
ก 

 

บทคัดย่อ 

 

ชือ่การค้นคว้าอสิระ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook live) กรณีศกึษา : เพจเสือ้ผา้แฟชั่นราคาสง่ 
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การศึกษาครั้งนีมี้วตัถุประสงค ์คือ .เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรกับการตัดสินใจซื้อ
เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) . เพ่ือศกึษาแรงจงูใจท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้
เสือ้ผา้ออนไลนผ์่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) . เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลนท่ี์สง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) 

ผูวิ้จัยศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
กลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นผูท่ี้มีประสบการณใ์นการซือ้สินคา้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook 

live) จ านวน  คน โดยท าการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉล่ียเลขคณิต  และคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถิติ
วิเคราะห์ค่าสถิติที (t-test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 

และสถิติความสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  อายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการใชเ้ฟซบุ๊ก 2-4 

ชั่วโมงตอ่วนั แรงจูงใจท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จ  าแนกเป็นแรงจงูใจดา้นเหตผุลท่ีสามารถสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้ริโภคการ
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ตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) ไดด้ี คือ สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสม 
และแรงจงูใจดา้นอารมณท่ี์สามารถสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่น 
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) ไดด้ี คือ โปรโมชั่นท่ีดงึดดูใจ เช่น  แถม   ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลนท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อเสือ้ผา้ออนไลนผ์่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นการจัดจ าหน่าย ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั ดา้นราคา และดา้นการสง่เสริมการตลาด 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัของการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์่าน 
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) อยู่ในระดบัมากและใหค้วามส าคญัเก่ียวกับวิถีชีวิตในการตดัสินใจ
ซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) เน่ืองจากมีความสะดวกและง่าย  

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

1.ระยะเวลาในการใชเ้ฟซบุ๊กตอ่วนั มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่น 
Facebook live อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี .   

2.แรงจงูใจมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook 

live) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี .   
3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีความสมัพันธก์ับการตัดสินใจซื้อเสือ้ผา้

ออนไลนผ์า่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี .  
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The object of this study are : 1.to study the demographic characteristics and the 

decision to buy clothes online via Facebook live. 2. to study the motivation that affects the 

decision to buy clothes online via Facebook live. 3. to study the factors of online marketing 

mix that affects the decision to buy clothing online via Facebook live. 

The study employed qualitative research method conducted by using an online 

questionnaire, the sampling were 200 people in both male and female who live in Thailand. 

Then the researcher analyze the information by using the frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, F-test and Pearson’s Product Moment correlation to test the 
hypothesis.  

The results of this research show that the major representative samples were 

females age 21-25 years with bachelor’s degree and monthly income of 15,001-20,000 

Baht. They were using Facebook for 2-4 hours a day with strong motivation for purchasing 

fashion merchandise through Facebook Live Application.  

The motivation studies revealed the highest level of rational motivation is 

reasonable price while emotional motivation is attractive promotion, buy 1 get 1 free, for 

example. On the other hand, the marketing mix studies revealed that the representative 
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samples were emphasized with personal service, product, distribution channel, privacy, 

price and promotion consecutively. Moreover, the representative samples gave strong 

precedence to online purchasing intention through Facebook Live. They also believe 

Facebook Live had implemented greatly on their crave for convenience lifestyle. 

The results of hypothesis testing were as following 

1.The duration on Facebook Application have some effect on online purchase 

intention through Facebook Live at the statistically significant level of 0.05. 

2.The motivation have some effect on online purchase intention through Facebook 

Live at the statistically significant level of 0.01. 

3.The marketing mix have some effect on online purchase intention through 

Facebook Live at the statistically significant level of 0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


