ความคิดเห็นที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคใน
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ดัง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ การรั บ ชม เฟซบุ๊ ก ไลฟ์
(Facebook Live) ของผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อผ้า แฟชั่น ผ่า น
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร3)เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชั่ น ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ไลฟ์ ( FacebookLive)ของผู ้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จ าแนกตามลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 4 ) เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นผ่า น
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างในงานวิจยั นี้ คื อ ผูท้ ี่ อาศัยอยู่ใน
กรุ งเทพมหานครและเคยซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ จากการรับชม เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) จานวน400 คน
ผลการวิจยั โดยสรุ ป พบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อการขายสิ นค้า ผ่า นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)
พบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อการขายสิ นค้า ผ่า นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดที่ มี ค วาม
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากคือด้านธุ รกิจ และด้านเวลา รองลงมามีความคิดเห็นในระดับปานกลางคือด้านธุ รกิจ
ด้านสื่ อสาร และด้านบันเทิง ตามลาดับ และในการวิจยั ครั้ งนี้ พ บว่า พฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่นผ่า น
เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live )ส่ วนใหญ่ใช้สมาร์ ทโฟนในการรับชม มีช่วงเวลาในการรับชมส่ วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงเวลา 18.01น.น 21.00 – . มีความถี่ในการซื้ อเฉลี่ยไม่เกิน ครั้ง/สัปดาห์ 2คิดเป็ นร้อยละรองลงมา 76.80มี
ความถี่ในการซื้ อเฉลี่ย/ 4 - 3 ครั้ง มีวตั ถุประสงค์หลักในการซื้ อส่ วนใหญ่ เห็นว่าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้
ง่ายประหยัดเวลาในการออกไปหาซื้ อตามท้องตลาด มีผมู ้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อส่ วนใหญ่มาจากความ
ต้องการของตนเอง และใช้ช่ องทางในการช าระเงิ นส่ วนใหญ่ คื อ Internet Banking สรุ ปผลการทดสอบ
สมมติฐานที่1.ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่าน เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) แตกต่างกัน สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.ความคิดเห็น
มี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อผ้า แฟชั่ น ผ่ า น เฟซบุ๊ ก ไลฟ์ (Facebook Live) ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
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บทนา
โลกออนไลน์กาลังเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของคนรุ่ นใหม่ในทุกวันนี้ มนุษย์สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ การ
สื่ อสารต่างๆ รวมไปถึ งระบบเครื อข่าย สัญญาณต่างๆจากความสะดวกสบาย ที่มนุ ษย์ ได้รับ เทคโนโลยี
เหล่ านี้ ได้เข้ามามี บทบาท ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก (ที่ มาhttp://ir.swu.ac.th/
xmlui/ bitstream/handle สื บค้นวันที่ 11 มกราคม 2561) นอกจาการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกแล้ว ธุ รกิจการค้า
ออนไลน์ก็เติ บโตขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก การเข้าถึ งอิ นเตอร์ เน็ ตของผูบ้ ริ โภคได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และง่ ายมากขึ้ น จึ งมี การแข่งขันด้านการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้
ได้มากที่สุด อีกทั้งการมีระบบการชาระเงิ นออนไลน์ (Online Payment) ที่มีการพัฒนาไปอย่างมากทั้ง ใน
ด้านความปลอดภัย และความน่าเชื่ อถือ นอกจากนี้ยงั มีระบบจัดการสิ นค้า และขนส่ งถึงปลายทางพร้อมเก็บ
เงิน (Warehouse & Fulfillment) สมาร์ ทโฟน ยังถือเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ทาให้คนไทยเกือบทุกระดับสามารถ
เข้าถึ งอิ นเทอร์ เน็ ตได้ ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตส่ วนมากจึ งสามารถใช้บริ การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านแอพ
พลิเคชัน(Application) ซึ่ งสามารถซื้ อขายได้ตลอด 24 ชัว่ โมง อีกทั้งความรวดเร็ วและความสะดวกสบาย
ของโลกออนไลน์ยงั ถูกนามาใช้ประโยชน์กบั กลุ่มคนทุกสาขาอาชี พ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) ที่กาลังเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย (ที่มา https://www.nipa.co.th/blog-detail สื บค้นวันที่ 11
มกราคม 2561) นอกจากจะสะดวกแล้วยังสามารถช่ วยประหยัดเวลาในการไปหาเลื อกซื้ อสิ นค้าตามแหล่ง
ขายต่าง ๆ จึงเป็ นอีกหนึ่ งตัวเลื อกให้กบั ผูท้ ี่ไม่มีเวลาอีกทั้งปั จจุบนั การซื้ อขายออนไลน์ได้มีการพัฒนามาก
ขึ้นทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ และทางด้านการจัดส่ งสิ นค้า หลายๆองค์กรมีการพัฒนาในเรื่ องของการส่ งของ
ให้มี ค วามสะดวก และรวดเร็ วยิ่ง ขึ้ น นอกจากนี้ ย งั มี ใ นส่ วนของการรั บ ประกันสิ นค้า ช ารุ ดเสี ย หายใน
ระหว่างการจัดส่ ง รวมถึงระบบตรวจสอบการชาระเงิน และสถานะการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้า ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้น้ นั สามารถทาให้ผซู ้ ้ื อสิ นค้ามีความไว้วางในในการซื้ อสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ปั จจุบนั การเปิ ดร้านบนเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นเรื่ องง่ายมาก แทบไม่มีตน้ ทุนเลย และสามารถ
ทาการขายออนไลน์ ผ่านทางการ Live Video Streaming ซึ่ งเป็ นการขายสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเห็นสิ นค้า
ของจริ ง สามารถสอบถามข้อสงสัยได้ทนั ทีเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ การบอกต่อปากต่อปาก การให้
ร่ วมสนุ ก โดยการกดไลค์ก ดแชร์ เพื่ อ เป็ นตัวช่ วยในการท าการตลาดอี ก ทางหนึ่ ง การขายสิ นค้า โดยใช้
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) จึ งเป็ นอี กหนึ่ งช่ องทางของแม่คา้ เสื้ อผ้าแฟชั่นออนไลน์ นามาเป็ นอีกหนึ่ ง
ช่องทางหลักในการนาเสนอขายสิ นค้า จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยเลือกศึกษาเฉพาะสิ นค้าแฟชัน่ เนื่องจากเป็ น
สิ นค้าที ได้รับความนิ ยมในการซื้ อขายผ่านช่ องทางออนไลน์มากที่สุดอ้างอิงจากข้อมูลสถิติพฤติกรรมการ
ออนไลน์ของคนไทย พ.ศ. 2558 จากสานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยผูว้ ิจยั ตั้งใจ ศึ กษา
หัวข้อการวิจยั นี้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการผูท้ ี่สนใจทาธุ รกิจบนเฟซบุ๊กและนักการ ตลาด เพื่อ
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เป็ นแนวทางในการวางแผนการทาธุ รกิจละเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของแ ผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรง
จุด ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจออนไลน์

วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ การรั บ ชม เฟซบุ๊ ก ไลฟ์ (Facebook Live) ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่ น ผ่ า น เฟซบุ๊ ก ไลฟ์ (Facebook Live)
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
4. เพื่อศึกษาผลกระทบของความคิดเห็น ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์
(Facebook Live) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

สมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1. ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่ มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่าน เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2. ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่ มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่าน เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
และเคยซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ จากการรับชม เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live)
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครตาม
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ของ (Kotler , 1996 อ้างถึ งใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2541)
ประกอบด้วย 6W1 H คื อ Who,What, When, Where, Why, Whom และ How นอกจากนี้ ยัง ศึ ก ษาความ
คิ ดเห็ นต่ อการรั บ ชม เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ตามแนวคิ ดของ ของศุ ภรานันท์ กาญจนกุ ล (2560)
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสื่ อสาร 2) ด้านเวลา 3) ด้านบันเทิง 4) ด้านธุ รกิจ
ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยั ครั้ ง นี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก
แบบสอบถามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปเป็ นประโยชน์ได้ดงั ต่อไปนี้
1 . ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลวิจยั ที่ไ ด้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเพื่ อพัฒนากลยุทธ์
ทางการสื่ อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
2. สาหรั บผูป้ ระกอบการ และนักการตลาดสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการวางแผนธุ รกิ จ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
3 . นักศึกษาหรื อผูท้ ี่สนใจสามารถนาไปเป็ นข้อมูลการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ องที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่ อ ง “ความคิ ด เห็ น ที่ ผ ลมี ต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เป็ น ที่มี
ต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” ซึ่ งได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจยั ต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้องรวมทั้ง ข้อมู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ ซื้ อสิ นค้า ผ่า นสื่ อออนไลน์ เพื่ อนามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถามซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบเลื อกตอบ (Check-List) จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ จากการรับชม Live Video
Streaming ผ่านเฟซบุก๊ (Facebook) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check-List) จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการขายสิ นค้าผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook
Live) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale)
โดยจะมีการถามคาถามแยกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่ อสาร 4 ข้อ ด้านเวลา 4 ข้อ ด้าน
ความบันเทิง 5 ข้อ ด้านธุ รกิจ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 19 ข้อ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากได้เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามเรี ย บร้ อ ยแล้ว เตรี ย มข้อ มู ล ส าหรั บ การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มู ล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ โดยใช้ค่าสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อการอธิ บายลักษณะทัว่ ไปของ
ข้อมู ล เช่ น ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation: S.D.)
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โดยใช้ค่าโปรแกรมสาเร็ จรู ป
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทาการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติ
Chi-Square

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ของตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ ตั้งแต่ 25 – 34 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นข้าราชการและและระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่าน เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ผลการศึกษา
ข้อมูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั ใช้สมาร์ ทโฟนในการรับชมผ่าน
( Facebook Live) รองลงมาโน๊ตบุค๊ มีช่วงเวลาในการรับชมส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงเวลา18.01 น. – 21.00 น. มี
ความถี่ในการซื้ อเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีวตั ถุประสงค์หลักในการซื้ อส่ วนใหญ่ สามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
ได้ง่ายประหยัดเวลาในการออกไปหาซื้ อตามท้องตลาด และผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อส่ วนใหญ่มาจาก
ความต้องการของตนเอง และส่ วนใหญ่เลือกใช้ช่องทางในการชาระเงินโดยใช้ Internet Banking
ความคิดเห็นต่อการขายสิ นค้าผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากคือด้านธุ รกิจ และด้านเวลา รองลงมามีความคิดเห็นในระดับปานกลางคือด้านธุ รกิจ
ด้านสื่ อสารและด้านบันเทิง

อภิปรายผล
ผลการวิ จ ัย เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ที่ ผ ลมี ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อผ้า แฟชั่น ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ด้านประชากรศาสตร์ ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พและรายได้ที่แตกต่างกัน ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่แตกต่างกัน เนื่ องจากช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และต่างอาชี พที่แตกต่างกัน แต่ละระดับมีรสนิ ยมความชอบที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง
การเลือกซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันออกไป จึงมีการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน อีกทั้งร้านค้า
ออนไลน์ในปั จจุ บ นั มี จานวนเพิ่มมากขึ้ น ส่ งผลให้มีสินค้าที่ หลากหลายมากขึ้ น มี กิจกรรมการส่ ง เสริ ม
การตลาดมากขึ้นจึงทาให้มีการตัดสิ นใจที่หลากหลากหลาย จึงทาให้ท้ งั เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได้ มีพฤติกรรมการซื้ อซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทิยา นันทิยวงษ์
(2556) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด บริ การ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่ าพระเครื่ อง
ออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งพบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
เนื่องจากเพศชายมีการเรี ยนรู ้ และคลุกคลีอยูก่ บั วัดและพระเกจิอาจารย์ดว้ ยเพราะเพศชายได้บวชเรี ยนและ
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ใกล้ชิดได้มากกว่าเพศ หญิง ดังนั้นจึงมีความรับรู ้ ถึงประสบการณ์ ความศักดิ์ สิทธิ์ ของพระเครื่ องอันเป็ นที่
นิยมของการสะสม พระเครื่ อง และในเวลาต่อมาเป็ นเหตุเกิดการแลกเปลี่ยนกัน ในวงกว้างมากขึ้น และเป็ น
ที่ยอมรับใน ยุคปั จจุบนั เพิ่มมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พแตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่า
พระ เครื่ องออนไลน์ต่างกัน สอดคล้องกับ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านทางเว็บไซต์อิเล็กทรอนิ กส์ ยอดนิ ยมของประเทศไทย อาชีพ ของ
บุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมและ ความ
คาดหวังประโยชน์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งบุคคลที่มีมีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ยกตัวอย่างเช่ น การ ให้ของ
รางวัลแก่ เจ้านายหรื อหัวหน้า เพื่ อแสดงความยินดี ในการโยกย้ายหรื อเลื่ อนขั้นตาแหน่ ง จึ งนิ ยม ให้ของ
รางวัลแสดงความยินดี ต่อกัน เป็ นพระเครื่ อง ซึ่ งมีคุณค่าทางจิตใจเพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวทาง จิตใจ ซึ่ งจะ
เป็ นการมอบพระเครื่ องให้กนั จากรุ่ นสู่ รุ่น หรื อมอบแก่ผทู ้ ี่รักใคร่ ชอบพอกันในสายงานใน ด้านพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค
ด้านความคิ ดเห็ นที่ มีผลกระทบ มี พฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook
Live)ความคิดเห็ น มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครในระดับมากในเรื่ องของเวลา ว่าการซื้ อเสื้ อผ้าเฟชัน่ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคประหยัดเวลาจากการออกไปหาซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ตามท้องตลาด สะดวกรวดเร็ วและสามารถรับชม
เลื อ กซื้ อ ไปพร้ อ มๆกับ การท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ ว มไปด้ว ยได้ อี ก ทั้ง การชมการขายเสื้ อ ผ้า แฟชั่น ผ่า น
เฟซบุ๊กไลฟ์ ทาให้ได้ทราบถึงข้อมูลและรู ปแบบของเสื้ อผ้า ก่อนตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า และเห็นด้วยในระดับ
มากในด้านธุ รกิจในเรื่ องของการคิดว่าการเฟซบุ๊กไลฟ์ มีผลทาให้เกิ ดการโน้มน้าวจิตใจทาให้เกิดการอยาก
ซื้ อมากยิ่งขึ้น ทั้งสิ้ นนี้ เป็ น ความคิดเห็นในทางบวกซึ่ งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ Gibson (2000, p. 102) ที่ ว่าทัศนคติ คื อ สิ่ งที่ ตดั สิ น
พฤติ กรรม นั้นหมายถึ งทัศนคติ จะส่ งต่อการตัดสิ นใจ ความรู ้ สึกในเชิ งบวกหรื อลบ เป็ นสภาวะของของ
จิ ต ใจที่ พ ร้ อ มจะส่ ง ผลไปยัง การตอบสนองของบุ ค คลนั้ น ๆ โดยทัศ นคติ น้ ี สามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ และ Anatasi (1976, p. 453) ที่ กล่ าวถึ งทัศนคติ ว่าเป็ นสิ่ งที่ บอกว่าบุ คคลนั้นมี ความคิ ดและ
ความรู ้ สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง สิ่ งของ สิ่ งแวดล้อมรวมไปถึ งสถานการณ์ ต่างๆ ทัศนคติน้ นั เกิ ดมาจาก
ความเชื่ อที่สามารถส่ งผลถึงพฤติกรรม ในอนาคตได้และ กนกรัตน์สุขวัฒนะ (2534, หน้า 19) ที่อธิ บายว่า
ทัศนคติเป็ นกลุ่มองค์ประกอบ ที่มีความต่อเนื่ องในการผสมผสานกันต่อทางสังคมในด้านวัตถุองค์ประกอบ
ที่ ก ล่ า วนี้ รวมถึ ง และการ ประเมิ นค่ า ความเชื่ อ อารมณ์ และความรู ้ สึ ก และส่ ง ผลให้แสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) ที่ ให้ความหมายว่าทัศนคติ เป็ นการโน้ม
เอียง ที่ได้รับผลมาจากการเรี ยนรู ้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกว่าชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่ งๆหนึ่ง จึงสรุ ป
ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคจาเป็ นต้องมีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับการรับชมเฟสบุ๊กไลฟ์ ก่อนถึงจะส่ งผลให้มีแนวโน้มใน
การตัดสิ นใจในการเลื อกสิ นค้านั้นๆและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของบงกช รัตนปรี ดากุล และ ณัฏฐ์ชุดา
วิจิตรจามรี (2553) ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของทัศนคติและ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อพฤติกรรมการ
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ซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานที่พบว่าทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ของ ผูบ้ ริ โภควัยทางานตอนต้น ซึ่ งตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
สรุ ปผลได้วา่ ความคิดเห็นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่ อใช้ใ นธุ รกิ จ จากการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสนใจกับ การได้เห็ นถึ ง
รู ปแบบเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่หลากหลาย และให้ความสาคัญกับการบอกข้อมูลสิ้ นค้าที่ครบถ้วนรวมถึงการบอก
ราคาในการไลฟ์ ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่ชดั เจน ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการซื้ อ
มากยิง่ ขึ้น และเมื่อเกิดคาถามระหว่างการไลฟ์ จากผูบ้ ริ โภคผูข้ ายควรตอบกลับในทันทีเพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึก
ว่าได้รับการเอาใจใส่ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ จะทาให้เกิดการติดตามในการไลฟ์ ในครั้งต่อไป

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการใช้แบบสอบถามในการทาแบบทดสอบเพื่อเก็บตัวอย่าง ดังนั้นในควรมี
การเพิ่มวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลจะมีความละเอียด
ยิง่ ขึ้น
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