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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง 

Facebook Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
มีต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นจิตวิทยาและกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง 
Facebook Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และเคยใช้
งานและซ้ือสินคา้ผ่านระบบ Facebook Live จ านวน 410 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ สถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน 
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ Pearson 
Correlation  

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมีระดบัการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่า ปัจจยัดา้น
จิตวิทยามีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของ
ผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานครในภาพรวมในระดบัสูง  
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1.บทน า 
ปัจจุบนัในยุคท่ีทุกอย่างผูกติดกบัเทคโนโลยี การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามี

บทบาทอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคจนกลายเป็นการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งแพร่หลาย เพราะส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา โดยใช้
ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเคร่ืองมือพกพาชนิดอ่ืนๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นท่ีออกแบบมาเพื่อ
รองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้การส่ือสารในปัจจุบนัเปิดกวา้ง มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ช่วยเพิ่มและยกระดบัคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน ปัจจุบนัคนไทยใชเ้วลาอยูก่บัส่ือออนไลน์ 9.38 ชัว่โมง
ต่อวนัติดอนัดบัสูงสุดล าดบัท่ี 6 ของโลก แบ่งเป็นทีวีสตรีมม่ิง/วิดีโอสตรีมม่ิง 4 ชัว่โมง 03 นาที 
โซเชียลมีเดีย 3 ชัว่โมง 10 นาที และมิวสิคสตรีมม่ิง 1 ชัว่โมง 35 นาที (brand buffet, 17 มกราคม 
2563) ซ่ึงจ าแนกการใชง้านไดด้งัน้ี 

แพลตฟอร์ม : ยูทูบ 98.8% ไลน์ 98.6% เฟซบุ๊ก 96%  Messenger 88.4% อินสตาแกรม 
67.2% พนัทิป 64.2% ทวิตเตอร์ 43% วอทส์แอป 10.6% 

ผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย : เฟซบุ๊ก 55 ลา้นราย อินสตาแกรม 19 ลา้นราย ยทููบ 30 ลา้นราย ไลน์ 44 
ล ้านราย ทวิตเตอร์ 11 ลา้นราย กูเกิล มากกว่า 600 ลา้นคร้ังต่อเดือน และพนัทิป มากกว่า 100 ลา้น
คร้ังต่อเดือน (brand buffet, 17 มกราคม 2563) 

พฤติกรรมขา้งตน้จึงเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต (Social Networking) ใช้
ส าหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อ
ร่วมกนัแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัทั้งดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, 
Instagram, Line, Twitter (www.smforedu.blogspot.com) โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการท า
การตลาด คือ Facebook ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายเป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเทศไทย เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมุ่งหมายท่ีจะใชบ้ริการผา่นสมาร์ทโฟนเป็นหลกั จ านวนผูช้มวิดิโอผา่นเฟซบุ๊ก
ก าลงัเติบโตอย่างกา้วกระโดด ในเดือน กนัยายน 2557 ยอดชมวิดีโอ 1 พนัลา้น วีดีโอวิวต่อวนั 6 
เดือนต่อมา เพิ่มเป็น 4 พนัลา้น วีดีโอวิวต่อวนั เพิ่มข้ึนกว่า 3 พนัลา้นวีดีโอวิวต่อวนั บ่งบอกไดดี้ว่า
ในแง่ความสนใจของผูบ้ริโภคหนัมาชมวิดิโอมากข้ึน ส าหรับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ผูซ้ื้อจะ
ใช้เวลาประมาณ 3 วนั ในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจซ้ือ โดยเส้นทางการซ้ือสินคา้บนโลก
ออนไลน์ ส่วนใหญ่จะคน้พบสินคา้คร้ังแรก ผ่านการนิวฟีด (new fed) บนเฟซบุ๊ก เม่ือมีสินคา้ท่ี
สนใจแลว้ จะตามดว้ยการคน้หาขอ้มูลสินคา้ เพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ โดยจะหาขอ้มูลตาม
เวบ็ไซต ์และเพจต่างๆ จนกระทัง่ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะคน้หาตามลิงกใ์นเวบ็ไซตต่์างๆ หรือซ้ือ
ผ่าน Facebook Messenger และหลงัจากการซ้ือไดใ้ชง้านแลว้ 4 ใน 10 คนจะโพสต์แชร์ และรีวิว
สินคา้นั้นๆ ตามความพึงพอใจ (เอม็จีอาร์ ออนไลน์, 2558) เฟซบุ๊กถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีใชเ้ป็น



 
 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีตน้ทุนต ่า ตอบสนองความตอ้งการ อ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค 
และผูท่ี้สนใจ อีกทั้งยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้ งขยายฐานลูกคา้รายใหม่ รายเก่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จะเห็นไดว้า่บริษทัหรือหา้งร้านต่างๆ หนัมาใชเ้ฟซบุก๊มากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากตอ้งการประชาสัมพนัธ์แบรนด์ธุรกิจ สินคา้ ออกไปในวงกวา้งการใชง้านเฟซบุ๊กจึงมี
ความเหมาะสม เพราะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท า การตลาด (Marketing) หลากหลายอยา่งส าหรับใช้
ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงการตลาดใหดี้ข้ึนในอนาคต (http://www.km-web.rmutt.ac.th/?p=542) 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการเครือค่ายสังคมออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต
(Internet) สามารถสร้างพื้นท่ีส่วนตวั ส าหรับแนะน าตวัเอง ติดต่อส่ือกบัเพื่อน ทั้งเเบบขอ้ความ ภาพ 
เสียง วิดิโอ รวมไปถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นเสริม (Applications) จากการส ารวจ
พฤติกรรมผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กในประเทศไทยมีมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 8 ของโลก อยูท่ี่ 47 ลา้นบญัชี ผูใ้ช้
งานเฟซบุ๊ก คนไทยคอมเมนต ์(comment) โพสตป์ระมาณ 9 คร้ังต่อเดือน ในขณะท่ีค่าเฉล่ียทัว่โลก
อยูท่ี่ 5 คร้ัง ผูใ้ชง้านเฟซบุก๊ คนไทย คลิกหรือกดดูโฆษณามากถึง 18 คร้ังต่อเดือน ในขณะท่ีค่าเฉล่ีย
ทัว่โลกอยู่ท่ี 12 คร้ังต่อเดือน (ณรงคย์ศ มหิทธิวาณิชช, 2020 ) อีกหน่ึงฟีเจอร์ท่ีน่าสนใจการแพร่
ภาพสด (Live Facebook) ไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นวงการต่างๆ นอกจากเป็นสังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ช้
มากทัว่โลก ยงัเป็นเคร่ืองมือท าการตลาดออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในประเทศไทย เช่น 
การขายเส้ือผา้แฟชั่น การขายสินคา้ด้านความงาม การขายสินคา้เสริมสุขภาพ อาหาร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดข่าวสด และกิจกรรมต่างๆ ท าให้การการแพร่ภาพสดเปรียบเสมือนแหล่ง
ชุมชนท่ีผูบ้ริโภคเป็นไดท้ั้งผูรั้บชม ผูถู้กรับชม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีใชช่้องทางน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ได ้
และเม่ือส้ินสุดการแพร่ภาพสด ระบบจะสรุปให้ว่าการถ่ายทอดสดเม่ือสักครู่น้ีมีระยะเวลาเท่าไหร่ 
จะเปล่ียนเป็นรูปแบบวิดิโอใหช้มยอ้นหลงัไดอี้กดว้ย จากจุดแขง็ในดา้นการใชง้านเฟซบุ๊ก เลง็เห็น
ว่าส่ือสังคมออนไลน์เป็นปัจจยัใหม่ดา้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ และส าหรับนกัการตลาดหรือองคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปตามเทคโนโลย ีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีส่ือสังคมออนไลน์เขา้มาเป็นปัจจยั และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
น าไปพฒันาต่อไปในอนาคต (ดร. ณฐัชา ผาสุก, 2560) 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางดา้นธุรกิจ พฒันาเคร่ืองมือ
การตลาดออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยเอ้ืออ านวยการเขา้ถึง และส่งสารไปใหก้ลุ่มเป้าหมาย
ในวงกวา้งไดอ้ย่างไม่มีตน้ทุน สามารถสร้างการรับรู้และจดจ าให้เกิดข้ึน ส่งผลให้เกิดพื้นท่ีทาง
ธุรกิจเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัเกิดการขยายตวัของธุรกิจอีกดว้ย 

2. วตัถุประสงค์งานวจิยั 

http://www.km-web.rmutt.ac.th/?p=542


 
 

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง 
Facebook Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นจิตวิทยาและกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
ช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานงานวจิยั 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยามีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 สามารถน าผลการวิจยัมาพฒันา ปรับปรุงกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ผ่าน

ช่องทาง Facebook Live ในปัจจุบนั 
4.2 สามารถวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ใหด้ าเนินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็น

ท่ียอมรับ  
 

5. ขอบเขตงานวจิยั 
 5.1 ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจยัก าหนดประชากรท่ีใชว้ิจยัในคร้ังน้ีเป็น ผูท่ี้อาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผา่นช่องทาง Facebook Live 

5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา งานวิจยัคร้ังน้ีครอบคลุมในเร่ือง การศึกษาปัจจยัและกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ต่อการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Facebook Live 
 5.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร สามารถจ าแนกตวัแปรไดด้งัน้ี 
  5.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
   1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

  - เพศ 
  - อาย ุ
  - อาชีพ 
  - การศึกษา 



 
 

  - รายได ้
  2. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย 

  - ดา้นการจูงใจ 

  - ดา้นการรับรู้ 

  - ดา้นการเรียนรู้ 

  - ดา้นความเช่ือและทศันคติ  
 5.3.2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
  1. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ 
  - ขั้นการรับรู้ 
  - ขั้นการแสวงหาขอ้มูล 

  - ขั้นการประเมินทางเลือก 

  - ขั้นการตดัสินใจซ้ือ 

  - ขั้นการการประเมินหลงัการใช ้  

 5.4 ขอบเขตดา้นเวลา ท าการวิจยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 
2563 

 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดว้ิจยัในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม

ชนิดปลายปิด แบบสอบถามสร้างข้ึนจากเอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 3 
ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา และ
รายได ้ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดบั มีเกณฑ์การให้คะแนนกรณีขอ้ค าถามเชิงบวก คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดบั มีเกณฑ์การให้คะแนนกรณีขอ้ค าถามเชิงบวก คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 



 
 

  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีได้ท าการเก็บขอ้มูล จ านวน 410 คน พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 83.17 มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี 
จ  านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 68.54 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.83 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 71.22 และมีรายไดต่้อเดือน 
15,001 - 20,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10  

 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

พบว่า ผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.83, S.D. = 0.55) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือและทศันคติ ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นแรงจูงใจ ตามล าดบัโดยทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดงัตารางท่ี 1 
 

   ( n = 410 ) 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดา้นแรงจูงใจ 3.77 0.63  มาก 
ดา้นการรับรู้ 3.84 0.65  มาก 
ดา้นการเรียนรู้ 3.83 0.65  มาก 
ดา้นความเช่ือและทศันคติ 3.89 0.65  มาก 

ภาพรวม 3.83 0.55  มาก 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

 พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของผู ้บริโภค
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.78, SD =0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ขั้นการตดัสินใจซ้ือ รองลงมาขั้นการรับรู้ ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ขั้น
การประเมินทางเลือก และขั้นการประเมินหลงัการใช ้ดงัตารางท่ี 2 

    ( n = 410 ) 



 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ขั้นการรับรู้ 3.88 0.67 มาก  
ขั้นการแสวงหาขอ้มูล 
ขั้นการประเมินทางเลือก 
ขั้นการตดัสินใจซ้ือ 
ขั้นการประเมินหลงัการใช ้

3.81 
3.74 
3.90 
3.55 

0.66 
0.64 
0.65 
0.78 

มาก  
มาก  
มาก  
มาก  

ภาพรวม 3.78 0.57 มาก 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยเพศพบว่ามีระดับกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่พบแตกต่างกัน 1 ด้าน ได้แก่ ขั้นการประเมินหลังการใช้ / อายุของผูบ้ริโภค
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมแตกต่างกนัอยู่ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ขั้นการรับรู้ ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ขั้นการประเมินทางเลือก และขั้นการประเมินหลงัการใช ้/ 
อาชีพผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั แต่พบดา้นท่ีแตกต่างกนั 1 ดา้น ไดแ้ก่ ขั้นการประเมินหลงัการใช ้/ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่พบดา้นท่ีแตกต่างกนั 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
ขั้นการประเมินหลงัการใช ้/ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวม
แตกต่างกนัทั้งหมด 

 สมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นจิตวิทยามีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการจูงใจ ดา้นการ
รับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความเช่ือและทศันคติ พบว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยาในภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกหรือทางเดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมในระดบัสูง อยา่งมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.82 ดงัตารางท่ี 3  

 
 

 (n = 410) 



 
 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ขั้นการรับรู้ 

 

ขั้นการ
แสวงหา
ขอ้มูล 

ขั้นการ
ประเมิน
ทางเลือก 

ขั้นการ
ตดัสินใจ

ซ้ือ 

ขั้นการ
ประเมิน
หลงัการใช ้

กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ 

 
ดา้นการจูงใจ 
 
 

0.58** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.57** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.57** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.56** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.58** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.69** 
(0.00) 

ปานกลาง 
ดา้นการรับรู้ 
 
 

0.56** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.58** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.58** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.56** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.56** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.68** 
(0.00) 

ปานกลาง 
ดา้นการเรียนรู้ 
 
 

0.62** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.56** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.55** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.57** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.50** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.67** 
(0.00) 

ปานกลาง 

ดา้นความเช่ือและ
ทศันคติ 

0.62**  
(0.00) 

ปานกลาง 

0.62** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.61** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.61** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.55** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.72** 
(0.00) 
สูง 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
 
 

0.70** 
(0.00) 
สูง 

0.69** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.69** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.68** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.65** 
(0.00) 

ปานกลาง 

0.82** 
(0.00) 
สูง 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง 
Facebook Live ของผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร 
 

8. อภปิรายผล 
จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Facebook 

Live ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้  าการอภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
8.1 วิเคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวมมีระดบั

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และในรายดา้นทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการรับรู้ 
ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความเช่ือและทศันคติ จดัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั อาทิเช่น ดา้นแรงจูงใจ จดัอยู่
ในอนัดบัมากท่ีสุด อาจเพราะร้านคา้มีการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรียบของการ
ใช ้Facebook Live สามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน ซ่ึงน าไปสู่ความชอบของผูบ้ริโภคไดดี้ รองลงมา ดา้น
การรับรู้ Facebook Live ไดรั้บความนิยมมากของคนไทยในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคเห็นสินคา้ท่ีตอ้งการ



 
 

มากยิ่งข้ึน และรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนๆ คนรอบข้างมีส่วนกระตุ้นให้ซ้ือสินคา้ ด้านการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการใชส่ื้อออนไลน์จ าเป็นตอ้งใชง้านไดง่้าย ซ่ึงจะสามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 
เน่ืองดว้ยระบบ Facebook Live มีขั้นตอนการใชง้านท่ีเขา้ใจง่าย สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการได้
รวดเร็ว ดา้นความเช่ือและทศันคติ ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ว่าการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Facebook Live ท า
ให้ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ และร้านคา้ใน
ช่องทาง Facebook Live เอาใจใส่ลูกคา้เม่ือมีค าถามเก่ียวกบัสินคา้ 

8.2 วิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และในรายดา้นทั้ง 5 ดา้น
ประกอบดว้ย ขั้นการรับรู้ ขั้นการเรียนรู้ ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการ
ตดัสินใจซ้ือ ขั้นการประเมินหลงัการใช ้จดัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้ะแนน
ขั้นการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด อาจเพราะเป็นขั้นตอนในการใชง้าน Facebook Live ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสะดวก สบาย สามารถใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา และมีราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ 
ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายข้ึน รองลงมาคือขั้นการรับรู้ มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณา 
โปรโมชั่น ใช้งานง่าย เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของผูบ้ริโภค ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ซ่ึง
ผูบ้ริโภคสามารถสอบถามขอ้มูลสินคา้จากผูข้ายไดอ้ยา่งละเอียด ขั้นการประเมินทางเลือก ผูข้ายท่ีมี
ความเอาใจใส่ในการให้บริการจะสามารถดึงดูดความสนใจไดดี้ อาจเพราะก่อนการตดัสินใจซ้ือ
ผูบ้ริโภคตอ้งการไดรั้บขอ้มูลสินคา้จ านวนมากในการประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ
มากข้ึน รวมไปถึงการแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือของร้านคา้นั้นๆ ดว้ย และขั้นการประเมินหลงั
การใช ้ในดา้นน้ีหากเกิดความประทบัใจจากร้านคา้ จะใชง้านต่อไปในอนาคต และแนะน าคนรู้จกั  

8.3 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร โดยในขั้นการประเมินหลงัการใช้ เพศชายจะมีระดับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสูงกวา่เพศหญิง และ ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีจะมีระดบักระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ ในขั้นการประเมินหลงัการใชสู้งกว่า ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จากการเก็บขอ้มูลในงานวิจยัเล่ม
น้ีพบว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา โดยส่วนมากวยัรุ่น
และวยัหนุ่มสาว ยงัไม่มีประสบการณ์ในการเลือกซ้ือสินคา้ ท าให้ไม่ค  านึงถึงขั้นประเมินหลงัการ
ใชง้านว่าตอบโจทยว์ตัถุประสงคใ์นการซ้ือเทียบกบัผูท่ี้มีวุฒิภาวะมากกว่า ในขั้นการรับรู้ผูท่ี้อายตุ  ่า
กวา่ 20 ปี เป็นวยัท่ีก าลงัเรียนรู้ มีการตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ ไวกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป และ
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จะสนใจกลุ่มร้านคา้ท่ีเนน้ราคาต ่า ไดป้ริมาณเยอะ เทียบกบัผู ้
ท่ีมีรายไดสู้งกว่า 25,000 บาท จะให้ความสนใจกบัร้านคา้ชั้นน า (สินคา้แบรนด์) โดยเนน้คุณภาพ
สินคา้มากกว่าปริมาณ และราคาท่ีต ่า ซ่ึงสอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ และ สุร



 
 

เสกข ์พงษห์าญยุทธ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางไลฟ์สดบนเวบ็ไซต์
ออนไลน์เฟสบุ๊ค พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

8.4 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยามีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผ่านช่องทาง Facebook Live ของผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร โดยในภาพรวมปัจจยัดา้นจิตวิทยามี
ความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมในระดบัสูง อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.82 ซ่ึงสอดคลอ้ง กบังานวิจยั
ของ จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ และ สุรเสกข ์พงษ์หาญยุทธ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา้ผ่านทางไลฟ์สดบนเวบ็ไซต์ออนไลน์เฟสบุ๊ค พบว่า ดา้นการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และดา้นทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

8.5 สรุปภาพรวมผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 410 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ21 - 30 ปี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนจ านวน 192 คน มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 292 คน และมีรายไดต่้อ
เดือนอยู่ท่ี 15,001 – 20,000 บาท โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Facebook Live 
ระยะเวลาระหว่าง 1 ปี – 5 ปี จ านวน 249 คน ใชเ้วลาเฉล่ียแต่ละคร้ังในการซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่ใช้
เวลานอ้ยกว่า 30 นาที จ านวน 205 คน ความถ่ีในการซ้ือสินคา้เฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 180 คน 
โดยราคาเฉล่ียของสินคา้ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังมีราคาเฉล่ีย 201 – 500 บาท จ านวน 215 คน และอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชเ้ป็นประจ า ส่วนใหญ่ใช ้สมาร์ทโฟน จ านวน 364 คน นอกจากน้ีผลการศึกษายงั
พบว่า ป้จจยัดา้นจิตวิทยา ดา้นความเช่ือและทศันคติ ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นแรงจูงใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก และในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ขั้นการตดัสินใจซ้ือ 
ขั้นการรับรู้ ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ขั้นการประเมินทางเลือก และขั้นการประเมินหลงัการใช้ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 

9. ข้อเสนอแนะ  
9.1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

ช่องทาง Facebook Live ไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากความแตกต่างกนั อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม และ
ค่านิยม เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบ และวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 



 
 

9.2 ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง 
Facebook Live ของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Facebook Live มาก่อน เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด และขยายตลาดไดม้ากข้ึน 

9.3 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง 
Facebook Live ของผูบ้ริโภค เช่น เทคโนโลยีการแพร่ภาพสดของผูป้ระกอบการ หรือประสิทธิภาพของการใช้
งานผา่น Facebook Live 
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