบุ๊ก (Facebook) สงูถงึ 49 ลา้นคน โดยกลุ่มประชากรทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่ม
ประชากรที่ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด จากสถิติที่ปรากฏออกมานัน้แสดงว่าทุกอย่างนัน้เปลี่ยนไปเร็วมาก
โดยเฉพาะเทคโนโลย ี
 ในปจัจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) ยงัเป็นผู้น าในเรื่องการพฒันาเทคโนโลยแีละการใช้งาน (Features) ซึ่งได ้      
มกีารเปิดตวัรปูแบบการใชง้านใหม่ทีเ่รยีกว่า การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ทีเ่ป็นการน าเสนอ
รูปแบบวดีโีอ ซึง่ผูใ้ช้งานสามารถถ่ายทอดสด รวมไปถงึมกีารพูดคุยระหว่างผูถ่้ายทอดสดกบัการแสดงขอ้ความของ          
ผูเ้ขา้ชม ณ เวลานัน้ โดยปจัจุบนัก าลงัเป็นทีนิ่ยมในกลุ่มผูใ้ชด้ารานักแสดง บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง นกัศกึษาหรอืประชาชน
ทัว่ไปที่มเีฟซบุ๊ก (Facebook) ซึง่ผู้ทีท่ าธุรกจิต่างๆ จงึเลอืกใช้โปรแกรมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook 
Live) เพื่อน าเสนอสนิคา้ หรอืสนทนาพูดคุยกบัลูกคา้ จงึสามารถท าใหผู้ข้ายสนิคา้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 การใช้การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) แสดงให้เห็นว่า การสร้างเนื้อหาทางธุรกิจผ่านทางการ
ถ่ายทอดสด เป็นเครื่องมอืที่สามารถสรา้งเนื้อหาที่แปลกใหม่ การมปีฏสิมัพนัธ ์กระแสนิยมความเฉพาะเจาะจง และ
สร้างการบอกต่อของลูกค้า ซึ่งเห็นได้ว่า ความพิเศษของโปรแกรม คือ การน าเสนอเนื้อหาในเวลาจริง เป็นการ
ติดต่อสื่อสารระบบสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างเจ้าของธุรกิจและลูกค้าที่สามารถโต้ตอบกันได ้
กลายเป็นการท ากจิกรรมร่วมกนัได ้(“วเิคราะหป์ระโยชน์ของ Facebook”, 2559) ทัง้นี้ การตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์
ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถึงความส าคญัดงักล่าวและมคีวามต้องการที่จะศกึษา ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อเสือ้ผ้า
แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร            
เพื่อน ามาใชก้บัผู้บรโิภคในปจัจุบนั โดยพฤตกิรรมการต่างๆ ของผู้บรโิภคที่สามารถประเมนิไดจ้ากการวจิยั จะท าให้
สามารถพฒันาแนวทางการสรา้งกลยุทธ ์ทางธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ในรูปแบบการถ่ายทอดสดได ้รวมไปถงึการ
สรา้งประสทิธผิลระหว่างผูค้า้และผูบ้รโิภคในการซือ้ขายสนิคา้ผ่านสือ่ออนไลน์ในอนาคต 
 นอกจากการด าเนินธุรกจิบนโลกออนไลน์ในปจัจุบนันัน้ สิง่ส าคญัที่ธุรกจิจะต้องได้รบัจากลูกค้า คอื ความ
ไว้วางใจ (Trust) หากลูกค้ามคีวามไว้วางใจต่อธุรกจิ ก็จะสามารถเกดิกระบวนการซื้อ หากมกีารถ่ายทอดสดขอ้มูล
สนิคา้หรอืบรกิารของแต่ละธุรกจิ จะมลีกูคา้เขา้มาร่วมแสดงความเหน็ มกีารแนะน า หรอืตชิม ซึง่ถอืไดว้่า เป็นสว่นหนึ่ง
ในการไวว้างใจของลูกคา้ที่จะซื้อสนิค้า ทัง้นี้ จากการทีไ่ด้กล่าวมาแลว้ในนัน้ไม่ว่าจะเป็นเกดิรูปแบบการถ่ายทอดสด
ของเฟซบุ๊ก (Facebook) และการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้วจิยัจงึเลง็เหน็ถึง
ความส าคญัดงักล่าวและมคีวามต้องการที่จะศกึษา ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลือกซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะท าให้สามารถพัฒนาแนว
ทางการสร้างกลยุทธ์ ทางธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ในรูปแบบการถ่ายทอดสดได้ รวมไปถึงการสรา้งประสทิธผิล
ระหว่างผูค้า้และผูบ้รโิภคในการซือ้ขายสนิคา้ผ่านสือ่ออนไลน์ไดใ้นอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านความไว้วางใจในด้านต่างๆของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอิทธิพลต่อ         
การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)  
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
วิธีการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลเน็ตเวริค์เฟซบุ๊กและอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดน้ ามาท าการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรของ 
W.G. Cochran (1953).Sampling Techiques.New York:John Wiley&Son.Inc. โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
จ านวนผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใชส้ตูรในกรณี 
ทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร ซึง่จาการค านวณจ านวนประชากรทีเ่ป็นประชากรตวัอย่างจากการสุ่มตวัอย่างมคี่าค านวณ 
รวมทัง้สิ้น 384.16 คน เพื่อความครบถ้วนและความสะดวกในการเก็บข้อมูล และเพื่อป้องกันความผิดพลาด
คลาดเคลื่อน ผูว้จิยัจงึท าการปรบักลุ่มตวัอย่างดงักล่าวทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นจ านวนกลุ่มละ 400 คน  
 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- สถานภาพสมรส 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- อาชพี 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
- รายได ้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
     - ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
     - ดา้นราคา (Price) 
     - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
     - ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ 

ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) ของผูบ้รโิภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความไว้วางใจ ( Trust)  

     - ดา้นการสือ่สาร 

     - ดา้นการเอาใจใส ่

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 



5 

 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 น าแบบสอบถามมาสร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ทางเว็บไซต์ Google ได้ลิงค์ส าหรบัตอบค าถาม คือ 
https://goo.gl/forms/BU88hjT9qMTSgSqE3 จากนัน้ประสานขอความร่วมมอืในการส่งลงิคแ์บบสอบถามในการวจิยั 
เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กบัผูข้ายสนิคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ออนไลน์ โดยขออนุญาตส่งลงิคแ์บบสอบถาม ทางกล่อง
ขอ้ความ (Inbox) กบัลกูคา้ทีเ่คยซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ 

และท าการคดักรองกลุ่มตวัอย่าง เฉพาะกลุ่มลกูคา้กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนทีเ่คยชมการถ่ายทอดสด
การขายเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และเคยซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เท่านัน้ โดยวธิีการตัง้ค าถามในการ         
คดักรองกบักลุ่มตวัอย่างว่า “คุณอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครใช่หรอืไม่” “คุณเคยซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ใช่หรอืไม่” ถา้กลุ่มตวัอย่างตอบว่า “ใช”่ จงึจะแจกแบบสอบถามใหต้อบต่อไป 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวจิยัครัง้น้ี คือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจยัได้จดัท าขึ้นเพื่อศึกษาปจัจยัที่มีอิทธพิลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่ านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ กไลฟ์  (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย  ดังนี้ 1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม             
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)               
3) แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัด้านความไว้วางใจ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่
ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)  
 การทดสอบเครือ่งมือใช้ในงานวิจยั 
 น าแบบสอบถามไปเกบ็กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด และน ามาวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ของชุดค าถาม โดยใชส้มัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟ่า ( - Coefficient) สตูร
ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของชุดค าถาม ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดบัความคงที่ของชุด           
ค า ถาม โดยมคี่าระหว่าง 0 ≤  ≤ 1 ซึง่ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มาก แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชค้่า  
ทีย่อมรบัได้ที่ 0.70 (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 449) โดยผลการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่า  ผ่าน
เกณฑท์ีย่อมรบัได ้ 
 สถิติท่ีใช้ในงานวิจยั 
 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช่ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติค่าท ีการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคณู 
 
ผลการวิจยั  
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 400 คน มีรายละเอียด ดงันี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.00  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด            
มจี านวน 296 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.00 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 20 – 24 ปี มจี านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.25 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มจี านวน 231 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.75 กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่มอีาชพีพนักงาน / ลูกจา้งบรษิทัเอกชน มจี านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได ้
15,000 –20,999 บาท มจี านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.25 
 

https://goo.gl/forms/BU88hjT9qMTSgSqE3
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 2. ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด จากการวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสม
ทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 
โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดบัเห็นด้วย รองลงมาคือ  
ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลี่ย 3.86 ล าดบัถดัมาคือด้านผลติภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.80 และสุดท้ายคอืด้านราคา           
มคี่าเฉลีย่ 3.77 และหากพจิารณาเป็นรายดา้นสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
 ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเห็นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
คดิเหน็ที่เหน็ด้วยมากที่สุดคอื คอื มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึรา้นค้าไดต้ลอดเวลามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 รองลงมา 
ได้แก่ สามารถพูดคุยกบัทางร้านค้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้สะดวก รวดเรว็ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ล าดบัถัดมาคือ 
สามารถค้นหาข้อมูลเสื้อผ้าแฟชัน่ได้ง่ายในระบบของเฟซบุ๊กไลฟ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และล าดับสุดท้าย คือ               
มชี่องทางในการช าระค่าสนิคา้ไดห้ลายช่องทาง เช่น บตัรเครดติ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 
 ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ 
ทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ดคอื คอื มกีารส่งเสรมิการขายทีน่่าสนใจ เช่น การใหส้่วนลดเงนิสด เมื่อซือ้ตามก าหนด การใหข้อง
สมนาคุณพเิศษส าหรบัสมาชกิ การบรกิารจัดส่งสนิค้าฟร ีเป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 รองลงมา ได้แก่ มกีารส่ง
ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัสนิค้าอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 ล าดบัถัดมาคือ มีการจดักิจกรรมทางการตลาดอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การร่วมสนุกแจกรางวลักบัรา้นคา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 และล าดบัสดุทา้ย คอื ใชด้ารา
หรอืบุคคลมชีื่อเสยีง ในการโฆษณาสนิคา้ทางโซเชยีลมเีดยี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 
 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมในระดบัเหน็ดว้ย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ยมากที่สดุคอื คอื  
มีความหลากหลายของเสื้อผ้าแฟชัน่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา ได้แก่ มีความทันสมัยของเสื้อผ้าแฟชัน่           
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 ล าดบัถดัมาคอืเป็นแบรนดม์ชีื่อเสยีงและไดร้บัความนิยม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ล าดบัถดัมาคอื
มเีอกลกัษณ์มกีารออกแบบทีโ่ดดเด่น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ล าดบัถดัมาคอื เสือ้ผา้แฟชัน่ ตรงกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภค มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และล าดบัสุดท้าย คอืมคีุณภาพด ีมกีารตดัเยบ็อย่างประณีต มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 
ตามล าดบั 
 ปจัจยัดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมค่ีาเฉลีย่
เท่ากบั 3.77 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ด้วยมากทีสุ่ดคอื คอืราคามี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 รองลงมา ได้แก่ ราคามใีหเ้ลอืกซื้อหลากหลาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.77 ล าดบัถดัมาคอื ราคาถูกลงเมื่อซือ้จ านวนมากๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และล าดบัสดุทา้ย คอื ราคาถูกกว่าแหล่ง
จ าหน่ายอื่นทัว่ไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ตามล าดบั 
 3. ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นความไวว้างใจ จากการวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นความไวว้างใจ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 โดยรายด้านที่มี
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ดา้นการสื่อสาร มคี่าเฉลีย่ 3.85 รองลงมาคอื ดา้นการเอาใจใส่ มคี่าเฉลีย่ 3.81 และหากพจิารณา
เป็นรายดา้นสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
 ด้านการสื่อสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเห็นด้านการสื่อสาร โดยรวมในระดบัเห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ยมากที่สดุคอื คอื 
จดัส่งสนิค้าให้ได้ตรงตามเวลาที่แจ้งไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 รองลงมา ได้แก่ สื่อสารขัน้ตอนการช าระเงนิชดัเจน            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 ล าดบัถดัมาคอืแจง้เลขพสัดุใหล้กูคา้ทราบทุกครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ล าดบัถดัมาคอื แนะน า
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สนิค้าที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และล าดับสุดท้าย คือสามารถตอบข้อสงสยัเกี่ยวกับสินค้าและบริการได ้          
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 ตามล าดบั 
 ด้านการเอาใจใส่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ยมากทีส่ดุคอื คอื 
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนจดัส่งสนิคา้ และ ไม่คดิค่าจดัสง่เมื่อซือ้สนิคา้ครบจ านวนตามเงื่อนไข มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 
รองลงมา ได้แก่ แจง้ให้ทราบหากสนิค้าทีลู่กค้าสัง่ซื้อหมด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ล าดบัถดัมาคอื ใหค้วามช่วยเหลอื
ตลอดระยะเวลาการซื้อสนิค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 และล าดบัสุดท้าย คือ ค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.65 ตามล าดบั 
 4. ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ จากการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
มรีะดบัความคดิเห็นด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ที่เหน็ด้วยมากที่สุดคอื คอื ท่านจะเลอืกซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านการรบัชมทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อมคีวามตอ้งการทีจ่ะซือ้ในอนาคต มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านจะเลอืกซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่
ผ่านการรบัชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์อีกในอนาคตอย่างแน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ล าดบัถัดมาคือ ท่านจะพิจารณา
เสื้อผ้าแฟชัน่จากช่องทางการรบัชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เป็นตัวเลือกแรกเมื่อมีความต้องการที่จะซื้อสนิค้าในอนาคต              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ล าดับถัดมาคือ ท่านมีความยินดีที่จะแนะน าเสื้อผ้าแฟชัน่ จากช่องทางการรับชมทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ใหก้บับุคคลที่ท่านรูจ้กัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 และล าดบัสุดทา้ย ท่านมคีวามต้องการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่าน
การรบัชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แทนช่องทางเดมิทีเ่คยซือ้อยู่เดมิ เช่น instragram , facebook page มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 
ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปจัจยัประชากรศาสตร์ ด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก
เพศหญิงตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่าน Facebook จากการเปิดรบัโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ทัง้จากเครอืข่ายเพื่อน จากการ
เปิดรบัโฆษณาจาก Facebook มากกว่า เพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อมัพร แซ่โซว (2556) ศกึษาเรื่อง 
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค และพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเฟซบุ๊ค ของนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคทีเ่พศต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านเฟซบุ๊ค ทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมตฐิานขอ้ที ่ 2 ปจัจยัประชากรศาสตร ์ด้านสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการ มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/           
อยู่ด้วยกนั ดงันัน้ ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนัแลว้ ย่อมมกีารสรา้งรากฐานความมัน่คงในชวีติครอบครวั
มากกว่าผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพโสด ซึ่งผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดส่วนใหญ่จะใชจ้่ายไปกบักจิกรรมสงัสรรค์ สนัทนา
การมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรานิษฐ ์ฉายสวุรรณครี ี(2559) 
ท าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม. ทีพ่บว่า ดา้น
สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 
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 สมมตฐิานขอ้ที ่ 3 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นอายุทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ีอายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่าน
ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก อายุ           
ทีแ่ตกต่างกนัจะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามต้องการสนิค้าต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิง่แปลกใหม่และชอบสนิค้า
ประเภทแฟชัน่ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณครี ี(2559) ท าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ ในเครอืข่ายเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม ทีพ่บว่า ดา้นอายุ ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานขอ้ที่  4 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่าน
ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มมีรูปแบบการด าเนินชวีติที่แตกต่างกนั แต่รูปแบบการโฆษณาในปจัจุบนั
เขา้ถึงในทุกๆ กลุ่ม การเปิดรบัสื่อที่เป็นหลกัการมากกว่า อกีทัง้ผู้ที่มรีะดบัการศกึษาเพิม่สูงขึน้จะท าการค้นคว้าหา
ขอ้มูลจากหลายแหล่ง ท าการประเมนิทางเลอืก และศกึษาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจซือ้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัตนเองและ
สอดคลอ้งกบัความต้องการมากที่สุด มผีลท าใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกซื้อสนิคา้ของผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาสูง 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณครี ี(2559) ท าการศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผา้จากรา้นคา้. ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม. ทีพ่บว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อที่  5 ปจัจยัประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกนั มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ถงึอาชพี
ของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสนิค้าและบรกิารที่แตกต่างกนั แต่ผู้บรโิภคไม่ว่าจะประกอบ
อาชพีอะไรกต็ามยงัคงต้องการสนิค้าและบรกิาร ซึ่งเมื่อผู้บรโิภคเกิดพึงพอใจกบัสนิค้าหรอืบรกิารไม่ว่าจะเป็นด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือราคา ก็จะเกิดการตัดสนิใจซื้อสนิค้านัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีร ี
(2559) ท าการศึกษา ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า ในเครอืข่ายเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม             
ที่พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม               
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานขอ้ที ่ 6 ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่
ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั           
มกีารตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 หากแบ่งอาชพีออกเป็นสว่นทีม่รีายไดท้ีม่ ัน่คงแต่ก าลงัซือ้น้อย เช่น รบัราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ สว่นที่
มรีายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อบ้านแม่บ้าน นักแปล และไม่มรีายได้ เช่น นักเรยีน นิสติ นักศกึษา และว่างงาน อาชีพ          
ที่ต่างกนัมีความมัน่คงต่างกนั รายได้ที่แตกต่างกนัท าให้เกิดข้อจ ากดัในการใช้จ่าย ย่อมมีแนวคิด อุดมการณ์ และ
ค่านิยมต่อสิง่ต่างๆแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมผู้บรโิภคแต่ละอาชพีแตกต่างกนั ท าให้การเลอืกซื้อสนิค้าและบรกิาร
แตกต่างกนัไปอีกด้วย มากกว่าธุรกิจส่วนตัว และพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ            
ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณครีี (2559) ท าการศึกษาปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครอืข่าย
เฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม. ที่พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านค้าใน
เครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อที่ 7 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกับการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัด้าน 
ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธพิลกบัการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสามารถอธบิายได้รอ้ยละ 27.8 โดยพบว่า ด้านผลติภัณฑ์ ผู้บรโิภคมรีะดบัความ
คิดเห็นกับเรื่อง ความหลากหลายของเสื้อผ้าแฟชัน่  มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราวุฒิ อภัยพงศ์ และ          
สุกจิ ขอเชือ้กลาง (2557) และ E.Elena V. Pogorelova et al. (2016) ไดก้ล่าวสรุปดา้นผลติภณัฑไ์วว้่า สนิคา้ทีม่กีาร
น าเสนอนัน้มคีวามหลากหลายเช่น เสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และการให้บรกิาร
ดา้นต่างๆ เป็นตน้ อกีทัง้สนิคา้ทีม่คีุณภาพมตีราสนิคา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ มบีรรจุภณัฑท์ีส่วยงามจะดงึดดูความสนใจของ
ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะบนเวบ็ไซต ์ถดัไปดา้นการสง่เสรมิการตลาดพบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็กบัเรื่อง การสง่เสรมิ
การขายทีน่่าสนใจ เช่น การใหส้ว่นลดเงนิสด เมื่อซือ้ตามก าหนด การใหข้องสมนาคุณพเิศษส าหรบัสมาชกิ การบรกิาร
จดัส่งสนิค้าฟร ีเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ วราวุฒ ิอภยัพงศ ์และสุกจิ ขอเชือ้กลาง (2557) การสรา้งความ          
พึงพอใจโดยผ่านสื่อโฆษณา เช่น สิง่พิมพ์ วิทยุ ในการประชาสมัพนัธ์เว็บไซต์ให้มคีวามน่าสนใจ และที่ส าคญั คือ            
การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น มกีารลด แลก แจก แถม ชงิโชค เป็นต้น ซึ่งสามารถดงึดูดสายตาให้ผู้บรโิภค
ตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ไดเ้รว็ขึน้ และดา้นราคา ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็กบัเรื่อง ราคาถูกกว่าแหล่งจ าหน่าย
อื่นทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วราวุฒ ิอภยัพงศ์ และสุกจิ ขอเชือ้กลาง (2557) และ E.Elena V. Pogorelova  
et al. (2016) ได้สรุปด้านราคาที่เหมอืนกนัไวว้่า ในการซื้อสนิคา้บนเวบ็ไซต์นัน้ จะมกีารแสดงราคาให้เหน็ได้ชดัเจน 
ซึง่ท าให้ผู้บรโิภคสามารถเทยีบดูราคาได้ จนท าการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ที่มรีาคาถูกกว่า และราคาของสนิคา้นัน้มรีาคา          
ทีส่มเหตุสมผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 สมมติฐานข้อที่ 8 ความไว้วางใจในด้านการสื่อสาร และด้านการเอาใจใส่ มอีิทธพิลกบัการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า 
ปจัจยัด้านความไว้วางใจในด้านการสื่อสาร และด้านการเอาใจใส่ มีอิทธิพลกบัการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสามารถอธบิายได้รอ้ยละ 29.5 โดยพบว่า 
ดา้นการสือ่สาร ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็กบัเรื่อง จดัสง่สนิคา้ใหไ้ดต้รงตามเวลาทีแ่จง้ไว้ มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ วรารัตน์ สันติวงษ์  (2553) ได้กล่าวสรุป ด้านการสื่อสาร ไว้ว่า การสื่อสาร (Communication): Self-
disclosure and Sympathetic Listening การสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการสื่อสารของ
พนักงาน พนกังานจ าเป็นต้องแสดงความจรงิใจ และพรอ้มในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้เพื่อทีจ่ะท าใหท้ัง้สองฝา่ย
เตม็ใจจนสามารถแสดงความรูส้กึรวมทัง้ความคดิร่วมกนั หรอืสรา้งความรูส้กึใหเ้กดิการอยากใชบ้รกิารดว้ยการเตม็ใจ 
ที่จะให้บรกิาร ถัดไปด้านการเอาใจใส่ ผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นกบัเรื่อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจดัส่งสนิค้า          
มากที่สุด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วรารตัน์ สนัตวิงษ์ (2549) ได้กล่าวสรุปด้านการเอาใจใส่ ไวว้่า ความใส่ใจและ
การให้ (Caring and Giving) เป็นความเอื้ออาทร ความรู้สึกอยากปกป้องและความอุ่นใจ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิกบัลกูคา้ ซึง่จะสง่ผลใหล้กูคา้มคีวามรูส้กึทีด่ ี
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั              
               1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกค้าที่ เป็น
เพศหญิง ที่มสีถานภาพโสด อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-24 ปีมรีะดบัการศกึษาอยู่ในปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า โดยส่วน
ใหญ่มอีาชพีพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน มรีายได ้15,000 –20,999 บาท เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจซือ้
เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มากทีส่ดุ 
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 2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ จากการศกึษาพบว่าปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด มอีทิธพิลกบัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่าน
ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ เรยีงล าดบัตามอทิธพิลจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด และ ด้านราคา โดยตวัแปรทัง้ 3 ตวันี้สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทาง 
การถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ไดร้อ้ยละ 27.8 โดยพบว่า ม ี1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ไดเ้ป็นปจัจยั
ทีเ่ป็นตวัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้รโิภค ดงันัน้ผูป้ระกอบการและ       
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าโฆษณาจึงควรให้ความส าคัญน าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ในการท าการส่งเสริมการขาย 
ประชาสมัพันธ์หรือ พัฒนาตัวสนิค้าโดยเน้นไปทาง 3 ด้านนี้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ          
ดา้นราคา 
 3. ความไว้วางใจในด้านการสื่อสาร และด้านการเอาใจใส่ มีอทิธิพลกบัการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ จากการศึกษาพบว่าปจัจยัความไว้วางใจในด้านการสื่อสาร และด้านการเอาใจใส ่         
มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ เรียงล าดับตามอิทธิพลจาก          
มากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการสือ่สาร และ ดา้นการเอาใจใส่ โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันี้สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสนิใจ
ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้รอ้ยละ 29.5 ดงันัน้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ควรจะพฒันาและสง่เสรมิการขายโดย เน้นใหค้วามส าคญักบัทัง้ ดา้นการสือ่สาร และ ดา้นการเอาใจใส ่เช่น จดัสง่สนิคา้
ใหไ้ดต้รงตามเวลาทีแ่จง้ไว ้หรอื การแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหน้าก่อนจดัสง่สนิคา้ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. เพิม่การวจิยัเชงิคุณภาพในการเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึ อาท ิการสมัภาษณ์เชงิลกึ ( In-depth Interview) เพื่อให้
เขา้ใจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม 
   2. การศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook Live) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรศกึษาในเขตจงัหวัดอื่นๆ ภายในประเทศ เนื่องจากเฟซบุ๊ก มผีู้ใช้งานมากมาย         
อยู่ทัว่ประเทศ เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการและประสทิธผิลทีแ่ทจ้รงิ ทีจ่ะไดจ้ากการท าการตลาดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์  
 3. เนื่องจากงานวจิยันี้สามารถอธบิายการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 
ไดเ้พยีงรอ้ยละ 27.8 และ 29.5 เท่านัน้ แสดงใหเ้หน็ว่า ยงัมปีจัจยัดา้นอื่นๆ ทีอ่าจสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ผูว้จิยัจงึขอ
เสนอใหม้กีารศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัอื่นๆ ในอนาคต อาท ิปจัจยัเรื่องทศันคตใินดา้นการเปิดรบัสือ่ ปจัจยัดา้นพฤตกิรรม
การใชอ้นิเทอรเ์น็ต ปจัจยัเรื่องความไวว้างใจ 
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