
 
 

 

ความคดิเห็นที่มีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 

เทพธิดา  ลยงัคานนท์1 
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ2 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรับชม เฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่าน 

เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร3)เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
แฟชั่นผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์( FacebookLive)ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์4) เพื่อศึกษาผลกระทบของความคิดเห็น  ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน 
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างในงานวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้อาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่จากการรับชม  เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) จ านวน400 คน 

ผลการวิจยัโดยสรุป พบว่าความคิดเห็นต่อการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 
พบว่า ความคิดเห็นต่อการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือดา้นธุรกิจ และดา้นเวลา รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลางคือดา้นธุรกิจ
ด้านส่ือสาร และด้านบนัเทิง ตามล าดบั และในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน
เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live )ส่วนใหญ่ใชส้มาร์ทโฟนในการรับชม มีช่วงเวลาในการรับชมส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงเวลา 18.01 น  .– 21.00 น.  มีความถ่ีในการซ้ือเฉล่ียไม่เกิน 2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 76.80 รองลงมา มี
ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย  3 - 4 /  คร้ัง มีวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือส่วนใหญ่ เห็นวา่สามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้
ง่ายประหยดัเวลาในการออกไปหาซ้ือตามทอ้งตลาด มีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่มาจากความ
ต้องการของตนเอง และใช้ช่องทางในการช าระเงินส่วนใหญ่คือ Internet Banking สรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ี1.ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ผา่น เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) แตกต่างกนั สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.ความคิดเห็น 
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาหลกั 
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บทน า 
โลกออนไลน์ก าลงัเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในทุกวนัน้ี มนุษยส์ามารถ

ติดต่อส่ือสารกนัอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีอุปกรณ์ การ
ส่ือสารต่างๆ รวมไปถึงระบบเครือข่าย สัญญาณต่างๆจากความสะดวกสบาย ท่ีมนุษย ์ไดรั้บ เทคโนโลยี
เหล่าน้ีได้เขา้มามีบทบาท ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก (ท่ีมาhttp://ir.swu.ac.th/ 
xmlui/ bitstream/handle สืบคน้วนัท่ี 11 มกราคม 2561) นอกจาการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกแลว้ ธุรกิจการคา้
ออนไลน์ก็เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างสะดวก 
รวดเร็ว และง่ายมากข้ึน จึงมีการแข่งขนัด้านการให้บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ไดม้ากท่ีสุด อีกทั้งการมีระบบการช าระเงินออนไลน์ (Online Payment) ท่ีมีการพฒันาไปอย่างมากทั้งใน
ดา้นความปลอดภยั และความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ียงัมีระบบจดัการสินคา้ และขนส่งถึงปลายทางพร้อมเก็บ
เงิน (Warehouse & Fulfillment) สมาร์ทโฟน ยงัถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าให้คนไทยเกือบทุกระดบัสามารถ
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้ ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วนมากจึงสามารถใช้บริการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์ผ่านแอพ
พลิเคชนั(Application) ซ่ึงสามารถซ้ือขายได้ตลอด 24 ชัว่โมง อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบาย
ของโลกออนไลน์ยงัถูกน ามาใชป้ระโยชน์กบักลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online 
Marketing) ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย (ท่ีมา https://www.nipa.co.th/blog-detail  สืบคน้วนัท่ี 11
มกราคม 2561) นอกจากจะสะดวกแลว้ยงัสามารถช่วยประหยดัเวลาในการไปหาเลือกซ้ือสินคา้ตามแหล่ง
ขายต่าง ๆ จึงเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกให้กบัผูท่ี้ไม่มีเวลาอีกทั้งปัจจุบนัการซ้ือขายออนไลน์ไดมี้การพฒันามาก
ข้ึนทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และทางดา้นการจดัส่งสินคา้ หลายๆองคก์รมีการพฒันาในเร่ืองของการส่งของ
ให้มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัมีในส่วนของการรับประกันสินค้าช ารุดเสียหายใน
ระหวา่งการจดัส่ง รวมถึงระบบตรวจสอบการช าระเงิน และสถานะการจดัส่งสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อสินคา้ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีนั้นสามารถท าใหผู้ซ้ื้อสินคา้มีความไวว้างในในการซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน 

ปัจจุบนัการเปิดร้านบนเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเร่ืองง่ายมาก แทบไม่มีตน้ทุนเลย และสามารถ
ท าการขายออนไลน์ ผา่นทางการ Live Video Streaming  ซ่ึงเป็นการขายสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเห็นสินค้า
ของจริง สามารถสอบถามขอ้สงสัยไดท้นัทีเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ การบอกต่อปากต่อปาก การให้
ร่วมสนุกโดยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นตวัช่วยในการท าการตลาดอีกทางหน่ึง การขายสินค้าโดยใช้ 
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) จึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางของแม่คา้เส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์ น ามาเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางหลกัในการน าเสนอขายสินคา้ จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ สินคา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊โดยเลือกศึกษาเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เน่ืองจากเป็น
สินคา้ที ไดรั้บความนิยมในการซ้ือขายผา่นช่องทางออนไลน์มากท่ีสุดอา้งอิงจากขอ้มูลสถิติพฤติกรรมการ 
ออนไลน์ของคนไทย พ.ศ. 2558 จากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผูว้ิจยัตั้งใจ ศึกษา
หวัขอ้การวิจยัน้ีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการผูท่ี้สนใจท าธุรกิจบนเฟซบุ๊กและนกัการ ตลาด เพื่อ
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เป็นแนวทางในการวางแผนการท าธุรกิจละเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของแ ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรง
จุด ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
งานวจิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัไวด้งัน้ี 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรับชม เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ริโภคใน 

กรุงเทพมหานคร 
3.  เพื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเ ส้ือผ้าแฟชั่นผ่าน  เฟซบุ๊กไลฟ์  (Facebook Live)   

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
4. เพื่อศึกษาผลกระทบของความคิดเห็น ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น เฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1. ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2. ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ  ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร
และเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่จากการรับชม  เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครตาม
แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ (Kotler , 1996 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
ประกอบด้วย 6W1 H  คือ Who,What, When, Where, Why, Whom  และ How นอกจากน้ี ยงัศึกษาความ
คิดเห็นต่อการรับชม เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ตามแนวคิดของ ของศุภรานันท์ กาญจนกุล (2560) 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการส่ือสาร 2) ดา้นเวลา 3) ดา้นบนัเทิง 4) ดา้นธุรกิจ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นประโยชน์ไดด้งัต่อไปน้ี 
1 . ผูป้ระกอบการสามารถน าผลวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อพฒันากลยุทธ์

ทางการส่ือสารทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
2. ส าหรับผูป้ระกอบการ และนักการตลาดสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ 

เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3 . นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจสามารถน าไปเป็นขอ้มูลการวิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเร่ือง “ความคิดเห็น ท่ีผลมีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เป็น ท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงไดมี้การศึกษาคน้ควา้วิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องรวมทั้งข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
การศึกษา และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่จากการรับชม  Live Video 
Streaming ผา่นเฟซบุก๊ (Facebook) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) จ านวน 7 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการขายสินคา้ผา่นเฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook 
Live)  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale)  

 โดยจะมีการถามค าถามแยกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร 4 ขอ้ ดา้นเวลา 4 ขอ้ ดา้น
ความบนัเทิง 5 ขอ้ ดา้นธุรกิจ 5 ขอ้ รวมทั้งหมด 19 ขอ้  

 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว เตรียมข้อมูลส าหรับการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชค้่าสถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พื่อการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของ
ขอ้มูล เช่น ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation: S.D.) 
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โดยใชค้่าโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการทดสอบสมมติฐานโดยการใชส้ถิติ 

Chi-Square 
 

สรุปผลการวจิัย 
ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ของตวัอยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุตั้งแต่ 25 – 34 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการและและระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) ผลการศึกษา
ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นใชส้มาร์ทโฟนในการรับชมผา่น 
( Facebook Live) รองลงมาโน๊ตบุค๊ มีช่วงเวลาในการรับชมส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงเวลา18.01 น. – 21.00 น. มี
ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ียไม่เกิน 2 คร้ัง/สัปดาห์ มีวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือส่วนใหญ่ สามารถเลือกซ้ือสินคา้
ไดง่้ายประหยดัเวลาในการออกไปหาซ้ือตามทอ้งตลาด และผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่มาจาก
ความตอ้งการของตนเอง และส่วนใหญ่เลือกใชช่้องทางในการช าระเงินโดยใช ้Internet Banking 

ความคิดเห็นต่อการขายสินคา้ผา่นเฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือดา้นธุรกิจ และดา้นเวลา รองลงมามีความคิดเห็นในระดบัปานกลางคือดา้นธุรกิจ
ดา้นส่ือสารและดา้นบนัเทิง 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นท่ีผลมีต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครผา่นเฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) มีประเด็นท่ีสามารถนามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ด้านประชากรศาสตร์ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากช่วงอายุ ระดบั
การศึกษา รายได ้และต่างอาชีพท่ีแตกต่างกนั แต่ละระดบัมีรสนิยมความชอบท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมถึง
การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงมีการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งร้านคา้
ออนไลน์ในปัจจุบนัมีจานวนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีสินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน มีกิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดมากข้ึนจึงท าใหมี้การตดัสินใจท่ีหลากหลากหลาย จึงท าใหท้ั้งเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
ระดบัรายได ้มีพฤติกรรมการซ้ือซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิยา นนัทิยวงษ์
(2556) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าพระเคร่ือง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
เน่ืองจากเพศชายมีการเรียนรู้ และคลุกคลีอยูก่บัวดัและพระเกจิอาจารยด์ว้ยเพราะเพศชายไดบ้วชเรียนและ
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ใกลชิ้ดไดม้ากกว่าเพศ หญิง ดงันั้นจึงมีความรับรู้ถึงประสบการณ์ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระเคร่ืองอนัเป็นท่ี
นิยมของการสะสม พระเคร่ือง และในเวลาต่อมาเป็นเหตุเกิดการแลกเปล่ียนกนั ในวงกวา้งมากข้ึน และเป็น
ท่ียอมรับใน ยุคปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึน ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า
พระ เคร่ืองออนไลน์ต่างกนั สอดคลอ้งกบั อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย อาชีพ ของ
บุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมและ ความ
คาดหวงัประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงบุคคลท่ีมีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ยกตวัอย่างเช่น การ ให้ของ
รางวลัแก่เจา้นายหรือหัวหน้าเพื่อแสดงความยินดีในการโยกยา้ยหรือเล่ือนขั้นต าแหน่ง จึงนิยม ให้ของ
รางวลัแสดงความยินดีต่อกนั เป็นพระเคร่ือง ซ่ึงมีคุณค่าทางจิตใจเพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทาง จิตใจ ซ่ึงจะ
เป็นการมอบพระเคร่ืองให้กนัจากรุ่นสู่รุ่น หรือมอบแก่ผูท่ี้รักใคร่ชอบพอกนัในสายงานใน ดา้นพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค 

ด้านความคิดเห็นท่ีมีผลกระทบ มีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook 
Live)ความคิดเห็น มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในระดบัมากในเร่ืองของเวลา ว่าการซ้ือเส้ือผา้เฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ท าให้
ผูบ้ริโภคประหยดัเวลาจากการออกไปหาซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามทอ้งตลาด สะดวกรวดเร็วและสามารถรับชม
เลือกซ้ือไปพร้อมๆกับการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมไปด้วยได้ อีกทั้ งการชมการขายเส้ือผ้าแฟชั่นผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ท าให้ไดท้ราบถึงขอ้มูลและรูปแบบของเส้ือผา้  ก่อนตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ และเห็นดว้ยในระดบั
มากในดา้นธุรกิจในเร่ืองของการคิดวา่การเฟซบุ๊กไลฟ์มีผลท าให้เกิดการโนม้นา้วจิตใจท าให้เกิดการอยาก
ซ้ือมากยิ่งข้ึน ทั้งส้ินน้ีเป็น ความคิดเห็นในทางบวกซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากยิ่งข้ึน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของสอดคล้องกบัแนวคิดของ Gibson (2000, p. 102) ท่ีว่าทศันคติ คือ ส่ิงท่ีตดัสิน
พฤติกรรม นั้นหมายถึงทศันคติจะส่งต่อการตดัสินใจ ความรู้สึกในเชิงบวกหรือลบ เป็นสภาวะของของ
จิตใจท่ีพร้อมจะส่งผลไปยังการตอบสนองของบุคคลนั้ นๆ  โดยทัศนคติน้ีสามารถเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์และ Anatasi (1976, p. 453) ท่ี กล่าวถึงทศันคติว่าเป็นส่ิงท่ีบอกว่าบุคคลนั้นมีความคิดและ
ความรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบขา้ง ส่ิงของ ส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆ ทศันคตินั้นเกิดมาจาก
ความเช่ือท่ีสามารถส่งผลถึงพฤติกรรม ในอนาคตไดแ้ละ กนกรัตน์สุขวฒันะ (2534, หน้า 19) ท่ีอธิบายวา่ 
ทศันคติเป็นกลุ่มองคป์ระกอบ ท่ีมีความต่อเน่ืองในการผสมผสานกนัต่อทางสังคมในดา้นวตัถุองคป์ระกอบ
ท่ีกล่าวน้ีรวมถึงและการ ประเมินค่า ความเช่ือ อารมณ์และความรู้สึก และส่งผลให้แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบั Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) ท่ีให้ความหมายว่าทศันคติเป็นการโน้ม
เอียง ท่ีไดรั้บผลมาจากการเรียนรู้ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกวา่ชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงๆหน่ึง จึงสรุป
ไดว้า่ ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งมีความคิดเห็นท่ีดีเก่ียวกบัการรับชมเฟสบุ๊กไลฟ์ก่อนถึงจะส่งผลให้มีแนวโนม้ใน
การตดัสินใจในการเลือกสินคา้นั้นๆและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบงกช รัตนปรีดากุล และ ณัฏฐ์ชุดา 
วิจิตรจามรี(2553) ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของทศันคติและ บรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
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ซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างานท่ีพบวา่ทศันคติและบรรทดัฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของ ผูบ้ริโภควยัท างานตอนตน้ ซ่ึงตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถ
สรุปผลไดว้า่ ความคิดเห็นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในธุรกิจ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสนใจกบัการได้เห็นถึง
รูปแบบเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีหลากหลาย และให้ความส าคญักบัการบอกขอ้มูลส้ินคา้ท่ีครบถว้นรวมถึงการบอก
ราคาในการไลฟ์ขายเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีชดัเจน ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคไดข้อ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจในการซ้ือ
มากยิ่งข้ึน และเม่ือเกิดค าถามระหวา่งการไลฟ์จากผูบ้ริโภคผูข้ายควรตอบกลบัในทนัทีเพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึก
วา่ไดรั้บการเอาใจใส่ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ จะท าใหเ้กิดการติดตามในการไลฟ์ในคร้ังต่อไป 
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการใชแ้บบสอบถามในการท าแบบทดสอบเพื่อเก็บตวัอยา่ง ดงันั้นในควรมี

การเพิ่มวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน เช่น การสัมภาษณ์เพื่อขอ้มูลจะมีความละเอียด
ยิง่ข้ึน 
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