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งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่ประกอบดวยการศึกษา 2 รูปแบบคือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการ
สรางแรงจูงใจและโครงสรางในการจัดทําการถายทอดสดของเฟซบุกแฟนเพจ ราน La Mignonne กับ
ราน Geminate พบวา มีการสรางแรงจูงใจดานเหตุผล ดวยการบอกถึงประสิทธิภาพของสินคา ทุกชิ้น
ในขณะทําการถายทอดสดเสมอ มีการกลาวถึงการลดราคาของสินคา เมื่อเปนสินคาลดราคา และการ
กลาววาสินคามีผูนิยมใช ในการสรางเหตุผลความนิยมในตัวสินคาใหผูชม อีกทั้งราน La Mignonne ยังใช
การเปรียบเทียบสินคากับแบรนดชั้นนําเพิ่มเติมในการขาย เพื่อดึงความนาสนใจของสินคาหรือทําใหผูชม
สามารถเขาใจในสินคาไดมากขึ้น แตในการวิเคราะหเนื้อหาของคลิปตัวอยางทั้ง 2 รานไมมีการแจกของ
แถม และการแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑเปนนวัตกรรมใหม สวนการสรางแรงจูงใจดานอารมณมีการกลาว
วา หากใชสินคาจะไดรับการยอมรับในสังคม เปนการกลาวในลักษณะที่ ทําใหผูชมการถายทอดสดรูสึกวา
หากได ส วมใส สิ น ค า จะทํ า ให ดู ดี เป น การแต ง กายที่ ส ามารถยกระดั บ ตั ว เองได นอกจากนี้ ร า น La
Mignonne ยังมีการกลาววา สินคาจะทําใหมีความมั่นใจ ทําใหรูสึกไดวาสินคานั้นชวยใหดูดีขณะใสได มี
การกลาวถึงสินคาโดยใชขอความตลก ขณะที่ราน Geminate จะเนนการขายอยางมีแบบแผน ไมมีการใช
ขอความตลก ทั้งนี้ ทั้ง 2 ราน ไมมีการกลาววาหากใชสินคาจะทําใหเพศตรงขามสนใจ การกลาวในเชิง
ที่วาสินคาทําใหรูสึกในเชิงลบตอรางกายเพราะไมไดใชผลิตภัณฑ และการใชดาราเปนพรีเซนเตอร
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาลักษณะประชากร การรับรูแรงจูงใจในการติดตามการ
ถายทอดสด การเปดรับโครงสรางในการจัดทําการถายทอดสด และความตั้งใจในการติดตามและซื้อสินคา
ของผู ช มการถ า ยทอดสดเฟซบุ ก แฟนเพจร า นเสื้ อ ผ า ออนไลน โดยผู วิ จั ย ได ใ ช วิ ธี ก ารศึ ก ษาโดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูที่มีประสบการณในการับชมการถายสดบน
เฟซบุก (Facebook Live) จํานวน 200 ชุด ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากวาเพศ
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ชาย มีอายุ เฉลี่ย 28-35ป สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได ประมาณ 15,00130,000 บาท และเปนผูติดตามเฟซบุกแฟนเพจและการถายทอดสด (Facebook Live) ในระยะเวลา 6
เดือน – 1 ป
โดยลักษณะประชากรที่แตกตางดานเพศ อายุ อาชีพมี และการศึกษาไมทําใหมีความตั้งใจในการ
ติดตามและซื้อสินคา ของผูชมการถายทอดสดเฟซบุกแฟนเพจรานเสื้อผาออนไลนแตกตางกัน ขณะที่
รายได และระยะเวลาการติดตามเฟซบุกแฟนเพจนั้นสงผลใหความตั้งใจในการติดตามและซื้อสินคาจาก
การถายทอดสดของเฟซบุกแฟนเพจรานเสื้อผาออนไลนแตกตางกัน ในสวนของการสรางแรงจูงใจดาน
เหตุผลและดานอารมณ ในการติดตามการถายทอดสด มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการติดตามและซื้อ
สินคาจากการถายทอดสดของเฟซบุกแฟนเพจรานเสื้อผาออนไลน เชนเดียวกับการเปดรับโครงสรางใน
การจัดทําการถายทอดสด เชน การโปรยหัวขอเล็กนอยใหนาสนใจกอนถายทอดสด แจงใหทราบวาจะมี
การถ า ยทอดสด เป น ต น ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความตั้ ง ใจในการติ ด ตามและซื้ อ สิ น ค า ของผู ช มการ
ถายทอดสดเฟซบุกแฟนเพจรานเสื้อผาออนไลน
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This research consists of 2 types of studies which are qualitative research. In order
to study the motivation and structure of the live event of Facebook fan page, La Mignonne
and Geminate stores found motivation for reason. By telling the product performance,
every piece while doing live broadcasts. There is a mention of product price reductions
when it is on sale. And saying that the product is popularly used, In creating a reason for
the popularity of the product for the audience. In addition, La Mignonne stores are used
to compare products with additional leading brands in the sale. To attract the interest of
the product or enable the audience to understand the product better But in analyzing
the content of the sample clips in both stores, there is no free giveaway And showing that
the product is innovative As for emotional motivation, it is said that If using products, will
be accepted in society It is said in a way that viewers of the live event feel that wearing a
product will make it look good. Is a dress that can enhance one's self. In addition, the
store La Mignonne also said that Products will make you confident. Feeling that the
product helps to look good while wearing. The product is mentioned in a funny way, while
the Geminate focuses on the sale. No joke messages are used. In both stores, there is no
mention that using products will make the opposite sex interesting. Stating that the
product makes a negative impression on the body because it doesn't use the product,
and using stars as a presenter.
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For quantitative research To study the population characteristics Awareness of the
motivation to follow live events Structure exposure for making a live event And the
intention to follow and buy products from the live broadcast of Facebook Fan Page, online
clothing store The researcher used the method of study by using questionnaire. Is a tool
for collecting data from people who have experience in watching 2 0 0 Facebook live
shoots. The research found that, The subjects were female, more than male, aged
between 28-35 years. Most of them were private employees. Have an estimated income
15,001-30,000 baht and is a Facebook follower, fan page and live broadcast (Facebook
Live) for 6 months - 1 year.
The demographic characteristics that are different in gender, age, occupation, and
education do not make the intention to follow and buy products from the live broadcast
of Facebook Fan Page, online clothing store is different while the income and duration of
Follow Facebook Fan Pages, resulting in different intention to follow and buy products
from live Facebook Fan Page online clothing stores. In terms of motivation, reasoning and
emotion To track live events Correlated with the intention to follow and buy products
from the live broadcast of Facebook Fan Page, online clothing store As well as the
exposure to the structure of the live event, such as sprinkling of interesting topics before
the live event Notice that there will be a live event, etc. It is related to the intention to
follow and buy products from the live broadcast of Facebook Fan Page, online clothing
store.

