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สินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการ
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สื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และทัศนคติต่อ
ตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเกิน
ระดับมาตรฐานที่ 0.5
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีตวั แปรอิสระ 4 ตัว คือ คุณภาพสินค้า ความ
น่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด และการรับรู้คุณภาพของการ
ถ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ตวั แปรอิสระ 3 ตัว คือ ความ
สะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความสามารถในการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์
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The purposes of this research were 1. to study the indicator of consumers’ opinions
towards products, live broadcasters and live broadcasts of cosmetics sales via Facebook Live. 2.
to study factor of variables and testing construct validity of consumers’ opinions toward watched
live broadcast of cosmetics sales via Facebook Live. 3. to study the influences of consumers’
opinions towards products, live broadcaster and live broadcasts to attitude toward cosmetics sales
via Facebook Live. The sample of this study was female consumers aged 15 years old and above
who have ever watched live broadcast of cosmetics sales via Facebook Live. This study was a
mixed methods research. Qualitative data was collected using the interview with 30 individuals.
Quantitative data were collected using the questionnaire from 400 individuals. Data are analyzed
descriptive statistics. Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis to testing
construct validity. Analysis of Variance, Correlation Coefficient and Multiple Regression
Analysis to testing hypothesis.
Qualitative research results found that Issues arising from the consumers’ opinions
to watched live broadcast of cosmetics sales via Facebook Live. There are total nine issues, as
follows: product quality, product reliability, product benefits, convenience to buying product,
reliability of live broadcaster, communication capacity, reliability of product demonstration,
reliability of evidence of using real product and perceived quality of live broadcast. Quantitative
research results of this study indicated that there were eight factors of consumers’ opinions:,
product quality, convenience to buying product, reliability of live broadcaster, reputation of live
broadcaster, communication capacity, reliability of using real product and perceived quality of
live broadcast. All factors were construct validity with standard of 0.5 level.

ช
The results of hypothesis testing showed that there were four independent variables;
product quality, reliability of live broadcaster, reputation of live broadcaster and perceived quality
of live broadcast affecting consumers’ attitude towards the brand sold via Facebook Live with a
statistical significance level of .05, while 3 independent variables; convenient
purchase, communication capacity and reliability of using real product did not affect consumers’
attitude towards the brand sold via Facebook Live.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของคนเรา
มากขึ้น และยังช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ชีวิตในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการค้นหา
ข่าวสาร ด้านสังคม ด้านความบันเทิง รวมถึงด้านธุรกิจที่หนั มาพึ่งพาเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต
ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อหาช่องทางใหม่ๆในการผลักดันสินค้าให้เป็ นที่รู้จกั และ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันไปได้ จึงเกิดการตลาดผ่านเครื่ องมือการสื่อสาร
ที่เรี ยกว่า การสื่อสารการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online Marketing Communication)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) มีผลต่อการตัดสินใจของผูซ้ ้ือมากขึ้น
เนื่องจากสัญญาณของระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ ทําให้เกิดการสื่อสารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ง่าย ซึ่งปัจจุบนั กลุ่มคนที่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์กาํ ลังชักจูงกลุ่ม
เพื่อนของตนให้เข้ามาสู่โลกของเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ ขึ้น เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์กจ็ ะมีอาํ นาจในการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ผอู้ ื่นตัดสินใจ
ได้ว่าจะซื้อหรื อไม่ซ้ือสินค้านั้นๆได้ (Singh, 2010)
จากข้อมูลสถิติของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กล่าวถึงผลสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่าคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตต่อวันนานขึ้นโดยเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง 30 นาทีในวันทํางาน และ 6 ชัว่ โมง 48 นาที
ในวันหยุด โดยกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 17-36 ปี หรื อ Gen Y เป็ นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน
สูงที่สุด สําหรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมใช้ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูป (Youtube) และไลน์ (Line) เป็ นต้น ซึ่งจากการสํารวจ
พบว่าคนไทยมีจาํ นวนการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) สูงถึง 47 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 71 ของ
จํานวนประชากรในประเทศ โดยถูกบันทึกในปี พ.ศ. 2560 ว่าประเทศไทยมียอดผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) ติดอันดับ 9 ของโลก และเมื่อเจาะลึกถึงระดับเมือง พบว่า “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นเมือง
ที่มียอดผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) แอคทีฟเป็ นอับดับ 1 ของโลก โดยมีจาํ นวนมากถึง 30 ล้านคน
(นับรวมทั้งคนที่มภี ูมิลาํ เนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และคนต่างจังหวัดที่ยา้ ยเข้ามาเรี ยนหรื อเข้ามา
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ทํางานในกรุ งเทพมหานคร) (สถิติน่ารู้ Digital Movement ทัว่ โลก, 2560) ในขณะที่อินสตาแกรม
(Instagram) มีจาํ นวนการใช้งาน 11 ล้านคน และทวิตเตอร์ (Twitter) มีจาํ นวนการใช้งาน 9 ล้านคน
นอกจากนี้ขอ้ มูลสถิติของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ยังรายงานผลการสํารวจระดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ
พบว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตตอบว่าใช้บ่อยมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 84.5 และผูท้ ี่ตอบว่าใช้นอ้ ย คิดเป็ นร้อยละ 15.5 รองลงมา คือ ไลน์ (Line) มีผใู้ ช้
อินเทอร์เน็ตตอบว่าใช้บ่อย คิดเป็ นร้อยละ 81.1 และผูท้ ี่ตอบว่าใช้นอ้ ย คิดเป็ นร้อยละ 18.9 และ
ยูทูป (Youtube) มีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตตอบว่าใช้บ่อย คิดเป็ นร้อยละ 77.8 และผูท้ ี่ตอบว่าใช้นอ้ ย
คิดเป็ นร้อยละ 22.2 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) จากข้อมูลสถิติดงั กล่าวจะ
เห็นได้ว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผตู้ อบว่าใช้งานบ่อยมากกว่าเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ถือเป็ นช่องทางที่ทรงอิทธิพลในการใช้สร้างการตลาดผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เป็ นอย่างมาก ประกอบกับผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริ กายังยืนยันการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริ มาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่มาแรงเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก
ออนไลน์ก็คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) (ปณิ ชา นิติพรมงคล, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของชาวไทย ที่นิยมใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นหนึ่งในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในยุค
ปัจจุบนั เพราะสามารถเข้าถึงเครื อข่ายของตนเองได้อย่างกว้างขวางภายในเวลารวดเร็ ว ซึ่งแตกต่าง
ไปจากการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ในรู ปแบบเดิม โดยแนวคิดของเฟซบุ๊ก (Facebook) คือ
การให้ผสู้ ื่อสารใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการสื่อสาร
ไปยังเครื อข่ายของตน หลังจากนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก็จะกระจายไปยังเครื อข่ายในทันที
ด้วยแนวคิดดังกล่าวทําให้เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้รับความสนใจจากคนไทยจํานวนมาก
(ภัทรวรรธน์ โพธิ์นอ้ ย, 2557) รวมไปถึงธุรกิจต่างๆ ที่เริ่ มหันมาสนใจการทําการตลาดบนเฟซบุก๊
(Facebook) เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่มีกระบวนการตัดสินใจที่ละเอียดมากขึ้น (รงวไล หมื่นสวัสดิ์,
2552) จากสถิติพบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทําธุรกิจเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 63.5
จากจํานวนทั้งหมด ส่วนกิจกรรมที่นิยมทําเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า มีการใช้โซเชียลมีเดีย คิดเป็ น
ร้อยละ 86.9 และซื้อสินค้าออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 50.8 ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 การซื้อสินค้าออนไลน์
ขึ้นมาติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเป็ นครั้งแรก ถือเป็ นการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปี พ.ศ. 2559
ที่การซื้อสินค้าออนไลน์อยูใ่ นอันดับที่ 8 แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในการทําธุรกิจออนไลน์
มากขึ้น (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)
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ดังนั้น จากข้อมูลของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทําธุรกิจและซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ทําให้เห็นว่าการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั จะต้องอาศัยเครื่ องมือทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เป็ นหลัก ประกอบกับการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มี
การพัฒนารู ปแบบการใช้งานใหม่ๆอยูเ่ สมอ ซึ่งหนึ่งในรู ปแบบการใช้งาน (Features) ของเฟซบุ๊ก
(Facebook) ที่ถกู พัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุด คือ การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) หรื อเฟซบุ๊กไลฟ์
(Facebook Live)
การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กหรื อเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) คือ การนําเสนอเรื่ องราว
หรื อข่าวสารในรู ปแบบของภาพเคลื่อนไหวในขณะที่เหตุการณ์กาํ ลังเกิดขึ้นจริ งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
(Facebook) โดยผูร้ ับชมสามารถแสดงความคิดเห็นไปยังผูถ้ ่ายทอดสดได้ในทันที ปัจจุบนั กําลังเป็ น
ที่นิยมของกลุ่มดารานักแสดง บุคคลมีชื่อเสียง รวมถึงประชาชนทัว่ ไปที่นาํ มาใช้เป็ นช่องทาง
ในการขายของออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ และสินค้าความงาม เช่น เครื่ องสําอาง เสื้อผ้า
รองเท้า เครื่ องประดับต่างๆ เป็ นต้น ซึ่งการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) จะทําให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่แน่นอนกว่า และเสมือนเป็ นการยืนยันตัวตนว่ามีการขายของออนไลน์อยูจ่ ริ ง
ทําให้ดูน่าเชื่อถือมากกว่าการโพสขายสินค้าทัว่ ไป (แนวทางใช้ Facebook Live ในธุรกิจ, 2559)
ผูข้ ายสินค้าจึงต้องมีจุดมุ่งหมายในการนําเสนอ เพื่อไม่ให้ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดรู้สึก
ถึงการยัดเยียดสินค้าหรื อบังคับให้ดูโฆษณาจนเกินไป ดังนั้นสิ่งที่ตอ้ งสื่อไปยังผูบ้ ริ โภคจะต้องเป็ น
เนื้อหาหลักที่ใช้ในการถ่ายทอดสด รวมไปถึงเทคนิคหรื อวิธีการต่างๆที่นาํ มาใช้ในการเสนอขาย
สินค้า การคํานึงถึงคุณภาพของสินค้า (Product Quality) และความน่าเชื่อถือของสินค้า (Product
Reliability) เป็ นหลัก ซึ่งจะทําให้การขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มีประสิทธิภาพ
และมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็เป็ นที่น่าสงสัยอยูว่ ่าการขายสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
(Facebook Live) นั้น สามารถทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวสินค้าและทําให้เกิดความตั้งใจ
ซื้อสินค้าจริ งหรื อไม่ รวมถึงผูบ้ ริ โภคนั้นมีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้าหรื อการโฆษณาสินค้านั้นจริ ง
หรื อไม่
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา ผูว้ จิ ยั พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ทัศนคติที่มตี ่อตราสินค้าหรื อสื่อโฆษณาต่างๆ อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง ภาพลักษณ์
ของตราสินค้า คุณภาพสินค้า ราคาสินค้า คุณภาพเว็บไซด์ คุณลักษณะการสื่อสาร ทิศทางของ
ความคิดเห็นออนไลน์ และความเชื่อถือไว้วางใจผูข้ ายสินค้า แต่อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่ายังไม่มี
งานวิจยั ใดๆ ที่ศึกษาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า และทัศนคติ
ต่อการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางผูว้ ิจยั จึงนําแบบจําลองทางความคิด (Cognitive Response
Model) ของ Belch and belch (2004) มาดัดแปลงเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่ออธิบายถึง
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ความตั้งใจซื้อสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์
โดยในแบบจําลองทางความคิด (Cognitive Response Model) ของ Belch and belch (2004) กล่าวว่า
เมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับข่าวสารจากการโฆษณา จะทําให้ผบู้ ริ โภคมีการตอบสนองออกมาทางความคิด
ต่อการรับชมโฆษณาทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ 1.ความคิดเห็นต่อสินค้าหรื อข่าวสาร 2.ความคิดเห็นต่อ
ผูส้ ่งข่าวสาร 3.ความคิดเห็นต่อโฆษณา ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้จะส่งผลไปยังทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
ด้วย โดยความคิดเห็นต่อสินค้าหรื อข่าวสารและความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสารจะส่งผลไปยังทัศนคติ
ต่อตราสินค้า ในขณะที่ความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสารและความคิดเห็นต่อโฆษณาจะส่งผลไปยัง
ทัศนคติต่อการโฆษณา โดยทัศนคติต่อตราสินค้าและทัศนคติต่อการโฆษณาจะมีผลกระทบ
ในเชิงบวกซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ แบบจําลองยังแสดงให้เห็นว่าทัศนคติต่อตราสินค้าและทัศนคติ
ต่อการโฆษณาจะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้ามากขึ้นด้วย
ซึ่งจากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา ผูว้ ิจยั พบว่ายังไม่มีงานวิจยั ใดที่ศกึ ษาตัวแปรย่อย
ของความคิดเห็นต่อสินค้า ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด และความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ประกอบกับการเกิดรู ปแบบการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ทางผูว้ ิจยั
จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวและมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
(Facebook Live)

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสินค้า ผูถ้ ่ายทอดสด และ
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรตามกรอบแนวคิด เรื่ องความคิดเห็นจาก
การรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
และความน่าเชื่อถือของตัวแปรตามกรอบแนวคิด เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นต่อสินค้า ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
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สมมติฐานเริ่มต้นของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของความคิดเห็นต่อสินค้า ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ความตั้งใจซื้อสินค้า และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของ
ผูบ้ ริ โภค
H1a : ความคิดเห็นต่อสินค้า ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าในเชิงบวก
H1b : ความคิดเห็นต่อสินค้า ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในเชิงบวก
H1c : ความคิดเห็นต่อสินค้า ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดในเชิงบวก
สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ความตั้งใจซื้อสินค้า และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของ
ผูบ้ ริ โภค
H2a : ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าในเชิงบวก
H2b : ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในเชิงบวก
H2c : ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดในเชิงบวก
สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลของความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ความตั้งใจซื้อสินค้า และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของ
ผูบ้ ริ โภค
H3a : ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าในเชิงบวก
H3b : ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในเชิงบวก
H3c : ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่งผลต่อทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดในเชิงบวก
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กรอบการทาวิจยั เชิงผสมผสาน
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

การสร้างเครื่ องมือการวิจยั เชิงคุณภาพ
สร้างข้อคําถามปลายปิ ด
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์

ปรับข้อคําถามในการสัมภาษณ์
ตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา

การเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
การสรุ ปประเด็นจากการสัมภาษณ์ และนําประเด็นที่ได้มาเป็ นตัวแปรย่อย
ของตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ
การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ
สร้างข้อคําถามปลายเปิ ด
ที่ใช้ในแบบสอบถาม

ปรับปรุ งแบบสอบถาม
ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
และผูเ้ ชี่ยวชาญ

การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั
- การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่
- การทดสอบสมมติฐาน
การสรุ ปผลการวิจยั
ภาพที่ 1 กรอบการทําวิจยั เชิงผสมผสาน
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กรอบแนวคิดเริ่มต้นสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ความคิดเห็นต่อสินค้า
1.คุณภาพสินค้า
2.ความน่าเชื่อถือของสินค้า
3.ประโยชน์ของสินค้า
4.ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
1.ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
2.ความสามารถในการสื่อสาร
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
1.ความน่าเชื่อถือของการสาธิต
การใช้สินค้า
2.ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
การใช้สินค้าจริ ง
3.การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด

ตัวแปรตาม

H1a
H1b
H1c

ทัศนคติต่อตราสินค้า

H2a
H2b
H2c
H3a
H3b
H3c

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ
ที่มา: Belch and Belch (2004)

ความตั้งใจซื้อสินค้า

ทัศนคติต่อ
การถ่ายทอดสด
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ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methods research) ประกอบด้วย
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั ทําการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลเพื่อนําผลการสัมภาษณ์มาใช้
เป็ นตัวแปรย่อยของตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยสามารถ
กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณได้ดงั นี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ดังนี้
1.1 ความคิดเห็นต่อสินค้า (Product thoughts) ผูว้ ิจยั เลือกศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นคุณภาพสินค้า ความน่าเชื่อถือของสินค้า ประโยชน์ของสินค้า และความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า
1.2 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด (Live broadcaster thoughts) ผูว้ ิจยั เลือกศึกษา
2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด และความสามารถในการสื่อสาร
1.3 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด (Live broadcast thoughts) ผูว้ ิจยั เลือกศึกษา
3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
การใช้สินค้าจริ ง และการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ดังนี้
2.1 ทัศนคติต่อตราสินค้า (Brand attitudes)
2.2 ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention)
2.3 ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด (Attitude toward live broadcast)
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั กําหนดขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่างในการศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่เคยรับชมการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 30 คน ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มนิสิต/ นักศึกษาที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 10 คน
1.2 กลุ่มคนทํางานที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จํานวน 10 คน
1.3 กลุ่มผูท้ ี่เคยขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 10 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างการวิจยั เชิงปริ มาณ คือ ผูบ้ ริ โภคหญิงที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 จํานวน 400 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินงานวิจยั ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 รวมเป็ นระยะเวลา 12 เดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2561 และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ของ
การบูรณาการ (Integration) ศาสตร์ดา้ นการตลาด (Marketing) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) เข้ากับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจยั นี้ จะชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งผูท้ ี่สนใจสามารถนําองค์ความรู้น้ ีไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมทั้งนําไป
ต่อยอดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
2. ประโยชน์ดา้ นการนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้กลุ่มผูข้ ายสินค้าผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก สามารถนําผลที่ได้ไปปรับปรุ งรูปแบบการขายสินค้า รวมถึงคุณลักษณะ
ต่างๆในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับชมการขายสินค้าทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ในบริ บทคนไทย และดึงดูดให้เกิดการซื้อสินค้าจากการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ได้มากขึ้น

นิยามศัพท์ เฉพาะ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking) หมายถึง เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ น
ตัวกลางในการส่งข่าวสารระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร รวมถึงการเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความสนใจ
คล้าย ๆ กัน ให้สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (Wertime & Fenwick, 2008)
ในที่น้ ี หมายถึง เฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) หมายถึง การนําเสนอเรื่ องราวหรื อข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
เครื่ องสําอางในรู ปแบบของภาพเคลื่อนไหวในขณะที่เหตุการณ์กาํ ลังเกิดขึ้นจริ ง (Real time)
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โดยการถ่ายทอดสด หรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า การไลฟ์ สดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภท
เฟซบุ๊ก
ความคิดเห็นต่อสินค้า (Product thoughts) หมายถึง ความคิดของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้น
หลังจากรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้วทําให้เกิดความคิดหนึ่งไป
ยังตัวสินค้า ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยวัดจากการโต้แย้งหรื อการสนับสนุนสินค้า (Belch & Belch,
2004)
1. คุณภาพสินค้า (Product quality) หมายถึง คุณลักษณะที่มีอยูใ่ นสินค้า ตามคุณสมบัติ
ของสินค้าหรื อตามหน้าที่ที่กาํ หนดไว้
2. ความน่าเชื่อถือของสินค้า (Product reliability) หมายถึง ระดับของการเป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสินค้า เช่น แหล่งที่มาหรื อข้อมูลสนับสนุนสินค้า
3. ประโยชน์ของสินค้า (Product benefits) หมายถึง สิ่งที่ผบู้ ริ โภคมองเห็นถึง
ความจําเป็ นในการใช้สินค้า หรื อคุณสมบัติของสินค้ามีประโยชน์ต่อตนเอง
4. ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า (Convenience to buying product) หมายถึง
ความยากง่ายในการที่ผบู้ ริ โภคจะเข้าไปซื้อสินค้า
ผูถ้ ่ายทอดสด (Live broadcaster) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญเกี่ยวกับ
เครื่ องสําอาง หรื อบุคคลทัว่ ไปที่ขายเครื่ องสําอาง รวมถึงดาราและบุคคลมีชื่อเสียงที่เป็ นที่ยอมรับ
ในสังคมด้านความงาม โดยทําการแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความงามทางสื่อออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็ นการแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ การแสดงวิธีการแต่งหน้าหรื อดูแลผิวพรรณ ซึ่งบุคคล
นั้นจะมีอิทธิพลต่อผูร้ ับชมหรื อผูต้ ิดตาม ให้นาํ เอาคําแนะนําไปเป็ นแบบอย่างและเกิดความคล้อยตาม
ที่จะซื้อสินค้าเครื่ องสําอาง หรื อแต่งหน้าตามที่ผมู้ ีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์แนะนําไว้
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด (Live broadcaster thoughts) หมายถึง ความคิดของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นหลังจากรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้วทําให้
เกิดความคิดหนึ่งไปยังผูถ้ ่ายทอดสดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยวัดจากความชอบหรื อไม่ชอบ
ผูถ้ ่ายทอดสด (Belch & Belch, 2004)
1. ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด (Reliability of live broadcaster) หมายถึง ระดับของ
การเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับผูถ้ ่ายทอดสด เช่น การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรื อผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าและมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง
2. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication capacity) หมายถึง ศักยภาพของ
ผูถ้ ่ายทอดสดในการการนําเสนอสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
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ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด (Live broadcast thoughts) หมายถึง ความคิดของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นหลังจากรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้วทําให้
เกิดความคิดหนึ่งไปยังเนื้อหาหรื อเรื่ องราวที่ถกู นําเสนอในการถ่ายทอดสด ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
โดยวัดจากความชอบหรื อไม่ชอบเนื้อหาในการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
(Belch & Belch, 2004)
1. ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า (Reliability of product demonstration)
หมายถึง ระดับของการเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สินค้า
รวมถึงประโยชน์หรื อความจําเป็ นของการใช้สินค้า เป็ นต้น
2. ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง (Reliability of evidence of using real
product) หมายถึง ระดับของการเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่
ถ่ายทอดสดมีการยืนยันการใช้สินค้าจริ ง โดยอาจแสดงการยืนยันโดยใช้เอกสาร การแสดงรู ปภาพ
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังใช้สินค้าหรื ออ้างอิงถึงบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็ นต้น
3. การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด (Perceived quality of live broadcast) หมายถึง
กระบวนการที่ผบู้ ริ โภคตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เช่น แสง สี และเสียงของการถ่ายทอดสด ที่มากระทบกับประสาทสัมผัสของ
ผูบ้ ริ โภค แล้วเป็ นไปตามที่ผบู้ ริ โภคคาดหวังไว้ ในที่น้ ี หมายถึง การได้เห็น (Sight) และการได้ยนิ
(Touch)
ทัศนคติต่อตราสินค้า (Brand attitude) หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อตราสินค้าเครื่ องสําอาง ตามที่ผบู้ ริ โภคได้ประเมินหลังจากรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ในทางที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ (Mun, 1971)
ความตั้งใจซื้อสินค้า (Purchase intention) หมายถึง ความเต็มใจของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้อ
เครื่ องสําอางที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจและความเชื่อในผลลัพธ์ (Mowen & Minor, 1998)
จากการได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง ตามที่ผบู้ ริ โภคได้ประเมินหลังจากรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด (Attitude toward live broadcast) หมายถึง ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง ตามที่ผบู้ ริ โภคได้ประเมิน
หลังจากรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ในทางที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ
(Mun, 1971)
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สินค้าเครื่ องสําอาง หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อความสะอาด ความสวยงามและเพื่อดึงดูด
ใจ มีคุณสมบัติในการดูแลปกป้ องและบํารุ งผิว ทั้งผิวหน้าหรื อผิวกาย เช่น ครี มรองพื้น อายแชร์โดว์
บรัชออน ลิปสติก ครี มบํารุ งผิวหน้า โลชัน่ บํารุ งผิวกาย เป็ นต้น
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิจยั โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ แนวคิด
เกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองทางความคิด (Cognitive Response
Model) แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention)
ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องสําอาง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) เป็ นเว็บไซต์ที่ทาํ ให้
บุคคลได้สร้างข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะหรื อกึ่งสาธารณะภายในระบบที่มีขอบเขตและ
สามารถเชื่อมต่อรายการต่างๆของผูใ้ ช้ที่ยนิ ยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ ที่มี
การติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งนอกจากนี้ยงั สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเชื่อมต่อของบุคคลอื่นๆ
ภายในระบบได้ (Boyd & Elison, 2007) ซึ่งมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ไว้แตกต่างกัน ดังนี้
Wood and Smith (2007) ให้ความหมายเครื อข่ายสังคมออนไลน์ว่า หมายถึง รู ปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเริ่ มต้นจากบุคคลหนึ่งหรื อองค์กรหนึ่ง โดยสามารถที่จะทํา
ความรู้จกั และเชื่อมโยงกับบุคคลหรื อองค์กรอื่นๆผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยบุคคลหรื อ
องค์กรกลุ่มนี้จะมีความคล้ายคลึงกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น ความชอบ ความเชื่อ ความรู้
สถานะทางสังคม วัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ่งการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์อาจทําได้โดยการสร้าง
ข้อมูลขึ้นมา แล้วทําการกระจายข้อมูลดังกล่าวออกไปสู่สาธารณะหรื อเฉพาะบุคคลที่ได้เลือกสรร
แล้ว โดยทําการกระจายไปตามผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตและแหล่งอื่นๆ ที่ผสู้ ่งสามารถทําการแชร์
การสื่อสารได้
Wertime and Fenwick (2008) อธิบายถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยตีพิมพ์ลงหนังสือ
DigiMarketing ว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็ นชุมชนของกลุ่ม
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คนที่มีความสนใจหรื อต้องการคล้ายคลึงกัน สามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ โดย
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกได้ว่าใครที่จะสามารถเข้ามาติดต่อกับพวกเขาได้
Sunden (2003) อธิบายว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ การสร้างความมีตวั ตนของผูใ้ ช้
ด้วยการแสดงชื่อ อายุ ความสนใจส่วนบุคคล ไปจนถึงข้อมูลต่างๆของตนเองที่ตอ้ งการเปิ ดเผย
ให้ผอู้ ื่นทราบ นอกจากนี้ยงั สามารถใส่รูปภาพตัวเองและมีพ้นื ที่สาํ หรับให้ผอู้ ื่นแสดงความคิดเห็น
หรื อแสดงข้อความ ภาพ เสียง หรื อวีดีโอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ซึ่งทุกคนที่อยูใ่ นเครื อข่าย
สังคมออนไลน์น้ นั จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว
Baker (2009) เสนอว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นพื้นที่สาํ หรับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในเครื อข่าย ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างแพร่ ขยายแบบกว้างและไม่มีที่สิ้นสุด
และช่วยให้นกั การตลาดสามารถทําความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้นตามความสนใจของ
แต่ละบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลที่รวมกันในเครื อข่ายและนําไปวิเคราะห์เพื่อสร้างรู ปแบบการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภคเพื่อการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
จากการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เว็บไซด์
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นตัวกลางในการส่งข่าวสารระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร รวมถึงการเชื่อมโยง
กลุ่มคนที่มคี วามสนใจคล้ายๆกัน ให้สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
ลักษณะสําคัญของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
Rice (1989) ได้กล่าวถึง ลักษณะสําคัญของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไว้ดงั นี้
1. สามารถส่งสารได้หลากหลายรู ปแบบ ทั้งข้อความ ภาพ และเสียง
2. เป็ นการสื่อสารที่มีลกั ษณะแบบสองทาง (Two-Way Communication) หมายถึง บุคคล
ทําการส่งสาร ข้อความ หรื อภาพ ก็จะมีการสื่อสารกับในรูปแบบเดียวกัน เป็ นการต่อสูร้ ะหว่าง
บุคคลหรื อกลุ่มคน โดยการสื่อสารกับผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั มีความรวดเร็วกว่าการตอบ
กลับผ่านสื่ออื่นๆค่อนข้างสูงมาก
3. การส่งสารเป็ นลักษณะกระจายตัว คือ มีการขยายผลไปในเครื อข่ายขนาดใหญ่ ทําให้
สารเข้าถึงบุคคลได้มากขึ้นได้เรื่ อยๆ
4. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากมาย ทั้งเรื่ องบันเทิงและเรื่ องวิชาการ
อิทธิพลของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ปัจจุบนั นี้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจของผูซ้ ้ือมากขึ้น เนื่องจาก
สัญญาณของระบบอินเตอร์เน็ตนั้นครอบคลุมแต่ละพื้นที่มากขึ้น ประกอบกับมีผทู้ ี่ใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทําให้เกิดการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย
Singh (2010) ได้กล่าวว่า การสื่อสารแบบออนไลน์กาํ ลังจะเปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารทั้งหมด
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ไม่ว่าจะเป็ นใครมาจากไหน ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้แบบไม่จาํ กัด
ซึ่งในปัจจุบนั ผูค้ นกําลังถูกดึงดูดให้เข้าไปสู่สงั คมออนไลน์มากขึ้น รวมถึงผูค้ นในกลุ่มผูใ้ ช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ก็กาํ ลังชักจูงกลุ่มเพื่อนของตนให้เข้ามาสู่โลกของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เพิม่ ขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะมีอาํ นาจในการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ผอู้ ื่นตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรื อไม่ซ้ือสินค้านั้นๆได้
ซึ่งเว็บไซต์สงั คมออนไลน์ก็เปรี ยบเสมือนช่องทางที่ให้ผคู้ นสามารถที่จะเข้ามาแชร์
ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การเพื่อให้เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น
ออนไลน์จากผูท้ ี่เคยใช้สินค้า หรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์จริ ง เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า
ต่างๆ มากกว่าเชื่อถือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทอืน่ ๆ
ดังนั้น สิ่งที่นกั การตลาดจะได้รับจากการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ก็คือ
การเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง และทําการสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
หลักขององค์กร เมื่อสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้แล้ว ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้จะกลายมาเป็ นแฟนคลับหรื อ
สมาชิกขององค์กรโดยจะเกิดการติดตามสิ่งที่องค์กรนําเสนออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นข้อความ
รู ปภาพ วิดีโอ รวมถึงการโฆษณาหรื อกิจกรรมการร่ วมสนุกต่างๆ และยังก่อให้เกิดการบอกต่อ
ไปสู่ผอู้ ื่น ซึ่งถือเป็ นการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ นกั การตลาดต้องพยายาม
ที่จะเชื่อมโยงตราสินค้าไปยังบุคคลที่มคี วามสนใจในตัวสินค้า รวมถึงรับฟังข้อเสนอและ
ความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยดูได้จากจํานวนการเข้าชม จํานวนสมาชิก จํานวนการแสดง
ความคิดเห็นหรื อจํานวนการบอกต่อของผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะทําให้เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่รวดเร็ วมากขึ้น อีกทั้งยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเชื่อมโยงสังคมออนไลน์กบั โลกของความจริ ง
เข้าด้วยกัน
ประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
วิลาส ฉํ่าเลิศวัฒน์ และคณะ (2554) ได้แยกประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ไว้ 6 ประเภท ดังนี้
1. เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ (Collaborative Project)
เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่จะคอยกระตุน้ ให้ผใู้ ช้หลายๆคนร่ วมกันสร้างข้อมูลหรื อ
เนื้อหาต่างๆขึ้นมา เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia)
2. เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบบล็อค (Blog) เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ที่ผใู้ ช้สามารถเขียนเรื่ องราว ความรู้สึกต่างๆลงไปได้ เช่น เวิร์ดเพรส (Wordpress)
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3. เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบรวบรวมเนื้อหา (Content community) เป็ นเว็บไซต์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีไว้แบ่งปันเนื้อหาต่างๆระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกันเอง ไม่ว่าจะเป็ นรู ปภาพ
วิดีโอ หรื อแม้แต่ไฟล์การนําเสนองานต่างๆ เช่น ยูทูป (YouTube) สไลด์แชร์ (Slideshare)
4. เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบชุมชนออนไลน์ (Social Network sites – SNS) เป็ น
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่จะให้ผใู้ ช้สามารถทราบประวัติขอ้ มูลของตนเองและเข้ามาอยู่
ร่ วมกันจะมีการลงข้อความ รู ปภาพ หรื อวีดีโอในรู ปแบบต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter)
5. เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบสังคมในโลกเสมือนจริ ง (Virtual Social World)
เป็ นเกมรู ปแบบ 3 มิติ ซึ่งผูเ้ ล่นจะต้องใช้ตวั ตนจําลองโดยการเลือกรู ปร่ าง บุคลิกท่าทาง รวมถึง
การแสดงออกต่างๆ เช่น เซคันต์ ไลฟ์ (Second Life)
6. เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบเกมในโลกเสมือนจริ ง (Virtual game Word) เป็ นเกม
รู ปแบบ 3 มิติอีกรู ปแบบหนึ่งที่ผใู้ ช้จะต้องสวมบทบาทเป็ นตัวละครในเกม และติดต่อพูดคุยกับ
ผูใ้ ช้คนอื่นๆที่เป็ นตัวละครในเกมได้ เช่น เกมแร็ คนาร็ อคออนไลน์ (Ragnarok Online)
ซึ่งงานวิจยั ครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะสื่อเฟซบุ๊ก ดังนั้นผูว้ ิจยั จําเป็ นที่จะต้องทบทวน
เอกสารเกี่ยวกับเฟซบุ๊กเพื่อที่จะทําความเข้าใจอย่างละเอียด ดังนี้
เฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ก เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบชุมชนออนไลน์ (Social Network sites
– SNS) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดย มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก
(Mark Zuckerburg) และเพื่อนๆ เริ่ มเปิ ดให้บริ การครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 โดยมี
การจํากัดสมาชิกไว้สาํ หรับนักเรี ยนฮาวาร์ดเท่านั้น หลังจากนั้นจึงได้เปิ ดให้บริ การกับคนทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2006 เพื่อเป็ นซอฟท์แวร์ในการสร้างเครื อข่ายทางสังคมในโลก
อินเทอร์เน็ต (ชาติชาย วิเรขรัตน์, 2552)
รู ปแบบการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
ชาติชาย วิเรขรัตน์ (2552) ได้ทาํ การแบ่งการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์
บนเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลักๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
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ภาพที่ 3 รู ปภาพของ Facebook Profile
ที่มา: (Zuckerburg, 2017)
1. ส่วนของบุคคลหรื อหน้าโปรไฟล์ (Profile) (ตามภาพที่ 3) เป็ นหน้าหลักที่บ่งบอก
ความเป็ นตัวตนของแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้ที่เพื่อนๆและคนในเครื อข่ายของ
สังคมสามารถเข้าไปดูได้ โดยมีส่วนต่างๆที่สาํ คัญ ดังนี้
Inbox คือ ที่ใช้เก็บข้อความและข้อความทั้งหมดจะปรากฏเฉพาะแก่กบั ผูส้ ่งและผูร้ ับ
เท่านั้น ทุกข้อความในเฟซบุ๊ก เป็ นส่วนตัวระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ง
Friend คือ หน้าข้อมูลของเพื่อนเป็ นแหล่งในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อน จากหน้านี้
ผูใ้ ช้สามารถค้นหาเพื่อนทั้งหมดในรายการเพื่อนของตัวเอง ใช้เป็ นหน้าช่วยปรับปรุ งรายละเอียด
ของเพื่อนได้ให้ง่ายต่อการจดจํา
Facebook Chat คือ ผูใ้ ช้สามารถติดต่อสื่อสารในเวลาจริ ง โดยไม่ตอ้ งติดตั้งเพิ่มเติมและ
ไม่ตอ้ งสร้างรายชื่อเพื่อนแยกออกมาต่างหาก
Facebook Ads จะมีระบบโฆษณาสําหรับธุรกิจเพื่อสร้างความพร้อมในการเผยแพร่
การกล่าวถึงหรื อพูดถึงและกําหนดเป้ าหมายการโฆษณาให้ผชู้ มตามที่พวกเขาต้องการ
Facebook Pages ช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่น สินค้า นักดนตรี และทุกองค์กรสามารถสร้างหน้า
เว็บเพจกับเฟซบุ๊กได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเจ้าของเว็บเพจสามารถโต้ตอบกับแฟนคลับได้
ซึ่งเป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ วในการแบ่งปั นข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจไปยังกลุ่มเพื่อนหรื อ
แฟนคลับได้
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2. ส่วนของแอปพลิเคชัน่ (Applications) เป็ นส่วนที่แสดงโปรแกรมการใช้งานที่
หลากหลาย โดยมีส่วนต่างๆที่สาํ คัญ ดังนี้
Photos หรื อโปรแกรมรู ปภาพ โดยผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดภาพได้ไม่จาํ กัด และสร้าง
อัลบั้มภาพของตัวเองได้ นอกจากนี้ยงั สามารถตั้งค่าความเป็ นส่วนบุคคลเฉพาะสําหรับแต่ละ
อัลบั้มทําให้มองเห็นเฉพาะเครื อข่ายและเพื่อนบางคนเท่านั้น
Notes หรื อโปรแกรมโน้ต ช่วยให้ผใู้ ช้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของเขาผ่าน
การเขียนบันทึกโดยผูใ้ ช้ยงั สามารถแท็กเพื่อนๆ ในโน้ตของเขาได้
Groups หรื อโปรแกรมกลุ่ม ผูใ้ ช้สามารถเห็นกลุ่มเพื่อนของพวกเขาได้ โดยเข้าร่ วม
ไปยังกลุ่มของตนเองและสร้างกลุ่มใหม่ และผูใ้ ช้สามารถค้นหาและเรี ยกดูสาํ หรับรายชื่อกลุ่ม
ที่เข้าร่ วมจากหน้านี้ได้เช่นกัน
Events หรื อโปรแกรมกิจกรรม เป็ นแหล่งข้อมูลที่ดีเพื่อให้เพื่อนทราบเกี่ยวกับสิ่งที่
น่าสนใจในชุมชนและการจัดระเบียบสังคมออนไลน์ที่เข้าร่ วมกันจากการรวมตัว โดยผูใ้ ช้สามารถ
ตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสําหรับพวกเขาและเพื่อนพวกเขาได้ รวมถึงดูกิจกรรมที่ผา่ นมาได้
Video หรื อโปรแกรมวิดีโอ ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอลงในโปรไฟล์ของ
ตัวเองและส่งข้อความวิดีโอไปยังเพื่อนๆ ซึ่งผูใ้ ช้สามารถดูวิดีโอของเพื่อน หรื อวิดีโอที่สร้างโดย
เพื่อนของพวกเขาได้
Live Video หรื อโปรแกรมวิดีโอถ่ายทอดสด ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถถ่ายทอดสดเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ในขณะเหตุการณ์กาํ ลังเกิดขึ้นจริ ง ซึ่งผูใ้ ช้สามารถดูการถ่ายทอดสดของเพื่อน หรื อวิดีโอ
ถ่ายทอดสดที่สร้างโดยเพื่อนของพวกเขาได้
3. ส่วนของฟี เจอร์ (Features) ในส่วนนี้จะทําให้ผใู้ ช้สะดวกในการใช้งาน ทั้งภาพ
ในเว็บไซต์และภายนอกเว็บไซต์ของเฟสบุ๊ก ทั้งส่วนการแสดงผล (News Feed) การใช้งานผ่าน
มือถือ และการแชร์ขอ้ มูล (Share)
News Feed หรื อส่วนการแสดงผล เป็ นรายการที่ปรับปรุ งตลอดเวลาตามข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เพื่อนของผูใ้ ช้บนเฟซบุ๊กทําการปรับปรุ งและเป็ นส่วนหลักของหน้าแรก
เช่น เมื่อผูใ้ ช้อพั โหลดรู ปภาพใหม่ รู ปภาพนี้จะไปปรากฏในข่าวฟี ดของเพื่อน ๆ รวมถึงได้เห็นว่า
มีข่าวสารอะไรที่เข้ามาใหม่ดว้ ย
Share ปุ่ มการแบ่งปันข้อมูลหรื อการแชร์ ผูใ้ ช้สามารถแบ่งปันข้อมูล ภาพ วิดีโอหรื อ
วิดีโอถ่ายทอดสดได้ดว้ ยการกดปุ่ มแชร์ ซึ่งจะทําให้ขอ้ มูลที่ทาํ การแชร์มาปรากฏอยูบ่ นหน้า
โปรไฟล์ โดยจะมีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่บุคคลแบ่งปันข้อมูลด้วย ทําให้เพื่อนหรื อบุคคลอื่นที่มา
เห็นการแชร์สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลได้โดยตรง
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Like ปุ่ มไลค์ คือ แถบแสดงรู ปหัวแม่มือสําหรับกดเพื่อแสดงว่าผูใ้ ช้ชอบข้อความ
รู ปภาพ หรื อกิจกรรมใดๆ ซึ่งในปัจจุบนั ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กสามารถให้สญ
ั ลักษณ์อื่นๆที่นอกเหนือ
จากรู ปหัวแม่มือได้ เช่น รู ปหัวใจ หัวเราะ ร้องไห้ หรื อโกรธ เป็ นต้น โดยผูใ้ ช้จะสามารถ
เลือกแสดงความรู้สึกได้เพียง 1 รู ป เท่านั้น
การทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก
รงวไล หมื่นสวัสดิ์ (2552) ได้นิยามไว้ว่าการทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก หมายถึง การที่
นักการตลาดใช้เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าหรื อ
บริ การ กิจกรรมการส่งเสริ มการขาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกับผูบ้ ริ โภค โดยมุ่ง
ให้เกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand awareness) การสร้างความเข้าใจให้เกิดทัศนคติดา้ นบวก
(Positive Attitude) ตลอดจนรู้สึกชอบตราสินค้า (Brand Conference) และทําการบริ โภคสินค้า
(Purchase Behavior) ซึ่งการทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก จะเป็ นรู ปแบบการสื่อสารแบบสองทาง
(Two-way Communication) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับองค์กร
ให้มกี ารปฏิสมั พันธ์กนั ในระยะยาวและยังสามารถทราบปฏิกิริยาการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภค
ได้ทนั ที
สาเหตุที่นกั การตลาดเลือกทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก เป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) ในการเลือกบริ โภคสินค้าบริ การตามความสนใจและ
มีการเปิ ดรับสื่อใหม่ๆมากขึ้น โดยเฉพาะการเป็ นสมาชิกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึงเป็ นเหตุให้
นักการตลาดต้องทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก เพือ่ ให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่มกี ระบวนการตัดสินใจที่ละเอียด
มากขึ้น ซึ่งแต่ก่อนผูบ้ ริ โภคจะใช้การตัดสินใจแบบ Funnel Metaphor (ภาพที่ 4) ซึ่งเป็ น
การบริ โภคสินค้าหรื อบริ การจากการถูกจูงใจโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อหลัก จากนั้น
ผูบ้ ริ โภคจะทําการตัดสินใจระหว่างตัวเลือกหลายตัวเลือก ก่อนตัดออกจนเหลือตัวเลือกที่ดีที่สุด
จึงกลายมาเป็ นแบบจําลองใหม่ที่เรี ยกว่า The Consumer Decision Journey (ภาพที่ 5)
(Edelman, 2010)
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ภาพที่ 4 การตัดสินใจแบบ Funnel Metaphor
ที่มา: (Edelman, 2010)

ภาพที่ 5 แบบจําลอง The Consumer Decision Journey
ที่มา: (Edelman, 2010)
ในแบบจําลอง The Consumer Decision Journey เป็ นแบบจําลองการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั (Purchase Decision Making) ที่อธิบายว่าผูบ้ ริ โภคยุคใหม่จะมีกระบวนการ
ตัดสินใจบริ โภคในรู ปแบบวัฏจักรที่ซบั ซ้อนประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งการหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ (Information Search) ผ่านการถามความคิดเห็นจากผูค้ นรอบข้าง ไม่ว่า

21
จะเป็ นกลุ่มเพื่อนหรื อบุคคลในกลุ่มเฟซบุ๊กที่สนใจเรื่ องเดียวกัน ก่อนทําการประเมินสินค้าหรื อ
บริ การที่น่าสนใจ (Alternative Evaluation) ซึ่งจะทําให้ได้สินค้าที่คิดว่าดีที่สุดแล้วจึงตัดสินใจซื้อ
หากใช้สินค้าหรื อบริ การแล้วเกิดความพึงพอใจก็จะบอกต่อหรื อแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่ได้รับ
นั้นต่อไปให้เพื่อนๆในเฟซบุ๊ก หรื อชักชวนให้เพื่อนมาร่ วมใช้สินค้าหรื อบริ การเช่นเดียวกับตนเอง
ซึ่งจะทําได้โดยการเขียนข้อความ รู ปภาพ หรื อนําเฟซบุ๊กของสินค้านั้นๆมาเผยแพร่ ต่อ แต่ถา้ เกิด
ความผิดหวังจากสินค้า ผูบ้ ริ โภคก็จะนําเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาบอกต่อในเฟซบุ๊กให้เพื่อน ๆ
ทราบเช่นกัน ซึ่งการบอกเล่าประสบการณ์ต่อไปยังผูอ้ ื่น สามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นการสื่อสาร
แบบบอกต่อ (Word of Mouth) หรื อการที่ผบู้ ริ โภคเป็ นผูส้ ่งสารถึงผูบ้ ริ โภคเอง ทําให้สารเหล่านั้น
มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างความเกี่ยวพันระหว่างสินค้า
กับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่สนใจในเรื่ องเดียวกันได้ (Li & Zhan, 2011)
Zhang (2010) กล่าวว่าการทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก ควรใช้กลยุทธ์แบบให้ความบันเทิง
(Entertainment) ประกอบกับการให้ขอ้ มูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะอารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลิน
สามารถสร้างการตระหนักรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งกับผูบ้ ริ โภคช่วยให้นกั การตลาด
สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแค่พฤติกรรม
เท่านั้น แต่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเปิ ดรับสื่อด้วย ซึ่งปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคหันหลังเข้าสื่อหลัก
ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่เป็ นเครื่ องมือหลักในการสื่อสารทางการตลาดตลอดมา
แต่หนั มาเปิ ดรับสื่ออินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพราะเข้าถึงได้ง่ายและสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้
ตามที่ตนสนใจหรื อต้องการได้ในทันที ทําให้องค์กรธุรกิจต่างๆเริ่ มปรับตัวและหันมาทําการสื่อสาร
การตลาดผ่านเฟซบุก๊ มากขึ้น โดยเน้นการสื่อสารแบบแปลกใหม่และผลักดันให้เกิดการสื่อสาร
แบบบอกต่อมากขึ้น
อย่างที่ทราบกันดีว่าเฟซบุ๊กเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แถมยังปรับเอาการใช้งานที่เกิดขึ้นจริ งมาทําให้อยูใ่ น
รู ปแบบที่เป็ นแนวทางของเฟซบุ๊กได้ดว้ ย ถือได้ว่าเป็ นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จึงเกิดเป็ น
รู ปแบบใหม่ๆในการขายของผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ ซึ่งปัจจุบนั ผูท้ ี่ขายออนไลน์
ส่วนใหญ่ ได้นาํ เอาเฟซบุ๊กมาใช้เป็ นหน้าร้านทางออนไลน์เพื่อทําจุดแข็งให้เหนือกว่าร้านอืน่ ๆ
ยิง่ ใครใช้เป็ นก็ยงิ่ สร้างประโยชน์ได้อย่างมาก นอกจากนี้หนึ่งในรู ปแบบการใช้งาน (Features)
ของเฟซบุ๊กที่ถกู พัฒนาขึ้น คือ การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุก๊ หรื อเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)
ก็เป็ นวิธีการขายของออนไลน์ที่มาแรงในยุคปัจจุบนั
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เฟซบุ๊กไลฟ์
การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กหรื อเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) หรื อคําที่ใช้เรี ยกกัน
โดยทัว่ ไปว่าไลฟ์ สด ซึ่งการไลฟ์ สดเป็ นรู ปแบบการใช้งานหนึ่ง (Features) ของเฟซบุ๊กที่สามารถ
ทําการถ่ายทอดสดเรื่ องราวต่างๆผ่านทางเฟซบุก๊ โดยผูท้ ี่เป็ นเพื่อนของผูใ้ ช้งานหรื อผูท้ ี่ติดตามเพจ
ใดๆ ของเฟซบุ๊ก ก็สามารถร่ วมชมการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมๆ กันได้ ซึ่งการถ่ายทอดสดนี้
จะคล้ายกับการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ เช่น การถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างๆ การถ่ายทอดสด
ประกวดมิสยูนิเวิร์ส เป็ นต้น แต่แตกต่างกันตรงที่สามารถดูถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กได้ทนั ที
โดยการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กนั้นจะเป็ นการนําเสนอในรูปแบบวีดีโอ ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถ
ถ่ายทอดสด รวมไปถึงสามารถพูดคุยระหว่างผูถ้ ่ายทอดสดกับการแสดงข้อความของผูเ้ ข้าชม
ณ เวลานั้นได้ ซึ่งปัจจุบนั กําลังเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูใ้ ช้ดารานักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง หรื อ
แม้กระทัง่ ประชาชนทัว่ ไปที่มีเฟซบุ๊ก และธุรกิจต่างๆ ก็พากันใช้โปรแกรมการถ่ายทอดสดผ่าน
ทางเฟซบุ๊กเพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารในกับผูบ้ ริ โภคเพื่อนําเสนอสินค้า หรื อสนทนา
พูดคุยกับลูกค้า โดยส่วนมากจะเป็ นรู ปแบบการแฝงขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดของดารา
นักแสดง หรื อการรี วิวสินค้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นหลัก แล้วจึงขยายไปยังกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
ที่นาํ มาใช้ในการขายของออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ หรื อสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงาม
เช่น เครื่ องสําอาง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับต่างๆ เป็ นต้น
ประโยชน์ทางการตลาดของการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุก๊
การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กนั้นสามารถนํามาใช้ในการตลาด และนํามาเพิ่มยอดขาย
ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก (แนวทางใช้ Facebook Live ในธุรกิจ, 2559) ได้ดงั นี้
1.การเข้าถึงลูกค้าที่แน่นอนกว่า เนื่องจากการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก
เป็ นการโฆษณาหรื อการถ่ายทอดสดผ่านภาพและเสียง จึงเปรี ยบเสมือนกับร้านค้าที่ใช้เสียง
โปรโมท หรื อมีการเชิญชวนให้ลกู ค้าเข้าร้าน ซึ่งจะพิเศษกว่าการจัดทําคลิปวีดิโอขึ้นมาเพื่อโฆษณา
สินค้าเพราะไม่สามารถทําการโต้ตอบกับลูกค้าได้เหมือนการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งการทํา
คลิปวีดิโอเพื่อโฆษณาก็เปรี ยบเสมือนร้านค้าที่ลกู ค้าเดินเข้าร้านแล้วไม่ทกั ทายหรื อไม่ตอ้ นรั บลูกค้า
จากการเปรี ยบเทียบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความเป็ นไปได้ของลูกค้าย่อมจะต้องเลือกร้านที่มี
การต้อนรับพวกเขามากกว่า ดังนั้นการใช้ภาพและเสียงในการขายออนไลน์ยอ่ มกระตุน้ ยอดขาย
ได้ดีกว่าหน้าร้านออนไลน์เพียงอย่างเดียว
2. เป็ นการแสดงตัวตนว่ามีการขายของออนไลน์หรื อทําธุรกิจออนไลน์อยูจ่ ริ ง เพราะ
การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กนั้น เป็ นการโฆษณาด้วยตนเองโดยจะตัวผูข้ ายสินค้านั้นจะต้องอยู่
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ในการโฆษณาเพื่อนําเสนอสินค้า ทดลองหรื อสาธิตวิธีการใช้สินค้าให้ดูดว้ ย จึงทําให้ลกู ค้า
เกิดความสบายใจ และมัน่ ใจได้ว่าการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กมีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับหนึ่ง
อีกทั้งยังทําให้ตวั ผูข้ ายสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ยิง่ ถ้าพูดสนุกสนานเฮฮาสร้างความเป็ นกันเอง
ให้กบั ลูกค้า ยิง่ เป็ นการสร้างฐานแฟนเพจให้แข็งแกร่ งมากขึ้นด้วย
3. รู้ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก
จะใช้เสียงในการถ่ายทอดสดเหมือนปกติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั เพิ่มการคอมเม้นหรื อ
การแสดงความคิดเห็น (Comment) ไปพร้อมพร้อมกับการถ่ายทอดสดได้อีกด้วย ซึ่งลูกค้าสามารถ
พิมพ์ขอ้ ความโต้ตอบได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร มีความคิดเห็นกับการจัดการถ่ายทอดสดอย่างไร
ก็สามารถพิมพ์ลงไปได้ในระหว่างที่มกี ารถ่ายทอดสด
4. ได้ลกู ค้าเพิ่มมากขึ้น การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไม่ใช่เป็ นเพียงการแสดง
ความคิดเห็นได้เฉพาะแฟนเพจเท่านั้น แต่ทุกๆคนยังสามารถเข้าไปชมการถ่ายทอดสดและแสดง
ความคิดเห็นได้เหมือนกันด้วย เพราะผูข้ ายจะสามารถทราบความต้องการหรื อความสนใจของลูกค้า
บางคนได้จากการแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจจะได้ความรู้หรื อความคิดใหม่ๆเพื่อนําไปพัฒนาต่อ
ยอดการถ่ายทอดสดเดิมและอาจจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย
ซึ่งการที่จะการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กนั้นผูข้ ายสินค้าจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
ในการนําเสนอเพื่อไม่ให้ผรู้ ับชมรู้สึกถึงความต้องการยัดเยียดสินค้า และบังคับให้ดูโฆษณา
แม้จะเป็ นการถ่ายทอดสด จนในบางครั้งผูร้ ับชมแทบไม่รับรู้ถึงเนื้อหาหลักของวิดีโอนั้นๆอย่างที่
ควรจะเป็ น ดังนั้นเจตนาที่ตอ้ งการสื่อไปยังผูบ้ ริ โภคและจุดมุ่งหมายในการทําวิดีโอถ่ายทอดสด
ควรเป็ นเนื้อหาหลักที่คนทําการถ่ายทอดสด และควรคํานึงถึงปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือไปจาก
การถ่ายทอดสดเพียงเพื่อการโฆษณาเท่านั้น แต่ควรที่จะมีเทคนิคที่ดีในการนําเสนอเพื่อสร้าง
ความแตกต่างหรื อดึงดูดให้ผรู้ ับชมสนใจมากขึ้นได้ รวมถึงเนื้อหาที่ใช้ในการถ่ายทอดสด
ก็ควรเป็ นอะไรที่สอดคล้องกับสินค้านั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้าและ
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสดด้วย
นอกจากนี้การสร้างเนื้อหาการตลาดผ่านการถ่ายทอดสด ยังสามารถเป็ นการสร้าง
ความหลากหลายทางการค้าที่สามารถนําเสนอออกมาในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่สามารถสร้างความบันเทิงและสร้างความสนใจต่อผูบ้ ริ โภคในการรับชมและ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้
จากการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถสรุ ปได้ว่า ทั้งผูถ้ า่ ยทอดสดและผูร้ ับชมจะต้อง
อาศัยระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพในการเข้าถึง ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ ่ายทอดสด
และผูร้ ับชม หรื อการโฆษณาแบบเวลาต่อเวลา นาทีต่อนาที โดยภาพรวมการถ่ายทอดสดผ่าน

24
เฟซบุ๊กนั้น ถือได้ว่าเป็ นการสนทนากันระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ือผ่านทางวีดีโอที่จะทําให้การซื้อขาย
มีความง่ายมากยิง่ ขึ้น เห็นสินค้าที่เป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น ยิง่ ไปกว่านั้นผูซ้ ้ือสามารถพิจารณาได้อย่างถี่
ถ้วนต่อการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น เพราะการถ่ายทอดสดเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มกี ารบอกกล่าวและ
เห็นภาพและเสียงจริ ง ทําให้ผซู้ ้ือสามารถตัดสินใจได้ว่าสินค้ามีความน่าเชื่อถือหรื อไม่ งานวิจยั นี้
จึงสนใจที่จะศึกษาการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจากเฟซบุ๊กไลฟ์
เป็ นช่องทางใหม่ที่ถกู นํามาใช้ในการขายออนไลน์มากขึ้น และสามารถทําการสื่อสารกับผูบ้ ริ โภค
ได้ในทันที ทําให้ผบู้ ริ โภคให้ความสนใจและเกิดการรับรู้ตราสินค้ามากขึ้นด้วย ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
กําหนดให้เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) หมายถึง การนําเสนอเรื่ องราวหรื อข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางในรู ปแบบของภาพเคลื่อนไหว ในขณะที่เหตุการณ์กาํ ลังเกิดขึ้นจริ ง
(Real Time) โดยการถ่ายทอดสด หรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า การไลฟ์ สดในสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)

แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองทางความคิด
ความหมายของการตอบสนองทางความคิด
การตอบสนองทางความคิด คือ ความคิดที่เกิดขึ้นแก่ผบู้ ริ โภคขณะที่อ่าน มอง และได้ยนิ
ข่าวสารที่เกิดจากการสื่อสาร (Belch & Belch, 2004 อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงสินถาวร, 2559) ซึ่งโดย
ปกติแล้วการวัดความคิดนี้จะทําโดยการให้ผบู้ ริ โภคจดบันทึกหรื อรายงานการตอบสนองด้วยคําพูด
ต่อข่าวสาร สมมติฐานคือ ความคิดนี้สะท้อนถึงความคิดของผูร้ ับข่าวสารหรื อปฏิกิริยาของผูร้ ับ
ข่าวสาร และช่วยให้เกิดการยอมรับหรื อปฏิเสธข่าวสารในที่สุด (Belch & Belch, 2004 อ้างถึงใน
กมล ชัยวัฒน์, 2551) ซึ่งแนวคิดนี้ถกู แสดงในแบบจําลองดังภาพที่ 6 ดังนี้
ความคิดเห็นต่อ
สินค้า/ข่าวสาร
การเปิ ดตัว
สู่การโฆษณา

ทัศนคติต่อ
ตราสินค้า

ความคิดเห็นต่อ
ผูส้ ่งข่าวสาร
ความคิดเห็นต่อ
โฆษณา

ภาพที่ 6 แบบจําลองการตอบสนองทางความคิด

ความตั้งใจซื้อ
ทัศนคติต่อ
การโฆษณา
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ในแบบจําลองนี้ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจและความคิดที่เกิดขึ้นของผูบ้ ริ โภค
จากการรับชมโฆษณา ซึ่งจะส่งผลไปยังทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ง McQuail
(1983) ได้ให้ความหมายของการเปิ ดรับสารว่า การที่ประสาทสัมผัสของบุคคลจะถูกกระตุน้
ด้วยสิ่งเร้า โดยบุคคลจะเลือกเปิ ดรับสิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของตน และ
หลีกเลี่ยงการเปิ ดรับสิ่งเร้าที่ไม่ตอ้ งการ ไม่สนใจ และเห็นว่าไม่สาํ คัญ สอดคล้องกับ Klapper
(1960) กล่าวว่า เมื่อโฆษณาเปิ ดตัวขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะเลือกรับข่าวสารที่ตนมีความสนใจ
เป็ นประโยชน์ต่อตนและไม่ขดั แย้งกับความรู้สึกของตนเอง
รู ปแบบของการตอบสนองทางความคิด
Belch and Belch (2004 อ้างถึงใน กมล ชัยวัฒน์, 2551) กล่าวว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคได้เปิ ดรับ
ข่าวสาร จะทําให้ผบู้ ริ โภคมีการตอบสนองออกมาทางความคิดต่อการรับชมโฆษณา ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ 3 รู ปแบบ ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อสินค้า/ข่าวสาร (Product/Message Thoughts)
ความคิดประเภทแรกผูบ้ ริ โภคจะมุ่งไปที่ตวั สินค้าหรื อบริ การ โดยความคิดนี้จะเกิดขึ้น
หลังจากที่ผบู้ ริ โภคดูโฆษณาแล้วทําให้เกิดความคิดไปยังสินค้าหรื อข่าวสารที่ได้รับ ซึ่งความสนใจ
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การตอบสนอง 2 ประเภท คือ การที่ผบู้ ริ โภคโต้แย้งกับข่าวสารที่ได้รับ
(Counter Argument) และการที่ผบู้ ริ โภคสนับสนุนกับข่าวสารที่ได้รับ (Support Argument)
การโต้แย้ง คือ ความคิดที่ผรู้ ับข่าวสารเห็นไม่ตรงกับข่าวสารโฆษณา ซึ่งโอกาส
ในการเกิดความคิดโต้แย้งจะมีมากขึ้นก็ต่อเมื่อข่าวสารมีการกล่าวอ้างที่ตรงข้ามกับความเชื่อของ
ผูร้ ับสารที่มีอยูเ่ ดิม เช่น มุมมองของผูบ้ ริ โภคต่อโฆษณาที่โจมตีตราสินค้าที่ตนเองชื่นชอบ ความคิด
นี้จะเป็ นความคิดแบบโต้แย้ง ซึ่งจะส่งผลในเชิงลบต่อการยอมรับข่าวสาร ยิง่ มีความคิดเห็นเชิงลบ
มากขึ้นเท่าไหร่ โอกาสที่จะยอมรับข่าวสารในเชิงบวกก็ยงิ่ น้อยลงเท่านั้น แต่ในทางกลับกัน
ความคิดแบบสนับสนุนจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมรับข่าวสาร (Belch & Belch, 2004
อ้างถึงใน กมล ชัยวัฒน์, 2551) ดังนั้นนักการตลาดจึงควรพัฒนาโฆษณาหรื อเลือกใช้ข่าวสาร
ในการส่งเสริ มการตลาดที่ลดการทําให้เกิดความคิดแบบโต้แย้งและกระตุน้ ให้เกิดความคิดแบบ
สนับสนุนมากขึ้น ในงานวิจยั นี้ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสินค้า/ข่าวสาร ในตัวแปร
ความคิดเห็นต่อสินค้า โดยให้ความหมายว่า เป็ นความคิดของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นหลังจากรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้วทําให้เกิดความคิดหนึ่งไปยังตัวสินค้า
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยวัดจากการโต้แย้งหรื อการสนับสนุนสินค้า อันประกอบด้วย 1.1 คุณภาพ
สินค้า 1.2 ความน่าเชื่อถือของสินค้า 1.3 ประโยชน์ของสินค้า 1.4 ความสะดวกสบายในการซื้อ
สินค้า ดังนี้
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1.1 คุณภาพสินค้า (Product quality)
คุณภาพสินค้า (Product Quality) หมายถึง คุณลักษณะที่มอี ยูใ่ นสินค้า ตามคุณสมบัติ
ของสินค้าหรื อตามหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ ซึ่งการที่จะทําให้ผบู้ ริ โภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้านั้น
ผูท้ ี่ทาํ การถ่ายทอดสดจะต้องนําเสนอสินค้าด้วยข้อมูลที่เป็ นความจริ ง โดย Belch and Belch
(2004)กล่าวว่า การให้ขอ้ เท็จจริ ง (Factual Message) เป็ นการนําเสนอข้อเท็จจริ งของสินค้าอย่าง
ตรงไปตรงมาว่ามีคุณสมบัติและส่วนผสมอย่างไร หรื อสินค้ามีประโยชน์อย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ
กมล ชัยวัฒน์ (2551) ที่อธิบายว่า การให้ขอ้ เท็จจริ ง (Factual Message) เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ของตัวสินค้าหรื อบริ การในลักษณะข้อเท็จจริ ง และคุณลักษณะเฉพาะหรื อประโยชน์ของตัวสินค้า
หรื อบริ การ ซึ่งการให้ขอ้ เท็จจริ งในการถ่ายทอดสดนั้นถือเป็ นสิ่งสําคัญที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคมัน่ ใจ
ในคุณภาพของสินค้าเพิ่มมากขึ้น
1.2 ความน่าเชื่อถือของสินค้า (Product reliability)
ความน่าเชื่อถือของสินค้า (Product Reliability) หมายถึง ระดับของการเป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสินค้า เช่น แหล่งที่มาหรื อข้อมูลสนับสนุนสินค้า ซึ่งการที่จะทําให้ผบู้ ริ โภค
เกิดความเชื่อถือในตัวสินค้าได้น้นั ผูถ้ ่ายทอดสดจะต้องยืนยันด้วยหลักฐานหรื อข้อมูลสนับสนุน
สินค้าจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ เช่น หลักฐานแสดงเลขจดแจ้งของเครื่ องสําอางโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรื อหลักฐานแสดงการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนนในเครื่ องสําอาง เป็ นต้น โดยการแสดงหลักฐานนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคเห็นถึง
ความปลอดภัยในการใช้สินค้า ซึ่ง Belch and Belch (2004) ได้กล่าวถึง การอ้างหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Evidence) ว่าเป็ นการนําเสนอข้อมูลที่เป็ นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
สินค้า ควรเป็ นข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั ที่น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงเป็ นที่ ยอมรับ
1.3 ประโยชน์ของสินค้า (Product benefits)
ประโยชน์ของสินค้า (Product Benefits) หมายถึง สิ่งที่ผบู้ ริ โภคมองเห็นถึงความจําเป็ น
ในการใช้สินค้า หรื อคุณสมบัติของสินค้ามีประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การที่ผบู้ ริ โภคจําเป็ นต้อง
ใช้สินค้าในชีวิตประจําวัน เป็ นต้น ซึ่ง Wilbur (1973) กล่าวว่า ผูร้ ับสารจะแสวงหาข่าวสาร
โดยการประเมินสารประโยชน์ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของตนเอง นอกจากนี้ Belch and Belch
(2004) ได้กล่าวถึง การใช้รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน (Lifestyle) ว่าเป็ นการนําเสนอเรื่ องราว
ที่สะท้อนถึงรู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายโดยสอดแทรกประโยชน์ของสินค้า
หรื อบริ การเข้าไป ทําให้เกิดความคล้อยตามโฆษณาได้ง่าย เช่น การแนะนําผลิตภัณฑ์คอนซิเลอร์
โดยนําเสนอถึงคุณสมบัติของสินค้าที่ช่วยปกปิ ดหรื อกลบรอยดําใต้ตาได้ ซึ่งอาจจะเป็ นประโยชน์
แก่ผทู้ ี่ชอบแต่งหน้าหรื อมาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ผูท้ ี่นอนดึกทําให้มีรอยหมองคลํ้าใต้ตา เป็ นต้น
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1.4 ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า (Convenience to buying product)
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า (Convenience to Buying Product) หมายถึง
ความยากง่ายในการที่ผบู้ ริ โภคจะเข้าไปซื้อสินค้า หรื อปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนให้ลกู ค้าสามารถ
ซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น ซึ่ง ศรี หญิง ศรี คชา (2544) กล่าวว่า ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับสื่อตามที่ตน
สะดวก (Convenience) เพราะปัจจุบนั มีช่องทางการเปิ ดรับสื่อที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนก็จะมี
พฤติกรรมการรับสื่อที่แตกต่างกันตามช่องทางที่ตนสะดวกที่สุด เมื่อผูร้ ับสารเปิ ดรับสื่อตามที่ตน
สะดวกแล้ว ก็จะหันมาสนใจในตัวสินค้าและมองถึงความสะดวกสบายในด้านอื่นๆ เช่น วิธีการสัง่
สินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงวิธีการชําระเงิน หากผูร้ ับสารประเมินสิ่งต่างๆเหล่านี้เรี ยบร้อยแล้ว
ก็จะทําการตัดสินใจซื้อสินค้า
การวัดความคิดเห็นต่อสินค้า
จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นต่อสินค้า ดังนี้
ตารางที่ 1 การวัดความคิดเห็นต่อสินค้า
ผูแ้ ต่ง
ภัทรวรรธน์ โพธิ์
น้อย (2557)
กรรณิกา ต่อเจริ ญ
(2555)

ตัวแปร
ความคิดเห็นต่อสินค้า
ที่ใช้เฟซบุ๊กเป็ นช่องทาง
ในการสื่อสาร
ข้อมูลสินค้าประเภท
บริ การ

องค์ประกอบ
1. ภาพลักษณ์ของสินค้า
2. ความน่าเชื่อถือของ
สินค้า
1. คุณภาพข้อมูลบริ การ
2. คุณภาพรู ปภาพบริ การ

จํานวนคําถาม
2
2
3
4

2. ความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสาร (Source-oriented thoughts)
ความคิดประเภทที่สองได้รับการควบคุมจากแหล่งที่มาของการสื่อสาร โดยความคิดนี้
จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผบู้ ริ โภคดูโฆษณาแล้วเน้นความคิดไปยังตัวผูส้ ่งข่าวสาร ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น
2 ประเด็น คือ การไม่ชอบผูส้ ่งข่าวสารและการชื่นชอบผูส้ ่งข่าวสาร
การไม่ชอบผูส้ ่งข่าวสาร คือ ความคิดเชิงลบเกี่ยวกับผูใ้ ห้ข่าวสารหรื อองค์กรของผูใ้ ห้
ข่าวสาร โดยความคิดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการยอมรับของผูร้ ับข่าวสาร เช่น มุมมองของ
ผูบ้ ริ โภคต่อโฆษณาที่ดูแล้วเกิดความรู้สึกว่าผูใ้ ห้ข่าวสารนั้นไม่น่าเชื่อถือ จึงทําให้ผบู้ ริ โภคเกิด
ความคิดเชิงลบต่อผูใ้ ห้ข่าวสารและเกิดโอกาสที่จะไม่ยอมรับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน
การชื่นชอบผูส้ ่งข่าวสารหรื อความคิดเชิงบวกต่อผูใ้ ห้ข่าวสารที่ชื่นชอบ โอกาสที่จะยอมรับข่าวสาร
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ย่อมเพิ่มมากขึ้น นักโฆษณาส่วนใหญ่จึงพยายามว่าจ้างบุคคลที่กลุ่มเป้ าหมายของตนชื่นชอบ
มาเป็ นผูน้ าํ เสนอข่าวสารเพื่อให้การส่งข่าวสารได้ผลสูงสุด ในงานวิจยั นี้ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์
ความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสาร ในตัวแปรความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด โดยให้ความหมายว่า เป็ น
ความคิดของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นหลังจากรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
แล้วทําให้เกิดความคิดหนึ่งไปยังผูถ้ ่ายทอดสดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยวัดจากความชอบ
หรื อไม่ชอบผูถ้ ่ายทอดสด อันประกอบด้วย 2.1 ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด 2.2 ความสามารถ
ในการสื่อสาร ดังนี้
2.1 ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด (Reliability of live broadcaster)
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด หมายถึง ระดับของการเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
เกี่ยวกับผูถ้ ่ายทอดสด เช่น การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าและมี
ความเกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง ซึ่งบุคคลที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับในที่น้ ี อาจเป็ นบุคคลที่มี
เสียง ดาราหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้า หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าโดยตรง เช่น หากเป็ น
การแนะนําสินค้าเครื่ องสําอาง การใช้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านความงามเป็ นผูถ้ ่ายทอดสดจะดูน่าเชื่อถือกว่า
บุคคลธรรมดา เป็ นต้น ซึ่งจากผลการวิจยั ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ
“Online Influencer สื่อใหม่การตลาด : กลเม็ดพิชิตใจลูกค้าคน Gen Y” ทําให้ทราบว่าผูท้ รงอิทธิพล
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลกู ค้าในกลุ่ม Gen Y ได้ ซึ่งคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อถึงร้อยละ 88 โดยเชื่อว่าผูเ้ ชี่ยวชาญสามารถให้รายละเอียดสินค้าได้มากขึ้นร้อยละ
46 มีประสบการณ์ใช้จริ งร้อยละ 22 และให้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบสินค้าได้ร้อยละ 19 ตามลําดับ
(ดาราวรรณ ณ ลําพูน นลินทิพย์ คชาสัมฤทธิ์ และรติมา ศรี สมวงศ์, 2555) ซึ่งจากการวิจยั ดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างสูง เพราะผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับ ดังนั้น
ผูท้ ี่ถ่ายทอดสดจึงจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในตัวสินค้าที่จะนําเสนอ เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2.2 ความสามารถในการสื่อสาร (Communication capacity)
ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ศักยภาพของผูถ้ ่ายทอดสดในการนําเสนอสินค้า
เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่ง Rogers
and Shoemaker (1971) กล่าวว่า การสื่อสาร (Communication) เป็ นกระบวนการของการถ่ายทอด
ข่าวสารจากผูส้ ่งข่าวสารหรื อผูถ้ ่ายทอดสดไปยังผูร้ ับข่าวสารหรื อผูร้ ับชมการถ่ายทอดสด
สอดคล้องกับ Belch and Belch (2004) ที่ได้อธิบายว่า การสื่อสาร (Communication) เป็ น
การส่ งผ่านข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิด และเป็ นกระบวนการสร้ างความคิดที่ตรงกันระหว่าง
ผูถ้ ่ายทอดสดและผูร้ ับชมการถ่ายทอดสด ดังนั้น ผูถ้ ่ายทอดสดจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล
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ข่าวสารที่จะทําการสื่อสารหรื อนําเสนอออกไป เพื่อให้ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดได้รับข้อมูลที่ตรง
ตามความต้องการของผูถ้ ่ายทอดสด รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและเลือกใช้วิธี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้สิ่งจูงใจในการนําเสนอสินค้า เป็ นต้น ซึ่ง Belch and Belch
(2004) กล่าวว่า ผูถ้ ่ายทอดสดสามารถถ่ายทอดข่าวสารในการโฆษณาด้วยการใช้สิ่งจูงใจ
ในการนําเสนอสินค้าได้หลากหลายวิธี เช่น การใช้สิ่งจูงใจในด้านลักษณะของสินค้า โดยจะเน้น
ไปที่การกล่าวถึงจุดเด่นและข้อดีของสินค้า เพื่อโน้มน้าวให้ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดมีทศั นคติที่ดี
ต่อสินค้าและเลือกซื้อสินค้านั้นๆ หรื อการใช้สิ่งจูงใจในด้านราคา โดยจะเน้นบอกผูร้ ับชม
การถ่ายทอดสดว่าสินค้าของตนมีราคาถูกกว่าคู่แข่งขันหรื อมีขอ้ เสนอที่พิเศษกว่าคู่แข่งขัน เป็ นต้น
การวัดความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสาร (ผูถ้ ่ายทอดสด)
จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสาร
(ผูถ้ ่ายทอดสด) ดังนี้
ตารางที่ 2 การวัดความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสาร
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

องค์ประกอบ

ปนัดดา เซ็นเชาวนิช
(2556)

ทัศนคติต่อผูม้ ีอิทธิพล
ทางสื่อออนไลน์

1. ความน่าสนใจ
ของผูม้ ีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์
2. ความสามารถของผูม้ ีอิทธิพล
ทางสื่อออนไลน์
3. ความน่าเชื่อถือของผูม้ ีอิทธิพล
ทางสื่อออนไลน์
1. การดูแลลูกค้า
2. การให้ความช่วยเหลือ
3. ความซื่อตรง
4. ความสามารถในการบริ การ
1. ลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. ความสามารถของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3.ความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

กรรณิกา ต่อเจริ ญ
(2555)

ความเชื่อถือที่มีต่อ
ผูใ้ ห้บริ การบน
อินเทอร์เน็ต

ดวงหทัย กอหลวง
(2555)

ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลออนไลน์

จํานวน
คําถาม
4
6
3
1
1
1
2
4
2
2
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3. ความคิดเห็นต่อโฆษณา (Ad Execution Thoughts)
ความคิดประเภทที่สามเป็ นความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผบู้ ริ โภคดูโฆษณาไปแล้ว จึงเกิด
เป็ นความคิดไปยังตัวโฆษณาเองโดยไม่เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ หรื อการกล่าวอ้างของข่าวสาร
แต่อย่างใด แต่เป็ นส่วนที่เกิดจากความรู้สึกที่มีต่อโฆษณาโดยตรง ความคิดนี้อาจรวมถึงปฏิกิริยา
ที่มีต่อปัจจัยต่างๆจากการรับชมโฆษณา เช่น ความคิดสร้างสรรค์ของงานโฆษณา คุณภาพของ
การถ่ายทํา คุณภาพของสี เสียง หรื อโทนเสียงที่ใช้ รวมไปถึงการมองเห็นโฆษณานั้นๆ ความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โฆษณาอาจเป็ นการชอบหรื อไม่ชอบก็ได้ ซึ่งมีความสําคัญ เนื่องจากจะมี
ผลกระทบต่อทัศนคติต่อการโฆษณารวมทั้งตราสินค้าด้วย
เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการตอบสนองออกมาทางความคิดแล้ว ความคิดเห็นเหล่านี้จะส่งผลไปยัง
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคด้วย โดยความคิดเห็นต่อสินค้าหรื อข่าวสาร และความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสาร
จะส่งผลไปยังทัศนคติต่อตราสินค้า ขณะที่ความคิดเห็นต่อผูส้ ่งข่าวสารและความคิดเห็นต่อโฆษณา
จะส่งผลไปยังทัศนคติต่อการโฆษณา ซึ่งทัศนคติต่อตราสินค้าและทัศนคติต่อการโฆษณาจะมี
ผลกระทบในเชิงบวกซึ่งกันและกัน โดยสามารถให้คาํ นิยามได้ดงั นี้ ทัศนคติต่อตราสินค้าถูกนิยาม
ว่าเป็ นความรู้สึกชอบหรื อไม่ชอบตราสินค้าหนึ่งของผูบ้ ริ โภค และทัศนคติต่อการโฆษณา
ถูกนิยามว่าเป็ นความรู้สึกชอบหรื อไม่ชอบต่องานโฆษณาหนึ่งของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้แบบจําลอง
ยังแสดงให้เห็นว่าทัศนคติต่อตราสินค้าและทัศนคติต่อการโฆษณาจะทําให้ผบู้ ริ โภคตั้งใจซื้อสินค้า
มากขึ้น (สมบัติ ธํารงสินถาวร, 2559 อ้างอิงจาก Belch & Belch 2004) ซึ่งทัศนคติต่อตราสินค้า
และทัศนคติต่อการโฆษณาจะกล่าวถึงในแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ และความตั้งใจซื้อสินค้า
จะกล่าวถึงในแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
ในงานวิจยั นี้ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโฆษณา ในตัวแปรความคิดเห็น
ต่อการถ่ายทอดสด โดยให้ความหมายว่า เป็ นความคิดของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นหลังจากรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้วทําให้เกิดความคิดหนึ่งไปยังเนื้อหา
หรื อเรื่ องราวที่ถกู นําเสนอในการถ่ายทอดสดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยวัดจากความชอบหรื อไม่
ชอบการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ อันประกอบด้วย 3.1 ความน่าเชื่อถือของ
การสาธิตการใช้สินค้า 3.2 ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง 3.3 การรับรู้คุณภาพของ
การถ่ายทอดสด ดังนี้
3.1 ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า (Reliability of product demonstration)
ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า (Demonstration Reliability) หมายถึง ระดับ
ของการเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สินค้า รวมถึงประโยชน์
ของการใช้สินค้า เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวดี คงบัว (2558) ที่กล่าวว่า การสาธิตการใช้สินค้า
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(Demonstration) คือ การแสดงให้เห็นวิธีการใช้ลาํ ดับขั้นตอนการใช้สินค้าเพื่อให้ผบู้ ริ โภคเข้าใจ
และเห็นภาพตาม รวมถึงเห็นประโยชน์การใช้สินค้าได้ง่ายขึ้น
การนําเสนอข่าวสารการสนทนาในการแสดงการสาธิตสินค้า (Demonstration)
เป็ นวิธีการนําเสนอข่าวสารการโฆษณาโดยมีการแสดงการสาธิตสินค้าจริ งให้ชมในโฆษณา
ซึ่งถือเป็ นการนําเสนอข่าวสารการโฆษณาที่มีประสิทธิผลสูง เพราะสามารถโน้มน้าวจิตใจของ
ผูบ้ ริ โภคให้เห็นถึงคุณภาพและคุณประโยชน์ของสินค้าผ่านการแสดงการทํางานของสินค้าจริ งๆ
(สมบัติ ธํารงสินถาวร, 2559) และสอดคล้องกับ กมล ชัยวัฒน์ (2551) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การสาธิต
สินค้า (Demonstration) คือ การโฆษณาแบบแสดงตัวอย่าง โดยได้รับการออกแบบเพื่อแสดง
ข้อได้เปรี ยบสําคัญของสินค้าหรื อบริ การ โดยแสดงสถานการณ์จริ งต่างๆในการใช้งาน
การสร้างสรรค์โดยใช้การสาธิตตัวอย่างอาจมีประสิทธิภาพสูงในการโน้มน้าวให้ผบู้ ริ โภคเห็น
ถึงคุณประโยชน์หรื อคุณภาพที่จะได้รับจากการเป็ นเจ้าของสินค้า ซึ่งการที่ผบู้ ริ โภคได้เห็นการใช้
สินค้าจริ งก็จะทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความเชื่อถือมากขึ้นและทําอาจให้เกิดความตั้งใจซื้อได้
3.2 ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง (Reliability of evidence of using real
product)
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง หมายถึง ระดับของการเป็ นที่ยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ถ่ายทอดสดมีการยืนยันการใช้สินค้าจริ ง โดยอาจแสดง
การยืนยันโดยใช้เอกสาร การแสดงรู ปภาพเปรี ยบเทียบก่อนและหลังใช้สินค้า หรื ออ้างอิงถึงบุคคล
ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็ นต้น
Belch and Belch (2004) อธิบายว่า การเปรี ยบเทียบก่อนและหลังใช้สินค้า (Before and
after) เป็ นการแสดงให้เห็นผลของการใช้สินค้าโดยเปรี ยบเทียบทั้งก่อนและหลังการใช้ว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังใช้สินค้าจะทําให้ลกู ค้าเห็นภาพที่
ชัดเจนถึงความแตกต่างกันก่อนและหลังการใช้สินค้า ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะเกิดความมัน่ ใจในตัวสินค้า
มากขึ้นเพราะมีการยืนยันว่ามีผใู้ ช้สินค้าจริ งและอาจทําให้ผบู้ ริ โภคพึงพอใจและเกิดความตั้งใจซื้อ
สินค้าตามที่ได้รับข้อมูล
3.3 การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด (Perceived quality of live broadcast)
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด หมายถึง กระบวนการที่ผบู้ ริ โภคมีการคัดเลือก
เรี ยบเรี ยงและตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ เช่น แสง สี และเสียงของการถ่ายทอดสด ที่มากระทบกับประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค
แล้วเป็ นไปตามที่ผบู้ ริ โภคคาดหวังไว้ ในที่น้ ี หมายถึง การได้เห็น (Sight) และการได้ยนิ (Touch)

32
ซึ่งการรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการเลือกสรร จัดระเบียบ และ
การตีความหมายของสิ่งเร้าต่างๆ ให้กลายเป็ นสิ่งที่มีความหมายและมีความสอดคล้องกัน
(Assael, 1998) เมื่อผูบ้ ริ โภคทําการตีความหมายของสิ่งเร้าแล้ว จึงพัฒนาเป็ นทัศนคติที่ผบู้ ริ โภค
มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ เช่น การสื่อสารตราสินค้าผ่านคําพูดหรื อรูปภาพ เป็ นต้น
การวัดความคิดเห็นต่อโฆษณา (การถ่ายทอดสด)
จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นต่อโฆษณา
(การถ่ายทอดสด) ดังนี้
ตารางที่ 3 การวัดความคิดเห็นต่อโฆษณา
ผูแ้ ต่ง
ภาวดี คงบัว (2558)

ตัวแปร
รู ปแบบการโฆษณา

เมธี ราหุรักษ์ (2552) การเปิ ดรับสื่อโฆษณา
ออนไลน์

จุฑามาศ พรายมี
(2556)

การนําเสนอของ
โฆษณาออนไลน์

องค์ประกอบ
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านภาษา
3. ด้านการใช้รูป
4. ด้านการใช้พรี เซนเตอร์
5. ด้านวิธีการนําเสนอ
1. ความน่าสนใจของสื่อ
โฆษณาออนไลน์
2. ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณาออนไลน์
1. วิธีการนําเสนอของโฆษณา
ออนไลน์
2. องค์ประกอบของ
โฆษณาออนไลน์

จํานวน
คําถาม
5
4
5
3
8
3
5
1
7
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แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “aptus” แปลว่า โน้มเอียงเหมาะสม
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่สาํ คัญทางจิตวิทยาและการสื่อสาร มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ
ทัศนคติไว้แตกต่างกัน ดังนี้
Schiffman and Wisenblit (2015) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง
คุณค่าในจิตใจของผูบ้ ริ โภคที่มีผลจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความชอบไม่ชอบ
ที่มีต่อบุคคล วัตถุหรื อสิ่งของ เรื่ องราวหรื อเหตุผลต่างๆ
Mun (1971) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ เป็ นความรู้สึกและความคิดเห็น
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ และข้อเสนอใดๆ ในทางที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ ซึ่งมีผล
ทําให้บุคคลนั้น แสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรม
Schermerhorn, Hunt, and Osborn (2000) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ เป็ น
การวางแนวความคิดหรื อความรู้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรื อเชิงลบต่อคนหรื อสิ่งของ โดยเกิด
การรับรู้หรื อว่าถูกตีความจากสภาพแวดล้อม ทั้งจากพฤติกรรมหรื อสิ่งที่แต่ละบุคคลพูดออกมา
แบบไม่เป็ นทางการ
NewStorm and Davis (2002) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความเชื่อหรื อ
ความรู้สึก ที่ใช้ในการตัดสินสิ่งที่อยูร่ อบตัว ทั้งสภาพแวดล้อม แนวโน้มของการกระทํา
ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมของบุคคล
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่เรา
ทําการอ้างอิงสิ่งที่อยูใ่ นความนึกคิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตเห็นได้
สมยศ นาวีการ (2521) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกและ
ความประพฤติในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ที่มีต่อวัตถุหรื อเรื่ องบางอย่างอยูเ่ สมอ ซึ่งทัศนคติของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะมีท้งั ความรู้สึกและความเชื่อจากการประเมินในทางบวกหรื อทางลบ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมตามแบบของทัศนคติ และทัศนคติที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
จากการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถสรุ ปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิด
ความเชื่อ หรื อความรู้สึกของบุคคล ที่ตอบสนองในเชิงบวกหรื อเชิงลบต่อบุคคลหรื อสิ่งของ
โดยขึ้นอยูก่ บั สภาวะแวดล้อมและทัศนคติที่มีอยูเ่ ดิม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มการกระทํา และ
นําไปสู่การแสดงพฤติกรรม
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องค์ประกอบของทัศนคติ
นักวิชาการส่วนใหญ่ได้ทาํ การแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) เป็ นความรู้ และความเข้าใจอย่างมีเหตุมีผลของ
ผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง โดยครอบคลุมถึงการรับรู้ข่าวสารข้อมูล หรื อความเชื่อที่มีต่อสิ่งต่างๆ
ทั้งมาจากข้อมูลที่ได้เก็บสะสมมาหรื อจากการมีประสบการณ์ในอดีตและจากการประเมิน
ซึ่งมักจะออกผลเป็ นแนวโน้มทางใดทางหนึ่ งว่า ดีหรื อไม่ดี เป็ นต้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2540)
2. ความรู้สึก (Affective) เป็ นปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของบุคคล
ทั้งในแง่บวกหรื อแง่ลบต่อการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยความคิดของบุคคลจะแตกต่างกันไป
ตามบุคลิกภาพ ซึ่งจะออกมาในลักษณะความชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งนั้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
3. พฤติกรรมหรื อแนวโน้มการแสดงออก เป็ นแนวโน้มที่จะตอบสนองไปในทางใด
ทางหนึ่งต่อวัตถุหรื อกิจกรรมต่างๆ (ดารา ทีปะปาล, 2542) ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบด้านความรู้
ความคิด และความรู้สึกจึงเกิดเป็ นการกระทํา และกลับกลายมาเป็ นการเรี ยนรู้ในสิ่งที่ได้ปฏิบตั ิ
ต่างๆ (learned responses) และการระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต (past experience) โดยเก็บสะสม
ไว้ผา่ นความทรงจํา ทําให้เกิดความโน้มเอียงที่จะตอบสนองในทางปฏิบตั ิ (อดุลย์ จาตุรงคกุล,
2543)
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติน้นั เริ่ มต้นมาจากองค์ประกอบด้านความรู้
ความเข้าใจ ซึ่งเป็ นขั้นพื้นฐานของทัศนคติ การที่บุคคลได้รับความรู้ หรื อการมีประสบการณ์
ในอดีตย่อมส่งผลต่อการรับรู้ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
การก่อตัวของทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า มีปัจจัยหลายประการ ที่ส่งผลให้ทศั นคติของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. การจูงใจทางร่ างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง กําลังตอบสนองความต้องการ หรื อแรงผลักดันทางร่ างกาย จึงมีแนวโน้มที่จะมีทศั นคติ
ที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ตนมีอยู่ ซึ่งจะกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้อของบุคคลนั้นด้วย เช่น
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรื อสิ่งของที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการ
ของตนได้ และในทางตรงกันข้าม บุคคลจะสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อบุคคลหรื อสิ่งของ ที่ขดั ขวาง
มิให้เขาตอบสนองความต้องการได้
2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติมีพ้นื ฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสาร
ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับ รวมถึงจํานวนประเภทและความเชื่อถือได้ของข่าวสารที่ผบู้ ริ โภคสะสมมา
และแหล่งที่มาของข่าวสารนั้น ซึ่งข่าวสารข้อมูลบางส่วนจะส่งผลให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและ
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สร้างทัศนคติข้ นึ มาได้ หากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ไม่มนั่ คง อาจเกิดมาจากการมีข่าวสารที่ไม่เพียงพอ
หรื อไม่ถกู ต้อง
3. การเข้าเกี่ยวกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจมาจากแต่ละกลุ่ม
ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ เช่น ครอบครัว เพื่อนร่ วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มกิจกรรมหรื อกลุ่มสังคมต่างๆ
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยกลุ่มเหล่านี้จะเป็ นแหล่งรวมค่านิยมและถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคล
ในกลุ่ม ทําให้สามารถสร้างทัศนคติข้ ึนได้
4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อวัตถุสิ่งของ ทําให้บุคคล
ต่างๆประเมินค่าสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็ นทัศนคติข้ ึนได้
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางบางประการจะส่งผลต่อทัศนคติ
ในทางอ้อมให้กบั ตัวบุคคล
จากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ทศั นคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
จะมีความสําคัญต่อการก่อตัวของทัศนคติของบุคคลมากหรื อน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติที่บุคคล
มีต่อปัจจัยดังกล่าว และความเกี่ยวข้องของบุคคลมีต่อปัจจัยใดมากที่สุด ซึ่งบุคคลสามารถแสดง
ทัศนคติ ออกมาได้ 3 ประเภทด้วยกัน (ศศิวิมล ตามไท, 2542) ดังนี้
1. ทัศนคติเชิงบวก คือ ทัศนคติที่ชกั นําให้บุคคลแสดงออก และแสดงความรู้สึกหรื อ
อารมณ์จากสภาพจิตใจ โดยตอบโต้ในเชิงบวกต่อบุคคลอื่น หรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
รวมไปถึงหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และการดําเนินกิจการขององค์การอืน่ ๆด้วย
2. ทัศนคติเชิงลบ คือ ทัศนคติที่สร้างความรู้สึกที่ไม่ดี หรื อในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ หรื อความไว้วางใจ อาจมีความหวาดระแวงสงสัยหรื อเกลียดชังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ร่ วมด้วย รวมไปถึงหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และการดําเนินกิจการขององค์การอื่นๆด้วย
3. ทัศนคติเฉยๆ หรื อการไม่แสดงออกทางทัศนคติ คือ ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดง
ความคิดเห็นใดๆต่อบุคคล เรื่ องราวหรื อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง รวมไปถึงหน่วยงาน สถาบัน
องค์กร และการดําเนินกิจการขององค์การอื่นโดยสิ้นเชิง ซึ่งทัศนคติท้งั 3 ประเภทนี้ อาจเกิดขึ้น
ต่อบุคคลเพียงประการเดียวหรื อหลายประการก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ
จากการรับรู้ หรื อประสบการณ์ในอดีต ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การกระทํา หรื อสถานการณ์ต่างๆ
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การศึกษาเรื่ องทัศนคติ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530) กล่าวไว้ว่า การศึกษาทัศนคติของบุคคล จะเริ่ มต้นด้วย
การศึกษาแบบนําร่ อง เพื่อหาจุดเริ่ มต้นและขอบข่ายของทัศนคติ ซึ่งการที่จะตัดสินใจว่าควรจะวัด
อะไรในด้านใดเกี่ยวกับทัศนคติบา้ งนั้น บุคคลสามารถใช้วิธีการศึกษาทัศนคติได้หลายรู ปแบบ ดังนี้
1. การสังเกต หมายถึง การศึกษาคุณลักษณะของบุคคล พฤติกรรมของบุคคลและ
ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริ ง โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผูส้ งั เกต
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ การสังเกตทางตรง (Direct Observation) เป็ นการสังเกตที่ตอ้ งเฝ้ าดู
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยอาศัยประสาททางตาและทางหูเป็ นหลัก และการสังเกตทางอ้อม
(Indirect Observation) เป็ นการสังเกตที่ไม่ได้เห็นพฤติกรรมหรื อเหตุการณ์ดว้ ยตัวเอง แต่อาศัย
การถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลจากผูอ้ ื่นหรื อด้วยวิธีการใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น การบันทึกเสียงหรื อ
การบันทึกภาพ เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนาหรื อพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ซึ่งนอกจากจะได้ขอ้ มูลตามความต้องการแล้ว
ผูส้ มั ภาษณ์ยงั ได้ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับผูถ้ กู สัมภาษณ์ ในด้านอุปนิสยั ปฏิภาณไหวพริ บ
ในการตอบคําถาม และวิธีการพูดของผูถ้ กู สัมภาษณ์ เป็ นต้น
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดคําถามที่ถกู สร้างขึ้นมาเพื่อใช้
ในการรวบรวมข้อเท็จจริ งในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อความสนใจ รวมทั้ง
ความรู้สึกต่างๆของผูต้ อบแบบสอบถาม
4. การรายงานตนเอง (Self-Report) หมายถึง การให้บุคคลรายงานความรู้สึกที่มี
ต่อเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์น้ นั ๆออกมาว่าชอบหรื อไม่ชอบ พร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยการพูด
หรื อเขียนบรรยายถึงความรู้สึกนั้น
5. โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique) เป็ นการใช้เครื่ องมือเพื่อเป็ นสิ่งเร้า
ในการกระตุน้ ให้บุคคลระบายความรู้สึกออกมา โดยเครื่ องมือนี้จะไปกระตุน้ ให้บุคคลแสดง
ปฏิกิริยา ความรู้สึกหรื อความคิดเห็นของผูถ้ กู กระตุน้ เพื่อที่จะสังเกตได้ว่ามีความรู้สึกอย่างไร
6. สังคมมิติ (Sociametry) เป็ นวิธีการที่ให้บุคคลประเมินซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลที่อยูร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ โดยให้บุคคลอื่นประเมินค่าให้เรา
และให้เราประเมินค่าบุคคลอื่น เมื่อได้ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้วให้นาํ มาทําแผนผังแสดงค่าความสัมพันธ์
โดยใช้ลกู ศรโยงไปยังผูท้ ี่ถกู เลือกประเมิน
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ในงานวิจยั นี้ผวู้ ิจยั ได้ใช้วิธีการการสัมภาษณ์และวิธีการแจกแบบสอบถามให้กบั
ผูท้ ี่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และได้ทาํ การศึกษา 1. ทัศนคติ
ต่อตราสินค้า เพื่อประเมินความคิดของผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อตัวสินค้าที่ใช้ในการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ 2. ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
เพื่อประเมินความคิดของผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อการโฆษณาหรื อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี้
1. ทัศนคติต่อตราสินค้า (Brand attitude)
ทัศนคติต่อตราสินค้า หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อตราสินค้า
ในทางที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ ซึ่งสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา ได้ให้ความหมายของตราสินค้า
(Brand) ไว้ว่า คือ ชื่อ สัญลักษณ์ และรู ปลักษณ์ของสินค้าหรื อบริ การ ที่สามารถแสดงให้ผบู้ ริ โภค
เห็นถึงความแตกต่างจากองค์กรอื่น สอดคล้องกับ Murphy (1987) ที่นิยามตราสินค้าไว้ว่า เป็ น
การนําเสนอสินค้าหรื อบริ การหรื อชื่อที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ รวมถึงเรื่ องของการสื่อสาร
ได้แก่ การออกแบบ ประโยชน์ที่นอกเหนือจากคุณสมบัติ กิจกรรมการส่งเสริ มการตลาด
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็หมายรวมเป็ นตราสินค้าด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ Mitchell and Jerry (1981) ยังได้ให้ความหมายของทัศนคติที่มตี ่อตราสินค้า
ไว้ว่า เป็ นการประเมินภาพโดยรวมของตราสินค้าของแต่ละบุคคล ซึ่งนัน่ หมายความว่าโดยหลัก
แล้วทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าจะขึ้นอยูก่ บั การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องเกี่ยวกับตราสินค้า และ
ยังเป็ นปัจจัยที่น่าเชื่อถือที่สามารถบ่งชี้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสินค้าได้ (Shimp, 2010)
การวัดทัศนคติต่อตราสินค้า
จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดทัศนคติต่อตราสินค้า ดังนี้
ตารางที่ 4 การวัดทัศนคติต่อตราสินค้า
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

บงกช รัตนปรี ดากุล
(2554)

ทัศนคติต่อการซื้อ
สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

องค์ประกอบ
1. ความน่าเชื่อถือของสินค้า
2. ความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า
3. ความน่าสนใจของสินค้า

จํานวน
คําถาม
2
4
4
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผูแ้ ต่ง
ณัฏฐณิ ชา มานะต่อ
(2557)
วริ ศรา สอนจิตร
(2557)

ตัวแปร
ทัศนคติต่อสินค้า
ทัศนคติต่อการซื้อ
สินค้าบริ การออนไลน์
ผ่านสมาร์ทโฟน

เบญจรัตน์ โอฬารกิจ ทัศนคติต่อตราสินค้า
วานิช (2555)

องค์ประกอบ
1. ความน่าสนใจของสินค้า
2. ประโยชน์ของสินค้า
1. การรับรู้ดา้ นประโยชน์
2. การรับรู้ดา้ นความยากง่าย
3. การรับรู้ดา้ น
ความเพลิดเพลิน
4. การรับรู้ดา้ นความเสี่ยง
1. รู ปลักษณ์ของสินค้า
2. คุณภาพสินค้า
3. ความน่าเชื่อถือ

จํานวน
คําถาม
3
3
5
4
4
5
8
4
8

2. ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด (Attitude toward live broadcast)
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อการถ่ายทอดสดในทางที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ ตามที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดต่าง ๆ ผลการวิจยั
ของ Soley and Reid (1983) ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในสหรัฐอเมริ กา
ต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากโฆษณาในสื่อต่าง ๆ โดยใช้การวิจยั แบบสํารวจและแบบสอบถาม
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการโฆษณา และเห็นว่า
โฆษณาส่วนใหญ่น้นั ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและไม่หลอกลวงผูบ้ ริ โภค ซึ่งนอกจากการนําเสนอข้อมูลที่
เป็ นจริ งแล้ว ก็ควรคํานึงถึงการกําหนดข่าวสารในการทําโฆษณาให้สร้างสรรค์เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเกิด
การจดจําและนําไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ได้รับชมจากการถ่ายทอดสดด้วย
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การวัดทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด
จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด ดังนี้
ตารางที่ 5 การวัดทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด
ผูแ้ ต่ง
วรเดช ผุดผ่อง
(2558)

ตัวแปร
ทัศนคติต่อโฆษณา
ในสื่อเว็บไซต์ยทู ูบ

ปริ ญญา ธีระเกษมสุข ทัศนคติต่อโฆษณา
(2558)
ในโมบาย
แอพพลิเคชัน่
กิตติยา ทองอินทร์
(2554)

ทัศนคติต่อโฆษณา
แฝงในมิวสิควิดีโอ

องค์ประกอบ
1. ประโยชน์ของโฆษณา
ในสื่อเว็บไซต์ยทู ูบ
2. ความน่าเชื่อถือของโฆษณา
ในสื่อเว็บไซต์ยทู ูบ
1. ประโยชน์ของโฆษณา
ในโมบายแอพพลิเคชัน่
2. ความน่าเชื่อถือของโฆษณา
ในโมบายแอพพลิเคชัน่
1. ทัศนคติในส่วนของความเข้าใจ
2. ทัศนคติในส่วนของความรู้สึก
3. ทัศนคติในส่วนของพฤติกรรม

จํานวน
คําถาม
5
1
5
1
5
6
4

แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
นิยามของความตั้งใจซื้อ
Mowen and Minor (1998) ได้อธิบายว่า ความตั้งใจซื้อ เป็ นความตั้งใจของผูบ้ ริ โภค
ในการกระทําให้ได้มาซึ่งสินค้าหรื อบริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคอาจจะสร้างความตั้งใจซื้อด้วยการค้นหา
ข้อมูลสินค้าหรื อบริ การ รวมทั้งพูดคุยกับบุคคลอื่นถึงประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การนั้นๆ
Zeithaml (1990) ให้ความหมายของความตั้งใจซื้อไว้ว่า ความตั้งใจซื้อ (Purchase
Intention) หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใช้สินค้าใดๆหรื อบริ การใดๆเป็ นตัวเลือกแรก
โดยจะสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค หรื อการที่บุคคลประเมินความเป็ นไปได้
ในการซื้อ ซึ่งการวัดความตั้งใจซื้อสามารถแบ่งได้เป็ นผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อและผูท้ ี่คาดว่าจะไม่ซ้ือ
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Engel (1995) ได้อธิบายว่า ความตั้งใจซื้อเป็ นการแสดงถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริ โภคโดยขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาและประสบการณ์โดยตรง เช่น ผูบ้ ริ โภคอาจมีความตั้งใจซื้อสินค้า
ในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีแนวโน้มที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าลดลง เป็ นต้น
Berkman, Lindquist, and Sirgy (1996) ได้อธิบายว่า ความตั้งใจซื้อถือเป็ นการแสดง
พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มาจากทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า และเป็ นการทํานายพฤติกรรมที่
สมเหตุสมผลมากกว่าความเชื่อ (Beliefs) และความรู้สึก (Affective) ซึ่งการเข้าใจถึงความตั้งใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภค จะช่วยทําให้นกั การตลาดสามารถส่งเสริ มให้ผบู้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มี
ต่อตราสินค้าได้
Schiffman and Kanuk (2004) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมในส่วนของ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค สามารถวัดได้จากความตั้งใจซื้อที่ผบู้ ริ โภคแสดงออกมา หากสามารถ
เข้าใจความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคได้แล้ว ก็จะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้เช่นกัน
จากการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความเต็มใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่จะซื้อสินค้าที่ทาํ ให้เกิดความเชื่อและความพึงพอใจในผลลัพธ์ จากการได้รับข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า โดยสามารถแบ่งแยกความตั้งใจซื้อได้เป็ นผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อสินค้าและ
ผูท้ ี่ไม่ซ้ือสินค้า
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
Kotler (1997) ได้อธิบายโมเดลกระบวนการตัดสินใจซื้อจริ งของผูบ้ ริ โภค โดยสามารถ
แบ่งได้ 5 ขั้นตอน ตามภาพที่ 7 ดังนี้
การรับรู ้

การค้นหา

การ

การตัดสิ นใจ

พฤติกรรม

ปัญหา

ข้อมูล

ประเมินผล

ซื้ อ

หลังการซื้ อ

ภาพที่ 7 แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภค โดย Mowen and Minor (1998) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะถูกกระตุน้ ให้เกิดความต้องการที่
แท้จริ ง เมื่อรับรู้ถึงปัญหา ซึ่งการกระตุน้ นั้นจะมาจากสิ่งเร้าภายในตัวของบุคคล เช่น ประสบการณ์
การใช้สินค้า รู ปแบบการดําเนินชีวิตหรื อแรงจูงใจของบุคคล และสิ่งเร้าภายนอก เช่น ครอบครัว
เพื่อน หรื อกลุ่มสังคมต่างๆ รวมถึงสิ่ งเร้าทางการตลาด เช่น การรับชมโฆษณาจากสื่อต่างๆ เป็ นต้น
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หากผูบ้ ริ โภคได้รับการตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจแล้ว ปัญหาเหล่านั้น
จะไม่เกิดขึ้น แต่หากผูบ้ ริ โภคมีความต้องการส่วนเกินที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองแล้วปัญหา
เหล่านั้นจะเกิดขึ้นและกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเริ่ มต้นกิจกรรมของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการขึ้นแล้ว
ก็จะมีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สาํ คัญ เกี่ยวกับประเภทของสินค้า ราคาสินค้า
สถานที่จาํ หน่าย และข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ตอ้ งการโดยผูบ้ ริ โภคจะสะสมข้อมูลนั้น
ไว้ในหน่วยความจําของตนเอง โดย อดุลย์ และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้อธิบายเพิ่มว่า
เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู้ถึงปัญหาและความต้องการแล้วก็จะมีการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Pre-purchase
Search) โดยสามารถจําแนกได้ 3 แบบ คือ
2.1 การหาข้อมูลทางตรง (Direct search) ผูบ้ ริ โภคจะมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนที่จะทํา
การรวบรวมข่าวสารเพื่อจะนําไปช่วยแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีการตระหนักถึง
ความต้องการแล้ว ก็จะมีความปรารถนาขึ้นตามมาเพื่อให้การซื้อประสบความสําเร็ จ
2.2 การหาข้อมูลแบบค้นหาเบื้องต้น (Browsing) โดยการเลือกดูตามหน้าร้าน การชม
แค็ตตาล็อกหรื อการได้รับข้อมูลโดยไม่มีความตั้งใจว่าจะซื้อในทันทีทนั ใด นักการตลาดจึงต้อง
พิจารณาความต้องการของผูบ้ ริ โภคก่อนแล้วจึ งออกแบบการจัดแสดงสินค้า รวมถึงการเสนอข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อจับความตั้งใจของผูบ้ ริ โภค ทําให้ผบู้ ริ โภคสนใจและเปลี่ยนลูกค้าให้เป็ นความตั้งใจซื้อ
2.3 การหาข้อมูลโดยบังเอิญ (Accidental search) จะเกิดขึ้นโดยที่ผบู้ ริ โภคไม่ได้ต้งั ใจ
แต่เป็ นความบังเอิญที่ได้รับข้อมูลนั้น ๆ มา แล้วเกิดความรู้สึกว่าน่าสนใจ การค้นหาแบบนี้คล้ายกับ
การหาข้อมูลแบบค้นหาเบื้องต้น แต่นกั การตลาดต้องวิเคราะห์โอกาสและพยายามสร้างโอกาส
ในการซื้อขึ้นจากความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้ได้ นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่จะทําให้สินค้าอยูใ่ นสายตาผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น เพื่อเป็ นโอกาสสําหรับที่จะสร้างการพบเห็นสินค้า
หรื อบริ การโดยบังเอิญได้ เช่น เมื่อผูบ้ ริ โภคเล่นเฟซบุ๊ก แล้วได้รับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางโดยบังเอิญ ทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า และมีความคิดที่จะซื้อสินค้า
เครื่ องสําอางตามที่ได้รับชมการถ่ายทอดสด เป็ นต้น
3. การประเมินผลจากทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูล
ข่าวสารแล้ว ก็จะนําข้อมูลต่างๆ มาทําการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสียของสินค้าแต่ละยีห่ อ้ และ
เปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติของสินค้าตามที่ตนตั้งไว้ โดยจะมีเรื่ องของความเชื่อต่อตรายีห่ อ้ และ
เรื่ องของทัศนคติต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการประเมินผลจากทางเลือก เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
มากที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่ง Kotler (1997) ได้อธิบายเพิ่มว่า ในช่วงระหว่างที่
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ความตั้งใจซื้อสินค้า (Intention to buy) และการตัดสินใจซื้อสินค้า (Purchase Decision) นั้น
มีปัจจัยที่สามารถเข้ามาสอดแทรกได้ 2 ปัจจัย คือ
3.1 ทัศนคติจากบุคคลอื่น ๆ (Attitude of other) โดยทัศนคติจะเข้ามามีอิทธิพลกับ
การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคได้กต็ ่อเมื่อทัศนคติมีความเข้มข้น (Intensity) และมีแรงจูงใจ
(Motivation) มากพอที่จะทําให้ผบู้ ริ โภคทําตาม เมื่อผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว
การเปลี่ยนทัศนคติจะเป็ นเรื่ องยาก เพราะทัศนคติเป็ นสิ่งที่สะท้อนจากการประเมินทางเลือกทั้งหมด
ของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคสามารถมีทศั นคติเชิงบวกหรื อทัศนคติเชิงลบต่อตราสินค้าก็ได้ (Engel,
1995)
3.2 ปัจจัยจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาไว้ได้ (Unanticipated Situational
Factors) ซึ่งอาจเกิดขึ้นและทําให้ความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป เช่น ผูบ้ ริ โภคเกรงว่าหาก
ตัดสินใจซื้อสินค้าไปแล้วจะเกิดความผิดพลาด หรื อในอนาคตอาจจะมีสินค้าที่ดีกว่าออกมาวาง
จําหน่าย ทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสับสนและยุติความคิดโดยการไม่ตดั สินใจซื้อสินค้า หรื อ
ย้อนกลับไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ เพิ่มเติม (Assael, 1998)
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อผ่านขั้นของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ
แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้สินค้าตรายีห่ อ้ ที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดที่ต้งั ใจจะซื้อ กล่าวคือ
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความตั้งใจที่จะซื้อขึ้น (Purchase Intention) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่สมควร
จะทําการซื้อจริ ง ๆ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามากระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคได้อีกเช่นกัน
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) เป็ นขั้นตอนภายหลังจากที่ผบู้ ริ โภค
มีประสบการณ์ในการซื้อหรื อใช้สินค้าไปแล้ว และทําการประเมินผลการใช้สินค้าว่าให้ผลตามที่
คาดไว้หรื อเกินกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติหลังการใช้สินค้า (Post-attiudes) โดยทัศนคติ
ดังกล่าวนั้นจะย้อนกลับไปเป็ นเชิงบวกหรื อเชิงลบกับการยอมรับสินค้าที่ผา่ นมา โดยผลลัพธ์ที่ได้
หลังจากการใช้สินค้า คือ ความรู้สึกชอบหรื อไม่ชอบสินค้า พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจสินค้า
หากผูบ้ ริ โภครู้สึกชอบหรื อพึงพอใจในตัวสินค้านั้น ความรู้สึกดังกล่าวจะไปเสริ มความเชื่อที่มี
ต่อคุณลักษณะต่างๆของสินค้าให้มากยิง่ ขึ้น การยอมรับสินค้านั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพราะผูบ้ ริ โภค
จะเกิดการซื้อซํ้า และเกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) รวมถึงการบอกต่อถึงสรรพคุณ
ของสินค้าแก่ผอู้ ื่น ในทางกลับกันหากผูบ้ ริ โภครู้สึกไม่ชอบหรื อไม่พึงพอใจในตัวสินค้านั้น
การยอมรับสินค้านั้นก็จะลดลงตามไปด้วย เพราะผูบ้ ริ โภคจะไม่ซ้ือซํ้า นอกจากนี้ผบู้ ริ โภค
อาจจะเล่าความรู้สึกที่ไม่ประทับใจของตนเองให้กบั ผูอ้ ื่นได้รับรู้ดว้ ย ซึ่งจะทําให้ผทู้ ี่ยงั ไม่เคย
ทดลองใช้สินค้าดังกล่าว ไม่ยอมทดลองใช้สินค้าเลย เนื่องจากมีความเชื่อต่อบุคคลที่เคยได้ใช้สินค้า
นั้น ๆ มาแล้ว
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ดังนั้นการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นสิ่งสําคัญที่จะทําให้
นักการตลาดเข้าใจถึงทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ซึ่งความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยความตั้งใจในการกระทําสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้านั้น ๆ มาไว้
ในการครอบครองของตน โดยความตั้งใจซื้อจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในการใช้สินค้าและทัศนคติ
ที่ผบู้ ริ โภคนั้นมีต่อสินค้า หากผูบ้ ริ โภคที่มีประสบการณ์ที่ดีต่อการซื้อสินค้าก็จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภค
มีทศั นคติทางบวกและมีความตั้งใจซื้อสินค้านั้นมากขึ้นด้วย แต่ในทางกลับกันสําหรับผูบ้ ริ โภค
ที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อการซื้อสินค้าก็จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติ ในทางลบและความตั้งใจ
ซื้อสินค้านั้นก็จะลดลงเช่นกัน ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีช่องทางในค้นหาข่าวสารข้อมูลที่หลากหลาย
ช่องทางมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีข่าวสารข้อมูลที่
ทันสมัย จึงเห็นได้ว่ามีการทําธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็ นช่องทางหนึ่ง
ที่ผบู้ ริ โภคสามารถเลือกรับข่าวสารหรื อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ตนมีความต้องการหรื อสนใจ
ก่อนการตัดสินใจซื้อได้ดว้ ยตนเองและสามารถประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นการคํานึงถึงความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคจึงถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญในการดําเนินธุรกิจเป็ น
อย่างมาก (Kuan & Bock, 2007) เนื่องจากความตั้งใจซื้อเป็ นเหมือนตัวทํานายการซื้อสินค้าจริ ง
ในอนาคตของผูบ้ ริ โภค (Grewal, Krishnan, Baker, & Borin, 1998) นักการตลาดจึงจําเป็ นต้องวาง
แผนการสื่ อสารการตลาดในมีประสิทธิภาพและพัฒนาข่าวสารข้อมูลให้ทนั สมัยและตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจ และเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ได้มากขึ้น (Saeed, Hwang, & Yi, 2003)
งานวิจยั นี้จึงสนใจที่จะศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าเนื่องจากเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภคที่จะส่งผลต่อการซื้อสินค้าจริ งในอนาคต โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดให้
ความตั้งใจซื้อสินค้า (Purchase Intention) หมายถึง ความเต็มใจของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้อเครื่ องสําอาง
ที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจและความเชื่อในผลลัพธ์ จากการได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
ตามที่ผบู้ ริ โภคได้ประเมินหลังจากรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
การวัดความตั้งใจซื้อ
จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดความตั้งใจซื้อ ดังนี้
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ตารางที่ 6 การวัดความตั้งใจซื้อ
ผูแ้ ต่ง
กรรวัษณพงศ์
รัฐวรวงศ์ (2556)
ณัฏฐณิ ชา มานะต่อ
(2557)
วริ ศรา สอนจิตร
(2557)
ปรารถนา จันทร์ฉาย
(2555)
ตุล อัคนิบุตร (2556)

ตัวแปร
ความตั้งใจใช้บริ การ
ความตั้งใจซื้อสินค้า
ความตั้งใจซื้อสินค้า
บริ การออนไลน์
ความตั้งใจซื้อสินค้า
ความตั้งใจซื้อสินค้า

องค์ประกอบ
1. ความตั้งใจใช้บริ การ
2. การแนะนําสินค้า
1. ความต้องการสินค้า
2. ความตั้งใจซื้อสินค้า
1. ความต้องการสินค้า
2. ความตั้งใจซื้อสินค้า
1. ทิศทางความคิดเห็น
2. ความตั้งใจซื้อสินค้า
1. ความตั้งใจซื้อสินค้า
2. การแนะนําสินค้า

จํานวน
คําถาม
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสาอาง
ความหมายของเครื่ องสําอาง
คําว่าเครื่ องสําอาง (Cosmetic) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กว่า “Kosmein” มีความหมายว่า
การตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผทู้ ี่พบเห็น ซึ่งการตกแต่งในที่น้ ี หมายถึง การใช้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับใบหน้า รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่น การทําความสะอาด การเสริ มเติมแต่ง
เพื่อความงาม เป็ นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง พ.ศ. 2517 ได้ให้ความหมายของ
เครื่ องสําอางไว้ว่า เป็ นวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น ใส่ อบ หรื อกระทําด้วยวิธีอื่นใด
ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกายเพื่อความสะอาด หรื อส่งเสริ มให้เกิดความสวยงาม ตลอดจน
เครื่ องประทินผิวต่างๆ ด้วย โดยเป็ นวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสําอาง
โดยเฉพาะ หรื อวัตถุที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวงให้เป็ นเครื่ องสําอาง
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ประเภทของเครื่ องสําอาง
เครื่ องสําอางสามารถแบ่งได้หลายประเภท แต่โดยทัว่ ไปมักจะแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ
ได้ 2 ประเภท คือ
1. เครื่ องสําอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว เครื่ องสําอางประเภทนี้ ใช้สาํ หรับการทํา
ความสะอาดผิวหนัง หรื อใช้เพื่อป้ องกันผิว หนังไม่ให้เกิดอันตรายจาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สบู่ แชมพู
ครี มล้างหน้า ครี มกันผิวแตก นํ้ายาช่วยกระชับผิวให้ตึง เป็ นต้น
2. เครื่ องสําอางที่ใช้แต่งสี ผวิ เครื่ องสําอางประเภทนี้ ใช้สาํ หรับการแต่งสีของผิว
ให้มีสีสดสวยขึ้นจากผิวธรรมชาติที่เป็ นอยู่ ได้แก่ แป้ งแต่งผิวหน้า ลิปสติก เป็ นต้น
หากแบ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง กระทรวงอุตสาหกรรม
(มอก. 152-2518) จะสามารถแบ่งเครื่ องสําอางได้เป็ น 6 ประเภท คือ
1. เครื่ องสําอางสําหรับผม (Hair cosmetics) เช่น แชมพู นํ้ายาโกรกผม นํ้ายาจับลอน
นํ้ายาดัดผม สิ่งปรุ งเพื่อให้กาํ จัดรังแค สิ่งปรุ งแต่งสีของเส้นผมและขน สิ่งปรุ งปรับสภาพเส้นผม
สิ่งปรุ งแต่งทรงผม
2. เครื่ องสําอางแอโรซอล (aerosol cosmetics)
3. เครื่ องสําอางสําหรับใบหน้า (face cosmetics) เช่น ครี มและโลชัน่ สําหรับล้างหน้า
สิ่งปรุ งสมานผิวและสิ่งปรุ งทําให้ผวิ สดชื่น สิ่งปรุ งรองพื้น สิ่งปรุ งผัดหน้า รู้ช ลิปสติก มาสคาร่ า
ดินสอเขียนคิ้ว
4. เครื่ องสําอางสําหรับลําตัว (body cosmetics) เช่น ครี มและโลชัน่ สําหรับทาผิว ครี ม
และโลชัน่ สําหรับทามือและทาตัว สิ่งปรุ งป้ องกันแดดและแต่งให้ผวิ คลํ้า นํ้ายาทาและล้างเล็บ
สิ่งปรุ งระงับเหงื่อและกลิ่นตัว
5. เครื่ องหอม (fragrances) เช่น นํ้าหอม ครี มหอมและเครื่ องหอมชนิดแข็ง
6. เบ็ดเตล็ด (miscellaneous cosmetics) เช่น สิ่งปรุ งสําหรับการโกน สบู่สาํ หรับการโกน
ครี มสําหรับการโกน สิ่งปรุ งสําหรับใช้ก่อนการโกน สิ่งปรุ งสําหรับใช้หลังการโกน สิ่งปรุ งที่ทาํ ให้
สีผวิ จางและฟอกสีผวิ สิ่งปรุ งผสมนํ้าอาบ ฝุ่ นโรยตัว สิ่งปรุ งทําให้ขนร่ วง
คุณลักษณะเครื่ องสําอาง
ในการผลิตเครื่ องสําอางนั้นจะมีวิธีการผลิตคล้ายกับการผลิตยา แต่จะมีวิธีการที่แตกต่าง
จากการผลิตยาอยู่ 3 ประการ คือ
1. เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มกี ลิ่นหอมชวนดม
2. มีลกั ษณะสวยงาม ทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุหีบห่อของเครื่ องสําอาง
3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการพกพาเครื่ องสําอาง
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โดยทัว่ ไปการผลิตเครื่ องสําอางจะต้องบอกคุณลักษณะของเครื่ องสําอางนั้น ๆ ไว้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง
ภาชนะและการบรรจุ รวมถึงการทดสอบการตรวจหาปริ มาณและการวิเคราะห์ต่าง ๆ
ประโยชน์ของเครื่ องสําอาง
1. ช่วยตกแต่งให้ผวิ ดูเนียนและผุดผ่องขึ้น เช่น แป้ งแต่งหน้า ดินสอเขียนคิ้ว ครี มต่าง ๆ
2. ช่วยทําความสะอาดรักษาอนามัยและสุขภาพผิวของปากและฟัน เช่น สบู่และยาสีฟัน
3. ช่วยกลบเกลื่อนให้แลดูเป็ นธรรมชาติ เช่น กลบฝ้ า กระต่าง ๆ
4. ช่วยตกแต่งทรงผมให้อยูท่ รง และสวยงามตามที่ตอ้ งการ
5. ช่วยทําให้สบายผิว แก้ความอับชื้น เช่น แป้ งฝุ่ นโรยตัว
6. ทําให้จิตใจสดชื่น รู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากกลิ่นหอมของเครื่ องสําอาง
ภาพรวมธุรกิจเครื่ องสําอางในปัจจุบนั
ปั จจุบนั นี้ธุรกิจเครื่ องสําอางกําลังเป็ นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ตอ้ งการ
เสริ มภาพลักษณ์ให้ดดู ีข้ ึน และห่วงเรื่ องความสวยความงามมากขึ้น ทําให้มองหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วย
ดูแลผิวพรรณของตนเอง ประกอบกับธุรกิจเครื่ องสําอางเป็ นธุรกิจที่มีมลู ค่าการตลาดค่อนข้างสูง
และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว อันเป็ นผลมาจากการที่ผปู้ ระกอบการและผูผ้ ลิตเครื่ องสําอาง
มีการวิจยั และพัฒนาเครื่ องสําอางที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทนั สมัย
(วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์, 2557) รวมถึงการมีผปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาทําธุรกิจเครื่ องสําอาง
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้มีเครื่ องสําอางแบรนด์ต่างๆวางจําหน่ายในท้องตลาดมากมายหลายยีห่ อ้
ทั้งเครื่ องสําอางที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และเครื่ องสําอางที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบนั
ประเทศไทยมีผขู้ อจดแจ้งสูตรเครื่ องสําอางกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
รวม 5 แสนสูตร จากจํานวนผูป้ ระกอบการกว่า 8,000 ราย (คนยังฮิตใช้เครื่ องสําอาง ชูงานอาเซียน
บิวตี้ 2017 เวทีสาํ หรับผูท้ ี่ตอ้ งการทําธุรกิจความงาม, 2560)
จากการวิเคราะห์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจพบว่า ธุรกิจผลิตเครื่ องสําอาง
เป็ นสาขาธุรกิจที่ถกู จัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 10 ธุรกิจโดดเด่นที่น่าสนใจลงทุน ประจําปี พ.ศ. 2560
เนื่องจากปัจจุบนั มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ทําให้เกิดการรับรู้และ
ลอกเลียนแบบในเรื่ องของสุขภาพและความสวยงามของผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย จึงทําให้ธุรกิจ
มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2560) ซึ่งในปี พ.ศ. 2560
ตลาดเครื่ องสําอางในประเทศไทย มีมลู ค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ
2-3 โดยเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีมีสดั ส่วนร้อยละ 5-10 ในตลาดเครื่ องสําอางนําเข้า
เครื่ องสําอางที่มมี ลู ค่าสูงที่สุด คือ เครื่ องสําอางกลุ่มผิวหน้า มีสดั ส่วนร้อยละ 46 รองลงมา คือ
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กลุ่มริ มฝี ปาก มีสดั ส่วนร้อยละ 26 กลุ่มดวงตา มีสดั ส่วนร้อยละ 17 และกลุ่มเล็บ มีสดั ส่วนร้อยละ 1
ตามลําดับ (ส่วนแบ่งตลาดความงาม, 2560) อีกทั้งจากตัวเลขของมูลค่าตลาดเครื่ องสําอางทัว่ โลก
ในปี ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ 9.3 ล้านล้านบาท โดยเติบโตร้อยละ 4.5 และมูลค่าตลาดอาเซียนอยูท่ ี่ประมาณ
5 แสนล้านบาท ตลอดจนแนวโน้มผูบ้ ริ โภคที่ใช้เครื่ องสําอางจะเด็กลงเรื่ อยๆ โดยเริ่ มตั้งแต่อายุ
12-14 ปี ทําให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีขนาดใหญ่ข้ ึน ซึ่งถือเป็ นโอกาสที่ดีสาํ หรับการเริ่ มต้นทําธุรกิจผลิต
เครื่ องสําอาง
นอกจากโอกาสในการเริ่ มต้นทําธุรกิจผลิตเครื่ องสําอางแล้ว ยังมีปัจจัยที่สาํ คัญ
ในการผลิตเครื่ องสําอาง นัน่ ก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ดา้ นวัตถุดิบสมุนไพรของไทยที่มี
ความหลากหลายและมีคุณภาพ ปัจจุบนั ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน มีการส่งเสริ มการจัดตั้ง
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ และการแก้ไข พ.ร.บ. เครื่ องสําอางบางส่วนที่ยงั เป็ น
อุปสรรคต่อผูผ้ ลิต ซึ่งหัวใจสําคัญ คือ ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้
ตามมาตรฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่ องสําอาง อาทิเช่น ASEAN GMP มาตรฐานฮาลาล
และ Cosmetic Regulation ซึ่งจะส่งเสริ มให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ เป็ นผลดีต่อการทําตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียน
มีสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม การดํารงชีวิตและการอุปโภคบริ โภคคล้ายกับคนไทยเป็ นอย่างมาก
ทําให้การพัฒนาสินค้าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็ นจุดที่สินค้าความงามของไทย
มีความได้เปรี ยบกว่าสินค้าจากประเทศอื่น ๆ
ปัจจุบนั เครื่ องสําอางของไทยมีการการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย และยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็ น
ศูนย์กลางด้านการผลิตในอาเซียน รวมถึงการผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางในระดับโลก ซึ่งมีมลู ค่าตลาด
รวม 4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ และการขยายตัวของตลาดสูงมาก ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นนํ้า
ยันปลายนํ้า ได้แก่ ธุรกิจผลิตเครื่ องสําอาง ธุรกิจนําเข้า จัดจําหน่าย และค้าปลีกเครื่ องสําอาง
ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 8 ภาพรวมธุรกิจเครื่ องสําอางไทย
ที่มา: (ธนาคารกสิกรไทย, 2560)
จากภาพที่ 8 ได้อธิบายถึงภาพรวมธุรกิจเครื่ องสําอางไทย โดยจําแนกองค์ประกอบ
เป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. ผูผ้ ลิตเครื่ องสําอาง: ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตเครื่ องสําอางแบรนด์ต่างชาติ
มามากกว่า 40 ปี เพราะมีสมุนไพรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่ องสําอางที่หลากหลาย
มีตลาดขนาดใหญ่ และมีผผู้ ลิตในประเทศ ตลอดจนผูร้ ับจ้างผลิต (OEM) มากมาย ประกอบกัน
เป็ นซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ งในภาคการผลิตเครื่ องสําอาง
2. ผูน้ าํ เข้าและผูค้ า้ ส่งเครื่ องสําอาง: ประเทศไทยมีการนําเข้าแบรนด์ดงั ระดับโลก
มากมาย โดยแบรนด์ช้นั นําส่วนใหญ่นิยมจัดตั้งบริ ษทั ลูกเพื่อนําเข้าเครื่ องสําอาง หรื อจัดตั้ง
บริ ษทั ไทยเป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการ ส่ วนแบรนด์เล็ก ๆ นิยมให้ผปู้ ระกอบการไทย
ในระดับ SME นําเข้าสินค้ามาจําหน่ายเอง
3. ผูค้ า้ ปลีกเครื่ องสําอาง: ประเทศไทยมีช่องทางการจําหน่ายเครื่ องสําอางสู่ผบู้ ริ โภค
ค่อนข้างหลากหลาย บริ ษทั สามารถเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านผูเ้ ล่นในตลาดที่มีอยูเ่ ดิม
หรื อสามารถเข้ามาทําธุรกิจค้าปลีกเครื่ องสําอางในไทยก็ได้
4. ผูบ้ ริ โภค: ผูบ้ ริ โภคเครื่ องสําอางในประเทศไทยเป็ นผูม้ ีรายได้ปานกลาง หรื อเป็ น
ผูท้ าํ ธุรกิจเกี่ยวกับความงามและสปา ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาซื้อสินค้าเครื่ องสําอาง
ในประเทศไทย
ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั เห็นถึงความน่าสนใจของธุรกิจเครื่ องสําอางที่มีอตั รา
การเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ประกอบกับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการเสริ มภาพลักษณ์ให้ดูดีข้ ึน
จึงคํานึงถึงเรื่ องความสวยความงามมากขึ้น เพื่อให้ผปู้ ระกอบการได้นาํ ไปพัฒนากลยุทธ์ในการผลิต
หรื อจัดจําหน่ายเครื่ องสําอางให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และสามารถสรุ ปได้ 2 ประเด็น คือ งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อ ดังนี้
ประเด็น 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ณัฏฐณิ ชา มานะต่อ (2557) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์โลชัน่ บํารุ งผิวกายชายของผูบ้ ริ โภคชายในกรุ งเทพมหานคร โดยมีตวั แปรอิสระ คือ
1. การตระหนักถึงคุณค่าตราสินค้า 2. กลุ่มอ้างอิง 3. ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ 4. ความเกี่ยวพันของ
ผูบ้ ริ โภค 5. การรับรู้ความเสี่ยง และตัวแปรตาม คือ 1. ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ 2. ความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า 1. ปัจจัยด้านการตระหนักถึงคุณค่าตราสินค้า กลุ่มอ้างอิง ผลิตภัณฑ์
ออกใหม่ และความเกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภค มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ 2. ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยพบว่าผูบ้ ริ โภคชอบในตัวผลิตภัณฑ์ และผูบ้ ริ โภคคิดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีจะเป็ น
ประสบการณ์ที่ดี ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพ และเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเองได้
วิทวัส ปานศุภวัชร (2552) ศึกษาเรื่ องคุณค่าตราสินค้ารถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ทัศนคติและ
ความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคชาย โดยมีตวั แปรอิสระ คือ คุณค่าตราสินค้า และตัวแปรตาม คือ
1. ทัศนคติต่อตราสินค้า 2. ความตั้งใจซื้อสินค้า ผลการวิจยั พบว่า 1. คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นงั่ ส่วน
บุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อตราสินค้าของผูบ้ ริ โภคชาย 2. คุณค่าตราสินค้ารถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคชาย
ตุล อัคนิบุตร (2556) ศึกษาเรื่ องอิทธพลของการโฆษณาที่ใช้พรี เซนเตอร์นกั ร้องเกาหลี
ต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของวัยรุ่ นหญิงในกรุ งเทพมหานคร โดยมีตวั แปรอิสระ คือ
การเปิ ดรับโฆษณา และตัวแปรตาม คือ 1. ทัศนคติต่อตราสินค้า 2. ความตั้งใจซื้อสินค้า ผลการวิจยั
พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดรับโฆษณาที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลทางบวก
ต่อทัศนคติต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ 2. ทัศนคติที่
มีต่อตราสินค้าที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้
นักร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
ธนภูมิ เพชรายุธพร (2555) ศึกษาเรื่ องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อแบรนด์
ผูบ้ ริ หารองค์กร ทัศนคติต่อแบรนด์สินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภค โดยมีตวั แปรอิสระ
คือ ทัศนคติต่อแบรนด์ผบู้ ริ หารองค์กร และตัวแปรตาม คือ 1. ทัศนคติต่อแบรนด์สินค้า
2. ความตั้งใจซื้อสินค้า ผลการวิจยั พบว่า 1. ทัศนคติต่อแบรนด์ผบู้ ริ หารองค์กรในด้านความซื่อสัตย์/
น่าเชื่อถือ ส่งผลในเชิงบวกต่อทัศนคติต่อแบรนด์สินค้า 2. ทัศนคติต่อแบรนด์สินค้าส่งผลในเชิง
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บวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้า 3. ทัศนคติต่อแบรนด์ผบู้ ริ หารองค์กรในด้านความซื่อสัตย์/น่าเชื่อถือ
ไม่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
เอกกมล พวงเกษม (2545) ศึกษาเรื่ องความเชื่อ ทัศนคติต่อโฆษณา และพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงโฆษณาของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง โดยมีตวั แปร
อิสระ คือ ความเชื่อต่อโฆษณา และตัวแปรตาม คือ 1. ทัศนคติต่อโฆษณา 2. พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณา ผลการวิจยั พบว่า 1. ความเชื่อที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง
มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ อกระจายเสียง
2. ความเชื่อที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง และทัศนคติที่มีต่อโฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงลบกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ อกระจายเสียง
ตฤณธวัช วงษ์ประเสริ ฐ (2558) ศึกษาเรื่ องทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของ
วัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยมีตวั แปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร และตัวแปรตาม คือ
1. ทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก 2. พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อเฟซบุ๊ก 3. ผลกระทบการใช้งานเฟซบุ๊ก
ผลการวิจยั พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติเชิงบวกต่อการใช้งานเฟซบุ๊ก เนื่องจากเฟซบุ๊กเป็ น
เครื่ องมือที่มคี วามสําคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผูอ้ ื่น เป็ นแหล่งรวมของกลุ่มคนและสังคมต่าง ๆ และ
เป็ นช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สาํ คัญ 2. ผลกระทบที่ได้จาก
การใช้งานเฟซบุ๊กโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยผูใ้ ช้เฟซบุ๊กมีความเห็นว่า การใช้งานเฟซบุ๊ก
มีผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสียในระดับมาก โดยข้อดี คือ ทําให้การติดต่อสื่อสารสะดวกสบายมากขึ้น
และข้อเสีย คือ ทําให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผูอ้ ื่นได้ง่ายยิง่ ขึ้น เช่น นําข้อมูลของผูอ้ ื่นมา
เผยแพร่ 3. ทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊กโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุก๊
และพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุก๊ โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก
วรเดช ผุดผ่อง (2558) ศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อ
โฆษณาในเว็บไซต์ยทู ูปของวัยรุ่ นไทย โดยมีตวั แปรอิสระ คือ การเปิ ดรับสื่อโฆษณาในสื่อเว็บไซต์
ยูทูบ และตัวแปรตาม คือ 1. ทัศนคติต่อโฆษณาในสื่อเว็บไซต์ยทู ูบ 2. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อ
โฆษณาในสื่อเว็บไซต์ยทู ูบ ผลการวิจยั พบว่า 1. การเปิ ดรับการชมสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับทัศนคติต่อสื่อโฆษณาเว็บไซต์ยทู ูบ 2. ทัศนคติต่อสื่อโฆษณาเว็บไซต์ยทู ูบมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาด้านการข้ามสื่อโฆษณา ด้านการขจัดสื่อโฆษณา
และด้านพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณา
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ปริ ญญา ธีระเกษมสุข (2558) ศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชัน่ ของวัยรุ่ นไทย โดยมีตวั แปรอิสระ คือ การเปิ ดรับ
สื่อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชัน่ และตัวแปรตาม คือ 1. ทัศนคติต่อโฆษณาในโมบาย
แอพพลิเคชัน่ 2. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชัน่ ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มวัยรุ่ นมีทศั นคติทางบวกต่อสื่อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชัน่ โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าโมบาย
แอพพลิเคชัน่ เป็ นสื่อเพื่อการโฆษณาและเป็ นสื่อที่มีประโยชน์ 2. ทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในโมบาย
แอพพลิเคชัน่ ของกลุ่มวัยรุ่ นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อโฆษณาในโมบาย
แอพพลิเคชัน่ 3. ทัศนคติต่อสื่ อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชัน่ ของกลุ่มวัยรุ่ น มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในด้านการเพิกเฉยต่อสื่อโฆษณา
เนื่องจากโฆษณาแบบแบนเนอร์ในโมบายแอพพลิเคชัน่ มีขนาดเล็กและไม่ขดั ขวางต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ แต่อย่างใด จึงใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไปตามปกติ
Cronin (2003) ศึกษาเรื่ อง The effect of celebrity endorsement on attitudes toward
advertisement brands and purchase intentions. โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. ความชื่นชอบต่อผูท้ ี่มี
ชื่อเสียง 2. ความน่าเชื่อถือของผูท้ ี่มีชื่อเสียง 3. การรับรู้เกี่ยวกับความมีชื่อเสียง และตัวแปรตาม
คือ 1. ทัศนคติที่มตี ่อการโฆษณา 2. ความตั้งใจซื้อ ผลการวิจยั พบว่า 1. การใช้ผทู้ ี่มีชื่อเสียงเป็ น
ผูน้ าํ เสนอสินค้า เป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคมากกว่าผูน้ าํ เสนอที่ไม่มีชื่อเสียง โดยผูน้ าํ เสนอที่มี
ชื่อเสียงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและทัศนคติเชิงบวกต่อโฆษณาสินค้าในมุมของผูบ้ ริ โภค
2. การใช้ผทู้ ี่มีชื่อเสียงในการนําเสนอตราสินค้าส่งผลให้เกิดความตั้งใจซื้อต่อตราสินค้ามากกว่า
การใช้ผทู้ ี่ไม่มีชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้า และความชื่นชอบต่อผูท้ ี่มีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้
และการนําไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า
Doss (2011) ศึกษาเรื่ อง The transference of brand attitude: The effect on the celebrity
endorser. โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. ความน่าเชื่อถือของผูท้ ี่มีชื่อเสียง 2. ความเชี่ยวชาญของผูท้ ี่มี
ชื่อเสียง 3. ความน่าดึงดูดใจของผูท้ ี่มีชื่อเสียง 4. ความน่ าไว้วางใจของผูท้ ี่มีชื่อเสียง และ ตัวแปร
ตาม คือทัศนคติต่อตราสินค้า ผลการวิจยั พบว่า 1. ผูท้ ี่มีชื่อเสียงที่มีความน่าไว้วางใจและ
มีความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าในเชิงบวก 2. ผูท้ ี่มีชื่อเสียงที่มีความเชี่ยวชาญ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าในเชิงลบ 3. ตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกไม่จาํ เป็ นต้อง
เพิ่มคุณสมบัติในเรื่ องความน่าดึงดูดใจจากผูท้ ี่มีชื่อเสียง
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จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่
มีทศั นคติในเชิงบวกหรื อมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า ซึ่งทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิพลมาจาก
กลุ่มอ้างอิง เช่น ดารา นักร้อง หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง มาเป็ นพรี เซนเตอร์ให้กบั ตราสินค้านั้น ๆ
เพราะความมีชื่อเสียงสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้หนั มาสนใจในตัวสินค้า ทําให้
สินค้าเป็ นที่รู้จกั ในระยะเวลาอันสั้น และง่ายต่อการจดจําตราสินค้าผ่านการโฆษณาของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเหล่านั้นได้ (ตุล อัคนิบุตร, 2556) โดยควรเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีความน่าไว้วางใจ
และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้ามากขึ้นด้วย (Doss, 2011) ทําให้สินค้า
เหล่านั้นดูมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวสินค้า
ทั้งความเชื่อมัน่ ในด้านคุณภาพ แหล่งที่มาของสินค้า และความปลอดภัยจากการใช้งาน ถือเป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ตราสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในงานวิจยั ของ ณัฏฐณิ ชา มานะต่อ
(2557) พบว่า การใช้สินค้าที่มคี ุณภาพจะเป็ นประสบการณ์ที่ดี ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและ
เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเองได้
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังพบว่าการเลือกเปิ ดรับสื่อของผูบ้ ริ โภคก็ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติ
ในเชิงบวกหรื อมีทศั นคติที่ดีต่อสื่อโฆษณาตามไปด้วย (วรเดช ผุดผ่อง, 2558)ทั้งการรับรู้ผา่ นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียง รวมไปถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภท
เฟซบุ๊ก ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคล และรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้เฟซบุ๊ก
เป็ นช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งในงานวิจยั ของ ตฤณธวัช วงษ์ประเสริ ฐ (2558) พบว่า เฟซบุ๊ก
เป็ นเครื่ องมือที่มีความสําคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผูอ้ ื่น เป็ นแหล่งรวมของกลุ่มคนที่มีความสนใจ
คล้ายคลึงกัน และเป็ นช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สาํ คัญ เพราะ
แหล่งข้อมูลที่มาจากเฟซบุ๊ก เป็ นมีความทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และมีความน่าสนใจมากกว่า
การเปิ ดรับสื่อโฆษณาอื่น ๆ จึงทําให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อสื่อโฆษณาและเกิดความพึงพอใจ
ในการเปิ ดรับสื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยังมองว่าการมีทนั คติที่ดีต่อสื่อโฆษณา
จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีความตั้งใจซื้อสินค้า และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิ ดรับสื่อโฆษณา
นั้น ๆ มากขึ้น
ประเด็น 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อ
วริ ศรา สอนจิตร (2557) ศึกษาเรื่ องความตั้งใจซื้อสินค้าหรื อบริ การออนไลน์ผา่ นสมาร์ท
โฟน โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. ทัศนคติในการซื้อสินค้าบริ การผ่านสมาร์ทโฟน 2. บรรทัดฐานกลุ่ม
อ้างอิง และตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อสินค้าบริ การออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟน ผลการวิจยั พบว่า
1. ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีผลกระทบทางตรงต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรื อบริ การ
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ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด 2. ทัศนคติในการซื้อสินค้าหรื อบริ การออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
มีผลกระทบทางตรงต่อความตั้งใจซื้อสินค้าบริ การออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟน มากที่สุด รองลงมา คือ
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงในกลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ บล็อกเกอร์ และบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงในกลุ่มปฐม
ภูมิ ได้แก่ เพื่อนสนิท
พจนารถ อินทมาตร์ (2554) ศึกษาเรื่ องผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขนาด
ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและทิศทางของความคิดเห็นที่มตี ่อความตั้งใจซื้อในเครื อข่ายสังคม โดยมี
ตัวแปรอิสระ คือ 1. ความสัมพันธ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ับข้อมูล 2. ขนาดของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3. ทิศทางความคิดเห็น ตัวแปรตาม คือความตั้งใจซื้อของผูร้ ับข้อมูล ตัวแปรขยาย คือ ความเชื่อมัน่
ในตนเองของผูร้ ับข้อมูล และตัวแปรควบคุม คือ 1. เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม 2. สมาร์ทโฟน
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ับข้อมูลในรู ปแบบของเพื่อนและคนแปลกหน้าไม่ส่งผล
กระทบต่อความตั้งใจซื้อในเครื อข่ายสังคม 2. ทิศทางความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของ
ผูร้ ับข้อมูล มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อในเครื อข่ายสังคม โดยทิศทางความคิดเห็นในเชิงบวก
จะก่อให้ความตั้งใจซื้อ ส่วนทิศทางความคิดเห็นในเชิงลบก่อให้เกิดความตั้งใจที่จะไม่ซ้ือ
3. ขนาดของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อของผูร้ ับข้อมูลที่มีความเชื่อมัน่
ในตนเองสูง แต่มีผลผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อของผูร้ ับข้อมูลที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองตํ่า
ปรารถนา จันทร์ฉาย (2555) ศึกษาเรื่ องผลของบทวิจารณ์สินค้าออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าของผูอ้ ่านบทวิจารณ์และประเภทสินค้า ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้า โดยมีตวั แปรอิสระ คือ
1. ประเภทของบทวิจารณ์ 2. ทิศทางความคิดเห็นของบทวิจารณ์ ตัวแปรกํากับ คือ 1. ประเภทของ
สินค้า 2. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของผูอ้ ่านบทวิจารณ์ และตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อสินค้า
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลกระทบของประเภทบทวิจารณ์และทิศทางความคิดเห็นของบทวิจารณ์
โดยรวมมีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อหลังอ่านบทวิจารณ์ 2. เมื่อประเภทสินค้าเป็ นสินค้า
ที่จบั ต้องได้พบว่า บทวิจารณ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะ
บทวิจารณ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีทิศทางความเห็นเป็ นเชิงบวก จะส่งผลกระทบในแง่บวกต่อความตั้งใจ
ซื้อของผูอ้ ่านบทวิจารณ์ที่มคี วามรู้เชิงจิตวิสยั ในระดับสูง 3. เมื่อประเภทสินค้าเป็ นบริ การพบว่า
บทวิจารณ์โดยลูกค้าทัว่ ไป มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อมากที่สุด เช่น ถ้าบทวิจารณ์โดยลูกค้า
มีทิศทางความคิดเห็นเป็ นเชิงบวกจะส่งผลให้ความตั้งใจซื้อมีค่าเพิม่ ขึ้น และบทวิจารณ์โดยลูกค้า
มีทิศทางความคิดเห็นที่เป็ นเชิงลบจะส่งผลให้ความตั้งใจซื้อมีค่าลดลง
นลินี หอสถิตย์กุล (2544) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กลุ่มอ้างอิง
การส่งเสริ มการขาย และความตั้งใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. ทัศนคติต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
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3. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริ มการขาย และตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผลการวิจยั พบว่า 1. ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อโทรศัพท์
เคลื่อนที่ระบบ GSM 2. อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 3. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM
กรรวัษณพงศ์ รัฐวรวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่ องผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์
ที่มีต่อทิศทางความคิดเห็น การรับรู้คุณภาพ การรับรู้ประโยชน์ของบทวิจารณ์ออนไลน์และ
ความตั้งใจซื้อสินค้า โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. บทวิจารณ์สินค้าที่ใช้ขอ้ ความเพียงอย่างเดียว
2. บทวิจารณ์สินค้าที่ใช้ขอ้ ความและรู ปภาพ 3. บทวิจารณ์สินค้าที่ใช้ขอ้ ความและวีดีโอ ตัวแปรตาม
คือ 1. ทิศทางความคิดเห็น 2. การรับรู้คุณภาพของบทวิจารณ์ 3. การรับรู้ประโยชน์ของบทวิจารณ์
4. ความตั้งใจซื้อสินค้า และตัวแปรขยาย คือ 1. ประเภทสินค้า 2. เพศ ผลการวิจยั พบว่า 1. รู ปแบบ
บทวิจารณ์สินค้าทุกรู ปแบบ มีผลกระทบต่อทิศทางความคิดเห็น โดยบทวิจารณ์สินค้าในรู ปแบบ
ข้อความและวิดีโอ มีทิศทางที่เป็ นบวกมากกว่า รู ปแบบข้อความและรู ปภาพ และรู ปแบบข้อความ
เพียงอย่างเดียว 2. รู ปแบบบทวิจารณ์สินค้าทุกรู ปแบบ มีผลกระทบต่อการรับรู้คุณภาพของ
บทวิจารณ์ และการรับรู้ประโยชน์ของบทวิจารณ์ โดยบทวิจารณ์สินค้าในรู ปแบบข้อความและ
วิดีโอ มีการรับรู้ที่ดีกว่ารู ปแบบข้อความและรู ปภาพ และรูปแบบข้อความเพียงอย่างเดียว ตามลําดับ
3. ทิศทางความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การรับรู้คุณภาพของบทวิจารณ์ และการรับรู้
ประโยชน์ของบทวิจารณ์ มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อสินค้า
กรรณิกา ต่อเจริ ญ (2555) ศึกษาเรื่ องผลกระทบของข้อมูลสินค้าประเภทบริ การและ
ความคิดเห็นออนไลน์ ที่มีต่อความเชื่อถือไว้วางใจผูข้ ายสินค้าประเภทบริ การและความตั้งใจซื้อ
สินค้าประเภทบริ การบนอินเทอร์เน็ต โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. ข้อมูลสินค้าประเภทบริ การ
2. ความคิดเห็นออนไลน์ ตัวแปรตาม คือ 1. ความเชื่อถือไว้วางใจผูข้ ายสินค้า 2. ความตั้งใจซื้อ
สินค้าประเภทบริ การบนอินเทอร์เน็ต และตัวแปรควบคุม คือ 1. เว็บไซต์สื่อกลาง 2. สินค้าประเภท
บริ การ ผลการวิจยั พบว่า 1. ข้อมูลสินค้าประเภทบริ การ คุณภาพความคิดเห็นออนไลน์และทิศทาง
ความเห็นออนไลน์ มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับความเชื่อถือไว้วางใจผูข้ ายสินค้า และ
ความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทบริ การบนอินเทอร์เน็ต 2. จํานวนความคิดเห็นออนไลน์ ไม่มี
ผลกระทบต่อความเชื่อถือไว้วางใจผูข้ ายสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทบริ การบน
อินเทอร์เน็ต 3. ความเชื่อถือไว้วางใจผูข้ ายสินค้า มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อ
สินค้าประเภทบริ การบนอินเทอร์เน็ต
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Cassandra, Rudy, and Kristin (2017) ศึกษาเรื่ อง Website quality impact on customers'
purchase intention through social commerce website โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. คุณภาพเว็บไซต์
2. คุณลักษณะการสื่อสาร และตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านเครื อข่ายสังคมค้าขาย
ออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า 1. คุณภาพเว็บไซต์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านเครื อข่ายสังคม
ค้าขายออนไลน์ 2. คุณลักษณะการสื่อสารส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านเครื อข่ายสังคมค้าขาย
ออนไลน์
Chin and Harizan (2017) ศึกษาเรื่ อง Factors influencing consumers’ purchase intention
of cosmetic products in Malaysia โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง 2. บรรจุภณ
ั ฑ์
ของสินค้า 3. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 4. ราคาสินค้า 5. การรับรู้คุณภาพสินค้า และตัวแปรตาม คือ
ความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอาง ผลการวิจยั พบว่า 1. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าเครื่ องสําอางในเชิงบวก 2. ราคาสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอางในเชิงลบ
เพราะผูบ้ ริ โภคมองว่าหากราคาเครื่ องสําอางเพิ่มขึ้น จะทําให้ความตั้งใจซื้อเครื่ องสําอางลดลง โดย
ไม่คาํ นึงถึงประเภทหรื อตราสินค้าของเครื่ องสําอาง 3. บรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้า ภาพลักษณ์ของตรา
สินค้า และการรับรู้คุณภาพสินค้าไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอาง
Eze, Tan, and Yeo (2012) ศึกษาเรื่ อง Purchasing cosmetic products: A preliminary
perspective of gen-Y โดยมีตวั แปรอิสระ คือ 1. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 2. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
3. คุณภาพสินค้า 4. ราคาและโปรโมชัน่ และตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อสินค้า ผลการวิจยั พบว่า
1. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและคุณภาพสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
เครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภคเจนวายในเชิงบวก 2. ราคาและโปรโมชัน่ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าเครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภคเจนวาย
Ly, Cho, and Kwon (2017) ศึกษาเรื่ อง Influencing factors of purchase intention
on social commerce in Cambodia: The moderating roles of experience. โดยมีตวั แปรอิสระ
คือ 1. การลดราคา 2. ความสะดวกสบาย 3. การบริ การลูกค้า ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ และตัวแปรขยาย คือ ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า
1. การลดราคา ความสะดวกสบายและการบริ การลูกค้ามีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ 2. เมื่อสอบถามกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าพบว่า การลดราคาและ
การบริ การลูกค้ามีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ 3. เมื่อสอบถามกลุ่มคนที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าพบว่า ความสะดวกสบายและการบริ การลูกค้ามีผลกระทบต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
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จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อสินค้าพบว่า ผูบ้ ริ โภค
ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และมีหลายปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าหรื อสื่อโฆษณาต่าง ๆ อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณภาพสินค้า ราคาสินค้า คุณภาพเว็บไซต์ คุณลักษณะการสื่อสาร
ทิศทางของความคิดเห็นออนไลน์ และความเชื่อถือไว้วางใจผูข้ ายสินค้า โดยผูบ้ ริ โภคที่มีทศั นคติ
ในเชิงบวกหรื อมีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้าหรื อสื่อโฆษณาต่าง ๆ จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคเกิดความตั้งใจ
ซื้อสินค้าตามไปด้วย ในขณะเดียวกันหากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในเชิงลบหรื อมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อตรา
สินค้าหรื อสื่อโฆษณาต่าง ๆ ก็อาจทําให้ผบู้ ริ โภคไม่มคี วามตั้งใจซื้อสินค้านั้น ๆ ตามที่ Fishbein and
Ajzen (1975) กล่าวว่า พฤติกรรมของคนเราจะแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ประกอบด้วยทัศนคติ การกระทําตามความคิดของกลุ่มอ้างอิง หรื อปัจจัยอื่น ๆ ถ้าผูบ้ ริ โภคมี
ทัศนคติในทางที่ดีและเกิดความรู้สึกในทางบวกต่อสิ่งใด ก็จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคแสดงพฤติกรรม
ตามที่ตนเองมีทศั นคติต่อสิ่งนั้น อีกทั้งการได้รับข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ บุคคลมีชื่อเสี ยง กลุ่ม
เพื่อน หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในการแนะนําสินค้า ก็ยอ่ มส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า (วริ ศรา สอนจิตร,
2557) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chin and Harizan (2017) พบว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าในเชิงบวก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรารถนา จันทร์ฉาย (2555) พบว่า
ความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะความคิดเห็นที่มี
ทิศทางไปในเชิงบวก เนื่องจากผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นบุคคลที่มคี วามน่าเชื่อถือและเป็ นแหล่งข้อมูลที่มี
ประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริ โภคที่กาํ ลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า
ซึ่งนอกจากความน่าเชื่อถือของกลุ่มอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว ภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณภาพสินค้า
และราคาสินค้า ก็เป็ นส่วนสําคัญที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้าได้เช่นกัน เพราะถ้าสินค้า
มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพ หรื อมีราคาที่สมเหตุสมผล ก็ย่อมทําให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตรา
สินค้าและทําให้เกิดความตั้งใจซื้อตามไปด้วย (Eze et al., 2012)
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังพบว่า คุณภาพเว็บไซต์และคุณลักษณะการสื่อสารส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าผ่านเครื อข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ (Cassandra et al., 2017) โดยผูบ้ ริ โภคจะอ่าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าในบทวิจารณ์ออนไลน์ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดูทิศทางของ
ความคิดเห็นออนไลน์ แล้วนํามาเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสียของสินค้า หรื อนําประสบการณ์ของ
บุคคลที่เคยซื้อสินค้ามาก่อนมาใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าของตน (Ly et al., 2017) ซึ่งในงานวิจยั
ของ กรรวัษณพงศ์ รัฐวรวงศ์ (2556) พบว่า ทิศทางความคิดเห็นของบทวิจารณ์สินค้ามีผลกระทบ
ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อสินค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจนารถ อินทมาตร์ (2554)
พบว่า ทิศทางความคิดเห็นในเชิงบวกจะก่อให้ความตั้งใจซื้อสินค้า ในทางกลับกันทิศทางความ
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คิดเห็นในเชิงลบจะก่อให้เกิดความตั้งใจที่จะไม่ซ้ือสินค้า และงานวิจยั ของกรรณิ กา ต่อเจริ ญ (2555)
ยังพบว่า ทิศทางความคิดเห็นออนไลน์จะส่งผลไปยังความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผูข้ ายสินค้าด้วย
หากบทวิจารณ์ออนไลน์มีทิศทางความคิดเห็นไปในเชิงบวก จะยิง่ ทําให้ผบู้ ริ โภครู้สึกถึง
ความปลอดภัยและเกิดความเชื่อถือต่อผูข้ ายสินค้า ซึ่งจะทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้า
มากขึ้น
สรุ ปการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์จาํ นวน 20 งานวิจยั โดยศึกษา
ในบริ บทที่แตกต่างกันออกไป แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยตรง ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ซึ่งถือเป็ นเรื่ องใหม่ในยุคปัจจุบนั ที่มคี วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเกิดการซื้อขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จะนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไปเป็ น
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed
methods research) ประกอบด้วยการทําวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ และการทําวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
มีลกั ษณะการดําเนินงานวิจยั เป็ นสองระยะ (Creswell & Plano Clark, 2011) ดังภาพที่ 9 ขั้นตอน
การวิจยั จะเริ่ มจากการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพก่อน เพื่อทําการค้นหาตัวแปรใหม่ ๆ
แล้วนําผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็ นตัวแปรย่อยของตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิง
ปริ มาณ แล้วจึงเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณต่อไป โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีดาํ เนินการ
วิจยั ไว้ ดังนี้ การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั
เชิง
คุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิง
คุณภาพ

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด

ระยะที่ 1
ภาพที่ 9 การออกแบบการวิจยั เชิงผสมผสาน

การวิจยั
เชิง
ปริ มาณ

ผลลัพธ์
เชิง
ปริ มาณ

ตีความ
ผล
การวิจยั

ระยะที่ 2

จากภาพที่ 9 แสดงถึงการออกแบบการวิจยั เชิงผสมผสาน ที่ผวู้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ซึ่งในระยะแรกจะใช้วิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพก่อน โดยให้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมีน้ าํ หนักความสําคัญเป็ นวิธีรอง เมื่อทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้วจึงนําผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่ได้ไปพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยนํามาใช้เป็ นตัวแปรย่อยของตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับ
การวิจยั เชิงปริ มาณ เมื่อกรอบแนวคิดมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นแล้ว จึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ ในระยะที่ 2 ซึ่งให้น้ าํ หนักความสําคัญกับวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
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มากกว่าการวิจยั เชิงคุณภาพ จากนั้นนําเสนอผลที่ได้จากวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นผลหลักแล้วเสริ ม
ด้วยผลจากวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
ที่มีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําหรับการสัมภาษณ์ (Interview) จากกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 30 คน
โดยคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําหรับการสัมภาษณ์ดว้ ยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ดังนี้
1.1 กลุ่มนิสิต/ นักศึกษาที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 10 คน
1.2 กลุ่มคนทํางานที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จํานวน 10 คน
1.3 กลุ่มผูท้ ี่เคยขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 10 คน
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิงที่มีลกั ษณะเป็ นบุคคลที่ใช้เครื่ องสําอางในชีวิตประจําวัน
รวมถึงบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตราสินค้าเครื่ องสําอางหรื อวิธีการใช้เครื่ องสําอาง
2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิงที่มีลกั ษณะเป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการขาย
เครื่ องสําอาง ได้แก่ เจ้าของร้านขายเครื่ องสําอาง พนักงานในร้านขายเครื่ องสําอาง และตัวแทน
จําหน่ายเครื่ องสําอาง ทั้งการขายเครื่ องสําอางผ่านหน้าร้านของตนเองหรื อห้างสรรพสินค้า และ
ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
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2. กลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณ
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (Indefinite population) ดังนั้นจึง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ (Cochran, 1977) เลือกคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และกําหนดความคลาดเคลือ่ นที่ ± 5% สามารถคํานวณได้ ดังนี้
จากสูตร

n

Z2
4e 2

เมื่อ n  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ

e  ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ร้อยละ 5 หรื อ 0.05)
Z  ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมัน่ (ร้อยละ 95 หรื อ 1.96)
แทนค่าในสูตรได้ ดังนี้
(1.96)
n

2

4(0.05) 2

n  384.16
n  385
ดังนั้นจึงใช้แบบสอบถาม 385 ชุด โดยเก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่เคย
รับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แต่เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงสํารองกลุ่มตัวอย่างเพิม่ อีก 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
400 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณ
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 400 ตัวอย่างแล้ว ในการวิจยั เชิงปริ มาณ
ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability) โดยใช้แบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้ แล้วทําการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภค
เพศหญิงที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. การสัมภาษณ์ (Interview) สําหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั นี้ได้มกี ารเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 30 คน เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่มีมุมมองและแนวคิดที่สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ทําให้ทราบถึงที่มาของเหตุและผล ความเข้าใจ
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ในเชิงลึก และทําให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความความคิดเห็นต่อสินค้า ความคิดเห็น
ต่อผูถ้ ่ายทอดสด และความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผล
ทําให้ผบู้ ริ โภคมีความตั้งใจซื้อสินค้าหรื อมีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้าจากการรับชมการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากการทบทวน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างเป็ นข้อคําถามให้ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการจะศึกษาให้มากที่สุด
จากนั้นนําข้อคําถามที่สร้างขึ้นไปขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและปรับปรุ งแก้ไขข้อคําถาม
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา ก่อนนําไปใช้ในการสัมภาษณ์จริ ง (สําหรับแบบสัมภาษณ์
ของงานวิจยั เชิงคุณภาพนี้แสดงไว้ในภาคผนวก) ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะนํามาจัดกลุ่มข้อมูล
โดยพิจารณาจากเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกันและนํามาจําแนกข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ของ
ตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ จากนั้นนําผลการสัมภาษณ์ที่จดั
กลุ่มข้อมูลแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขให้ถกู ต้อง จากนั้นนําผล
การสัมภาษณ์ที่ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาเรี ยบร้อยแล้ว มาเป็ นองค์ประกอบของตัวแปรอิสระ
ในกรอบแนวคิดเริ่ มต้นสําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อให้ตวั แปรอิสระมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
รวมถึงนําผลการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้เป็ นข้อคําถามในงานวิจยั เชิงปริ มาณตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เนื่องจากเป็ นข้อมูลจริ งที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เคยรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ได้ขอ้ คําถามที่มีความสอดคล้องกับ
ตัวแปรอิสระและตรงประเด็นที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณ
การวิจยั นี้ได้มกี ารเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
ซึ่งการกําหนดแบบสอบถามได้อา้ งอิงจากทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นได้นาํ มาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา แบ่งเป็ น 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน ความถี่ในการรับชมการถ่ายทอดสด และรู ปแบบ
ในการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เป็ นคําถามแบบปลายปิ ดแบบ
สํารวจรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่ องสําอาง จากการรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สามารถแบ่งได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. คุณภาพสินค้า เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจากผลการวิจยั เชิงคุณภาพของผูว้ ิจยั เอง
มีขอ้ คําถามทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
1.1 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีคุณภาพ
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1.2 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย
1.3 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ไม่ใช่สินค้าที่หมดอายุ
2. ความน่าเชื่อถือของสินค้า เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ของผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 2 ข้อ ดังนี้
2.1 ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ถูกต้อง
แม่นยํา
2.2 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ กําลังเป็ นที่นิยม
3. ประโยชน์ของสินค้า เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจากผลการวิจยั เชิงคุณภาพของ
ผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
3.1 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีความจําเป็ นต่อท่าน
3.2 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ตรงตามความต้องการ
ของท่าน
3.3 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั
เครื่ องสําอางมากขึ้น
4. ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจากผลการวิจยั
เชิงคุณภาพของผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
4.1 ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่าน
ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้าน
4.2 ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ ทําให้ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้า
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
4.3 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอ
ต่อการเลือกซื้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สามารถแบ่งได้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจากผลการวิจยั
เชิงคุณภาพของผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้
1.1 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้าเครื่ องสําอางที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั
1.2 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ
1.3 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น
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1.4 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/ ผูม้ ีชื่อเสียง จะทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
1.5 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องสําอาง จะทําให้มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ความสามารถในการสื่อสาร เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ของผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
2.1 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
2.2 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิคในการดึงดูดให้เข้ามารับชมเฟซบุ๊กไลฟ์
2.3 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย
2.4 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคาเครื่ องสําอางที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อ
ได้ง่าย
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจาก
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพของผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
1.1 ท่านคิดว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง เช่น มีการแต่งหน้าจริ งมีความน่าเชื่อถือ
1.2 ท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
1.3 ท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของเครื่ องสําอางมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจาก
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพของผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
2.1 ท่านคิดว่าการแสดงรูปภาพเปรี ยบเทียบก่อน/หลังการใช้เครื่ องสําอาง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2.2 ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้เครื่ องสําอางจริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2.3 ท่านคิดว่าการแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจสอบสาร
ไฮโดรควิโนน ผลการตรวจสอบเลขที่จดแจ้งของเครื่ องสําอาง ฯลฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3. การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด เป็ นข้อคําถามใหม่ที่รวบรวมจากผลการวิจยั
เชิงคุณภาพของผูว้ ิจยั เอง มีขอ้ คําถามทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
3.1 ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จัดเรี ยงสินค้าอยูใ่ นตําแหน่งที่
มองเห็นได้ชดั เจน
3.2 ท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็นจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง
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3.3 ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน
3.4 ท่านสามารถรับชมการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่องและ
ภาพไม่สะดุด
ส่วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อตราสินค้าเครื่ องสําอาง จากการรับชม
ถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี้
1. ทัศนคติต่อตราสินค้าเครื่ องสําอาง ดัดแปลงจากงานวิจยั ของณัฏฐณิ ชา มานะต่อ
(2557) โดยประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
1.1 ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ช่วยส่งเสริ ม
บุคลิกภาพและความมัน่ ใจ
1.2 ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้ว
สุขภาพผิวของท่านจะดีข้ ึน
1.3 ท่านรู้สึกมัน่ ใจ ถ้าได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์
1.4 ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จะเป็ น
ประสบการณ์ที่ดี
ส่วนที่ 6 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ดังนี้
1. ความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอาง ดัดแปลงจากงานวิจยั ของตุล อัคนิบุตร (2556)
โดยประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
1.1 ท่านอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
1.2 ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพิม่ เติม
ในอนาคต
1.3 ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั ซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 7 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ดังนี้
1. ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด ดัดแปลงจากงานวิจยั ของวรเดช ผุดผ่อง (2558)
โดยประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
1.1 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสม
1.2 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีประโยชน์ต่อ
ผูซ้ ้ือ
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1.3 ท่านมีความเพลิดเพลินในการรับชมถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์
1.4 ท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อยูเ่ สมอ
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2-7 มีลกั ษณะข้อคําถามปลายปิ ด (Closed-ended question)
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ ตาม Likert scale ซึ่งแสดงถึง
ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคําถาม มี 5 ระดับ (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541) ดังนี้
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
1. การสัมภาษณ์ (Interview) สําหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ
1.1 ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดเริ่ มต้น
ในการวิจยั และขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ถึงแนวทางในการสร้างข้อคําถาม
ในการสัมภาษณ์
1.2 สร้างข้อคําถามในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั เพื่อให้
ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการจะศึกษา
1.3 นําข้อคําถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา (Content validity)
1.4 ปรับปรุ งแก้ไขข้อคําถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ตามคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึ กษา
1.5 จัดทําแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณ
2.1 ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา รวมถึง
ได้ขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ในการนําผลจากการสัมภาษณ์มากําหนดกรอบ
ในการสร้างแบบสอบถาม
2.2 สร้างข้อคําถามในแบบสอบถามและกําหนดการให้คะแนนสําหรับคําตอบ
แต่ละข้อ
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2.3 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้แก่
2.3.1 ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ ประธานสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2.3.2 อาจารย์ชนานันท์ เดชาดิลก อาจารย์ประจําสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2.3.3 อาจารย์ปิยะพร ธรรมชาติ อาจารย์ประจําสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2.3.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.3.5 ดร.สุเทพ เชื้อสมุทร อาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.4 หลังจากที่ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา
ในแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item
Objective Congruence: IOC) รายข้อและคัดเลือกมาเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า IOC ที่มีคะแนนอยู่
ระหว่าง 0.50-1.00 และนําแบบสอบถามมาปรับแก้ครั้งสุดท้ายก่อนเก็บข้อมูล
2.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด จากนั้นนําผลที่ได้รับมา
วิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปร ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมัน่ และ
ความสอดคล้องของแบบสอบถามก่อนนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป (Nunnally, 1978) ซึ่งจาก
การทดสอบความเชื่อมัน่ ของชุดคําถามในแต่ละส่วน ได้ผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความเชื่อมัน่
ตัวแปร
1. คุณภาพสินค้า
2. ความน่าเชื่อถือของสินค้า
3. ประโยชน์ของสินค้า
n of case = 30

Cronbach’s alpha
0.717
0.730
0.840
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ตัวแปร
4. ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
5. ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
6. ความสามารถในการสื่อสาร
7. ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า
8. ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง
9. การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
10. ทัศนคติต่อตราสินค้า
11. ความตั้งใจซื้อสินค้า
12. ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด
n of case = 30

Cronbach’s alpha
0.867
0.789
0.840
0.848
0.741
0.786
0.883
0.927
0.842

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของกลุ่ม
ตัวแปรทั้งหมด 12 ตัวแปร ที่บ่งชี้ว่า ตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมีค่าความเชื่อมัน่ เกิน 0.7 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ (Nunnally, 1978) จึงสามารถใช้ตวั แปรดังกล่าวข้างต้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2.6 ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
ด้วย Factor Analysis เพื่อวิเคราะห์หาโครงสร้างที่แท้จริ งของปัจจัยต่างๆ ตามทฤษฏีที่ได้ศกึ ษา ได้แก่
ความคิดเห็นต่อสินค้า ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ทัศคติต่อ
ตราสินค้า ความตั้งใจซื้อสินค้า และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดกลุ่มคําถาม
ของแต่ละปัจจัยมีความสอดคล้องกับทฤษฏีที่ได้ศกึ ษา (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2553)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั มีข้นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เคย
รับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งมีข้นั ตอน ดังนี้
1. คัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 30 คน ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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ที่กาํ หนดไว้ โดยใช้คาํ ถามคัดกรองกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ชื่อ อายุและอาชีพ
1.2 ท่านเคยรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หรื อไม่ เพราะเหตุใด
1.3 หากเป็ นการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ท่านจะสนใจ
เพิ่มขึ้นหรื อลดลง เพราะเหตุใด
2. ทําการเลือกสถานที่ในการสัมภาษณ์และดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้และอธิบายไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ทราบว่า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท้งั หมดจะนําไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
2.2 แจ้งเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยกําหนดเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 5-10 นาทีต่อ
1 คน
2.3 แจ้งให้ทราบว่าจะมีการจดบันทึกหรื อการบันทึกเสียง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูก
เก็บรักษาเป็ นความลับ (ทั้งนี้การบันทึกเสียง ขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล)
2.4 ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่ องมือ และเตรี ยมสถานที่ในการสัมภาษณ์
ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เครื่ องบันทึกเสียงแบบพกพา ปากกา และสมุดจด
บันทึก
3. ผูว้ ิจยั ทําการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ
ในตัวผูว้ ิจยั ซึ่งจะมีผลต่อความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล (Validity) ไม่มีการบิดเบือนไปจาก
ความเป็ นจริ ง
4. สัมภาษณ์ดว้ ยคําถามปลายเปิ ดถึงการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ โดยให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และผูว้ ิจยั จะทําการจดบันทึกหรื อ
บันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ไว้
5. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งมาถอดคําพูดจากการบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์ และทําการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนหรื อไม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อ
ไม่ชดั เจนให้นาํ ไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการ
ศึกษามากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้มาผูว้ ิจยั จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยการฟัง
บันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ซ้ าํ
6. ผูว้ ิจยั จะทําการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรื อไม่มีขอ้ มูลใหม่
เกิดขึ้น หรื อที่เรี ยกว่า ข้อมูลอิ่มตัว (Data saturation) เพื่อให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือ (องอาจ
นัยพัฒน์, 2548)
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7. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล และตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data triangulation) เพื่อทดสอบว่าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มีความเที่ยงตรงหรื อ
ถูกต้องหรื อไม่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2554)
8. นําผลการสัมภาษณ์ไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบ
ความไว้วางใจได้ของข้อมูล (Dependability) และเพื่อยืนยันความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษา ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจยั และผลการสัมภาษณ์ จะถูกเก็บรักษาไว้
เป็ นอย่างดี พร้อมสําหรับการตรวจสอบ (Audit trial) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับไม่มีความลําเอียง
หรื อเกิดจากการคิดขึ้นเองของผูว้ ิจยั
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นตัวเก็บข้อมูล โดยเริ่ ม
จากสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม Google Drive จากนั้นนําลิงค์ของแบบสอบถาม
ไปวางไว้ตามเว็บไซต์ยอดนิยมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง เช่น www.jeban.com,
www.pantip.com เนื่องจากเป็ นแหล่งที่ผบู้ ริ โภคนิยมไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเครื่ องสําอาง
รวมถึงช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจต่าง ๆ ที่มีการถ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอาง โดยผูว้ ิจยั ได้แนะนํา
ตนเองและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจยั พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างช่วยตอบ
แบบสอบถาม
ทั้งนี้ในแบบสอบถามออนไลน์ จะมีคาํ ถามคัดกรองว่า “ท่านเคยรับชมการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ หรื อไม่” ถ้าตอบว่า “เคย” ให้ดาํ เนินการตอบแบบสอบถามต่อ
แต่ถา้ ตอบว่า “ไม่เคย” ให้จบการตอบแบบสอบถามทันที โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเริ่ มต้น
ตั้งแต่วนั ที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 400 คน แล้วจึงปิ ดรับการตอบ
แบบสอบถาม เมื่อผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามได้ท้งั หมด จึงทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นต่อไป
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เป็ นข้อมูลจากการค้นคว้า และเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ หนังสือ บทความ
วิชาการ วารสารประเภทต่าง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
1.1 ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และนําข้อมูลที่ได้มาถอดคําพูด
จากบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ โดยการพิมพ์ขอ้ มูลลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ทุกประโยค และฟัง
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ซ้ าํ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและครบถ้วน
1.2 อ่านข้อมูลที่พิมพ์ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
1.3 จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ โดยนําข้อความหรื อประโยคที่มี
ความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมาจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยกํากับชื่อของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
ระบุประเภทของทัศนคติตามข้อความหรื อประโยคที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ทัศนคติเชิงบวก
และเชิงลบไว้ทุกข้อความหรื อทุกประโยค ซึ่งผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญได้ 3 ส่วน คือ
1.3.1 ประเด็นเกี่ยวกับความเห็นต่อสินค้า
1.3.2 ประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
1.3.3 ประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
1.4 ผูว้ ิจยั มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation technique) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ เมื่อได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่า
จะสามารถตอบปัญหาของการศึกษาได้อย่างครบถ้วนหรื อไม่ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคล เวลา และสถานที่ที่แตกต่างกัน
เพื่อเป็ นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ได้มานั้นถูกต้อง (สุภางค์ จันทวานิช, 2554) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้พจิ ารณากลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ นิสิต/ นักศึกษา จํานวน 10 คน กลุ่ม
คนทํางาน จํานวน 10 คน และกลุ่มผูข้ ายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 10 คน โดยสัมภาษณ์
ในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 3 กลุ่ม ให้ขอ้ มูล
ในประเด็นเดียวกันและสอดคล้องกัน แม้ว่าจะสัมภาษณ์ในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน จึงพิสูจน์
ได้ว่าข้อมูลที่ทาํ การศึกษามานั้นถูกต้อง
1.5 นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางบรรจุเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
2.1 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถาม
2.2 คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสในโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
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2.3 นําข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมาคิดเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2.4 แปลความหมายของคะแนนเพื่อวัดระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้า ความตั้งใจซื้อสินค้า และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ ด้วยวิธีการคํานวณโดยการนําคะแนนสูงสุดลบคะแนนตํ่าสุดและหารด้วยจํานวนชั้น
ตามหลักสถิติการวัดการกระจายข้อมูล เพื่อให้ได้ความกว้างของอันตรภาคชั้น จากนั้นนํามาใช้
ในการอภิปรายผล (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2542) ซึ่งมีเกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนน ดังนี้
ช่วงความกว้างของข้อมูลแต่ละชั้น =

คะแนนสูงสุ ด คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น

=
= 0.8
การกําหนดเกณฑ์ดงั กล่าว ได้ความกว้างของชั้น เท่ากับ 0.8 ซึ่งสามารถนํามากําหนด
เกณฑ์โดยละเอียดมากยิง่ ขึ้นในการอธิบายความหมายของระดับการให้ความสําคัญของกลุ่มตัวอย่าง
ตามช่วงคะแนนดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
ช่วงคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย
ช่วงคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด
2.5 ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั
เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อลดตัวแปรด้วย
การรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ให้เป็ นองค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) พบว่า สามารถแยกเป็ นองค์ประกอบใหม่ได้ท้งั หมด 8 องค์ประกอบ
ได้แก่ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
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2.6 ทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของกลุ่มตัวแปร
ใหม่ โดยทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อหา
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของกลุ่มตัวแปรใหม่ที่ได้มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(EFA) ในขั้นตอนที่ผา่ นมา
2.7 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั หลังจัดกลุ่ม
ตัวแปรใหม่ เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) และความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวแปรใหม่ จากนั้นทําการปรับ
กรอบแนวคิดและสมมติฐานให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวแปรใหม่ (โดยกรอบแนวคิดในการวิจยั
หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ ถูกแสดงในภาพที่ 4-5 และสมมติฐานในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่
ถูกแสดงในตารางที่ 4-35)
2.8 ทําการทดสอบสมมติฐานกับกลุ่มตัวแปรใหม่ ที่ได้มาจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดยมีข้นั ตอนดังนี้
2.8.1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
2.8.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพือ่ ทดสอบว่ามีตวั แปรอย่างน้อย
1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
2.8.3 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
หนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป
2.9 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่

สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อนําไปใช้ในการแปลผล ผูว้ ิจยั ใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)
2.1 วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
เพื่อลดตัวแปรด้วยการรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ให้เป็ นองค์ประกอบ
เดียวกัน โดยมีข้นั ตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
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2.1.1 การตรวจสอบว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ โดยการสร้างเมตริ กซ์แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่ (Correlation
matrix)
2.1.2 การสกัดปัจจัย (Factor extraction) โดยวิธี Principle Component Analysis
(PCA) เพื่อหาจํานวนปัจจัยที่สามารถใช้แทนตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได้
2.1.3 การหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้การหมุนแบบ
มุมฉาก (Orthogonal Rotation) และใช้ตวั เลือกการหมุนด้วยวิธี Varimax เพื่อทําให้ตวั แปรบางตัว
ซึ่งแต่เดิมเป็ นสมาชิกของหลายปัจจัยกลายเป็ นสมาชิกของปัจจัยหนึ่งอย่างเด่นชัดมากกว่าเดิม
2.1.4 คํานวณค่า Factor Score ของแต่ละ case ด้วยวิธีการสร้างคะแนนปัจจัยของ
แต่ละหน่วยวิเคราะห์ โดยใช้คะแนนปัจจัยที่มีค่าการผันแปรเท่ากับความสัมพันธ์พหุระหว่างค่า
คะแนนที่ประมาณได้และค่าของปัจจัยจริ ง ซึ่งดูได้จากเมตริ กซ์การผันแปรร่ วมระหว่างปัจจัยและ
คะแนนปัจจัยถดถอยที่ประมาณได้
2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment
correlation coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อ
สินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
2.3 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัวกับตัวแปร
อิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยสมมติฐานที่ผวู้ ิจยั ทําการศึกษา มีตวั แปรอิสระ 7 ตัวแปร ได้แก่
คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียง
ของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้
คุณภาพของการถ่ายทอดสด และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่
จําหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้
ของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อสินค้า ผูถ้ ่ายทอดสด และการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ศึกษาองค์ประกอบของตัวแปร ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และความน่าเชื่อถือ
ของตัวแปรตามกรอบแนวคิด เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นต่อสินค้า ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด และ
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ สามารถแสดง
ผลการวิจยั ได้ ดังนี้

ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพได้มกี ารเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
ที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 30 คน และเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จากนั้นทําการสัมภาษณ์ดว้ ยคําถามปลายเปิ ดถึงการรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีมุมมองหรื อแนวคิด
ที่สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นและได้ทาํ การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data triangulation) โดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิสิต/ นักศึกษา
กลุ่มคนทํางาน และกลุ่มผูข้ ายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยสัมภาษณ์ในเวลาและสถานที่
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทั้ง 3 กลุ่ม ในเวลาและ
สถานที่ที่แตกต่างกัน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกัน จึงพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ทาํ การศึกษามา
นั้นถูกต้อง จากนั้นสรุ ปประเด็นที่มคี วามคิดเห็นสอดคล้องกันมาจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน จนได้ขอ้ มูล
ที่แน่นอนและข้อมูลมีความอิ่มตัว ไม่มีประเด็นใหม่ ๆ เกิดขึ้น เป็ นการพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่ได้รับ
มีความน่าเชื่อถือ สามารถแสดงผลในตารางได้ ดังต่อไปนี้
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ความคิดเห็นต่อสินค้าของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นต่อสินค้าของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสด
ประเด็น

ความคิดเห็น

คุณภาพของสินค้า มิว : อยูท่ ี่ว่าสินค้าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ที่เคยเจอมา
ก็รู้สึกดี ได้สินค้าดีตามที่คาดหวังทุกร้าน
อาย : มันก็แล้วแต่ตวั สินค้า เพราะสินค้าบางอย่าง
อยากจะไปทดลองใช้เองก่อน ถ้าเห็นว่าดีก็อาจจะซื้อเลย
ปุ๊ ก : ได้เห็นสินค้าจริ ง และบางสินค้าก็อยูใ่ นกล่องจริ ง
เราก็จะเห็นเลยว่ามีการซีนกล่องเรี ยบร้อยแล้ว สินค้า
ไม่ได้ถกู แกะออก
แวน : ไม่มนั่ ใจว่าสินค้าจะเป็ นของจริ งไหม กลัวว่า
จะเป็ นของปลอม
กัน : อาจจะเป็ นของปลอมก็ได้
วิว : ตัวเครื่ องสําอาง หมดอายุหรื อเปล่า ถึงนํามาไลฟ์
ขายแบบนี้
มอส : คิดว่าเครื่ องสําอางนั้นจะดีจริ งๆหรื อเปล่า คุณภาพ
จะดีเหมือนที่คิดไว้หรื อไม่ เพราะเราก็ไม่ได้ลองสัมผัส
สินค้าจริ งๆ ไม่ได้ลองเทสด้วยตัวเอง
มิ้น : บางทีอาจจะเป็ นของปลอม
นุย้ : คิดว่าซื้อตามร้านเลยดีกว่า น่าจะปลอดภัยกว่า
ทิพย์ : กลัวสินค้าไม่มคี ุณภาพ บางทีสินค้านี้ เราเคยเจอ
มาก่อน แต่พอดูราคาในไลฟ์ มันถูกกว่าข้างนอกมาก
ก็เลยสงสัยว่าของไม่ดีหรื อใกล้จะหมดอายุแล้วหรื อเปล่า
ปาล์ม : บางทีของที่ได้มาไม่เหมือนกับที่ดูในไลฟ์
เช่น บอกว่าอันนี้ของจริ งแน่นอนหรื ออันนี้สีน้ ี แต่พอ
ส่งจริ ง ๆ แล้วมันไม่เหมือนแบบที่บอกไว้
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ประเด็น
ความน่าเชื่อถือ
ของสินค้า

ความคิดเห็น

ก้อย : ดูน่าเชื่อถือดี ถ้าเครื่ องสําอางตัวไหนใช้ดี
เราก็อยากบอกต่อกับคนอื่นเหมือนกัน
แนน : มองว่าตัวสินค้ามีความน่าเชื่อถือ
แพร : สินค้าดูน่าสนใจ อยากที่จะลองใช้สินค้า
เพราะแบรนด์สินค้าที่นาํ มาไลฟ์ มีความน่าเชื่อถือ
นานา : สินค้าบางตัวก็กลัวอันตราย บางตัวก็น่าสนใจ
แต่ก็อยากลองใช้
ยุย้ : ส่วนมากที่ดูสินค้าก็น่าเชื่อถือดี
แพรว : ตัวสินค้าที่นาํ มาขายไม่ค่อยน่าเชื่อถือ และสินค้า
ที่อยูใ่ นโซเชียลคงไม่เทียบเท่าสินค้าในเคาน์เตอร์แบรนด์
มิ้ล : อยากได้ราคาถูก แต่ไม่รู้ว่าเป็ นสินค้าของแบรนด์
จริ งไหม
บิว : ไม่รู้ว่าเครื่ องสําอางนั้นเป็ นของแท้หรื อของปลอม
วิว : ไม่เคยเห็นตัวอย่างจริ ง ๆ ไม่รู้ว่าของที่ส่งมาจะตรง
ตามที่เขานําเสนอในไลฟ์ สดหรื อเปล่า
มะเหมี่ยว : กลัวว่าสินค้าจะไม่ใช่ของจริ ง ด้วยความที่
เรี ยนเกี่ยวกับการสื่อสารมา ก็คิดว่าใครก็สามารถพูดได้
ว่าของดีมีคุณภาพ ก็อาจจะไม่ได้จริ งเสมอไป
ประโยชน์ของสินค้า ตี้ : ได้รู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้น เพราะสินค้าบางตัวก็รู้จกั
อยูแ่ ล้ว แต่สินค้าบางตัวเราก็ไม่ค่อยรู้จกั
ปุ๊ ก : ถ้ามีการแนะนําเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ เช่น มีการบอก
อายุการใช้งาน วิธีการใช้งาน ก็จะดีมากเพราะได้รู้จกั
เครื่ องสําอางมากขึ้น
มิ้ง : ของบางอย่างจะราคาถูกกว่าขายหน้าร้านและเป็ น
สิ่งที่เราอยากได้จริ ง ๆ
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ประเด็น

ความคิดเห็น

ทราย : ต้องเป็ นความต้องการในขณะนั้นหรื ออยากได้อยู่
พอดี ก็ตดั สินใจซื้อ
พลอย : ขึ้นอยูก่ บั ว่าสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของเรา
หรื อเปล่า ถ้าตรงเราอาจจะซื้อ
มุก : สนใจเมื่อเจอสินค้าตรงกับความต้องการของตนเอง
อ้อ : จริ งๆแล้วก็มองว่าแนะนําสินค้าดีอยูแ่ ล้ว เพียงแค่ว่า
เราสนใจตัวไหนหรื อมันดูมีประโยชน์กบั เราก็ซ้ือ แต่ถา้
ไม่สนใจ ไม่เคยใช้หรื อไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะใช้ เราก็ไม่ซ้ือ
กัน : จะสนใจเมื่อเป็ นของที่หาซื้อยาก หรื ออยากได้จริ ง ๆ
เปรม : พอได้เห็นสินค้าแล้วก็สนใจ แต่ถา้ ดูใช้ยากเกินไป
ก็คงไม่สนใจเท่าไหร่
ความสะดวกสบาย มิว : ปกติก็ซ้ือผ่านไลฟ์ สดมาตลอด แต่ก่อนก็ไปซื้อตาม
ในการซื้อสินค้า ห้างแล้วรู้สึกว่าเสียเวลาในการเดินทาง กว่าจะจอดรถ
เปลืองค่านํ้ามันอีก แต่ดจู ากไลฟ์ สดมันเข้าถึงเราได้ง่าย
โอนเงินก็ง่ายดี
มอส : คิดว่าดีต่อคนที่ไม่สะดวกไปซื้อที่หน้าร้าน
ปาล์ม : ถ้าชอบก็คือซื้อเลย ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปซื้อที่ร้าน
ยิง่ เดี๋ยวนี้โอนเงินผ่านมือถือง่าย ก็ยงิ่ สะดวกมากขึ้น
สามารถดูสินค้าในระหว่างทํางานได้เลย
พลอย : อยากให้เอาสินค้ามาขายจํานวนมากขึ้น เพราะ
บางทีก็เอามาน้อยไป ซื้อไม่ค่อยทัน เพราะสินค้าหมดก่อน
แล้วก็จะดูเรื่ องของราคา กับระยะเวลาการจัดส่งด้วย
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จากตารางที่ 8 สามารถสรุ ปได้ว่า ประเด็นที่ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ กล่าวถึงความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่ องสําอางมากที่สุด คือ คุณภาพสินค้า รองลงมา

78
คือ ความน่าเชื่อถือของสินค้า ประโยชน์ของสินค้า และความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ตามลําดับ
ประเด็นคุณภาพสินค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติในเชิงลบต่อสินค้า เพราะกลัวว่า
สินค้าจะไม่เป็ นไปตามสรรพคุณที่กล่าวไว้ รวมถึงกลัวว่าจะนําเครื่ องสําอางที่หมดอายุแล้วมาขาย
ประเด็นความน่าเชื่อถือของสินค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติในเชิงลบต่อสินค้า
โดยให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่ องความปลอดภัยของสินค้า เพราะกลัวว่าใช้สินค้าแล้วจะเกิด
อันตรายต่อตนเอง และคิดว่าเครื่ องสําอางที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์คงไม่เทียบเท่าสินค้าใน
เคาน์เตอร์แบรนด์ ทําให้เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมัน่ ในตัวสินค้า
ประเด็นประโยชน์ของสินค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติในเชิงบวกต่อสินค้า โดยให้
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าจะสนใจก็ต่อเมื่อเจอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตนเองและยังทําให้
ได้รู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้นด้วย รวมถึงมองว่าเครื่ องสําอางที่ขายในการไลฟ์ สด มีราคาถูกกว่าที่อนื่ ๆ
และประเด็นความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติ
ในเชิงบวกต่อสินค้า โดยให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าการซื้อเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
มีความสะดวกกว่าการไปซื้อเองที่หน้าร้าน เพราะไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทาง แถมยังโอนเงินค่า
สินค้าผ่านมือถือได้เลย ทําให้สะดวกสบายมากขึ้น
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสด
ประเด็น
ความน่าเชื่อถือ
ของผูถ้ ่ายทอดสด

ความคิดเห็น

ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค
ปุ๊ ก : น่าเชื่อถือ เพราะเลือกดูเฉพาะคนที่เคยดูหรื อเคยซื้อ
เชิงบวก
มาก่อน ถ้าผูท้ ี่ไลฟ์ สดดูเด็กเกินไปก็จะไม่ดู ต้องเป็ นคนที่
ทํางานแล้วหรื อดูน่าเชื่อถือ ถึงจะเชื่อคําแนะนํา
มิ้น : ถ้าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญมาไลฟ์ สด จะดูน่าเชื่อถือมากกว่า
เชิงบวก
อ้อ : ส่วนใหญ่จะดูไลฟ์ สดของดารา เพราะดูน่าเชื่อถือ
เชิงบวก
มากกว่าคนธรรมดา และเลือกติดตามแค่คนที่มีหน้าร้าน
แนน : ส่วนใหญ่จะเป็ นเพื่อนในเฟสก็เลยคิดว่าเชื่อถือได้
เชิงบวก

79
ตารางที่ 9 (ต่อ)
ประเด็น

ความคิดเห็น
มิ้ล : คิดว่าถ้าไม่ใช่แม่คา้ ที่ดูเด็กเกินไปก็จะสนใจ ยิง่ เป็ น
บุคคลมีชื่อเสียง เจ้าของแบรนด์หรื อคนที่เรารู้จกั มาไลฟ์
สดก็จะสนใจซื้อ
ปาล์ม : คิดว่าไลฟ์ สดขายเครื่ องสําอาง ก็ดูน่าเชื่อถือ
ถ้าเป็ นแม่คา้ ที่ซ้ือประจําหรื อมีเพจที่น่าเชื่อถือ ก็จะเชื่อว่า
ส่งสินค้าจริ ง แต่ถา้ เป็ นแม่คา้ ที่ไลฟ์ สดเป็ นครั้งแรกก็ตอ้ ง
ดูว่ามีคนเข้ามาสัง่ ของมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีมากก็จะเชื่อ
วิว : ถ้าไลฟ์ สดขายของมานานก็ดูน่าเชื่อถือดี
ส่วนเรื่ องราวก็มองว่าแล้วแต่คน มีน่าเชื่อถือบ้าง
ไม่น่าเชื่อถือบ้าง ปนกันไป
ตูน : โดยมากที่ดูไลฟ์ สดมา ก็จะมีความน่าเชื่อถือ
เพราะเราค่อนข้างเลือกดูอยูแ่ ล้ว
ก้อย : คนที่มาไลฟ์ สดต้องเป็ นที่รู้จกั พอสมควร ถึงจะมี
ความน่าเชื่อถือ และมีราคาที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป
ทิพย์ : ก็แล้วแต่บางคน ว่าจะเชื่อถือได้จริ งไหม
ตี้ : คนที่มาไลฟ์ สดขายเครื่ องสําอางส่วนใหญ่ ก็จะสวย ๆ
กันอยูแ่ ล้ว ถ้าหน้าตาไม่ค่อยดีสีผวิ ไม่ดีมนั ก็ดู
ไม่น่าเชื่อถือ บางทีเครื่ องสําอางที่มาขาย ก็ไม่ได้แปลว่า
จะใช้เองทุกตัว หรื อว่าสินค้าจะดีทุกตัว
มะเหมี่ยว : ถ้าแม่คา้ แต่งตัวไม่ได้ดูดีมาก ก็จะอาจจะคิด
ในใจว่าขายของแท้หรื อเปล่า หรื อบางทีแม่คา้ ใส่ของ
แบรนด์เลย แต่เอาสินค้ามาขายในราคาถูก ก็จะคิดแล้วว่า
น่าเชื่อถือจริ งไหม ถ้าเป็ นบิวตี้บล็อกเกอร์มาไลฟ์ สด
เราก็จะมัน่ ใจในตัวเครื่ องสําอางมากขึ้น
แพร : ผูท้ ี่ไลฟ์ สดควรมีความน่าเชื่อถือ ไม่รีวิวเพราะ
อยากขายของจนเกินไป
แวน : ก็ตอ้ งประเมินจากหน้าตา ต้องดูว่าผูท้ ี่ขายใช้
เครื่ องสําอางเองจริ งไหม

ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ประเด็น

ความคิดเห็น

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

อาย : รู้สึกว่าน่าสนใจ แม่คา้ พูดเก่ง ขายเก่ง
กัน : ดีค่ะ แม่คา้ กล้าแสดงออก ทําอาชีพสุจริ ตด้วย
ตูน : เห็นถึงความสามารถในการพูด การจูงใจ ลีลา
การเชิญชวน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ส้ม : คนที่ไลฟ์ สดดูขายเก่งดี
มิว : ส่วนใหญ่จะเจอแม่คา้ ที่มคี วามรู้แต่เครื่ องสําอาง
อยูแ่ ล้วจะสามารถบอกสรรพคุณวิธีการใช้ได้ ทําให้
เราเข้าใจสินค้ามากขึ้น
บิว : ถ้ามีโปรโมชัน่ น่าจะทําให้อยากซื้อมากขึ้น แต่ก็
ขึ้นอยูท่ ี่ตวั ผูไ้ ลฟ์ สดด้วยว่าจะสื่อสารได้ดีแค่ไหน
ทราย : รู้สึกเข้าถึงตัวคนที่ไลฟ์ สดดี ได้รู้จกั ไลฟ์ สไตล์
ของคนไลฟ์ สดกับตัวสินค้ามากขึ้นด้วย
พลอย : แม่คา้ คนไหนที่อธั ยาศัยดี พูดดีกจ็ ะดูต่อ ถ้ามี
เหวี่ยงใส่ก็อาจจะไม่ดู
ยุย้ : คนที่มาไลฟ์ สดก็น่ารักดี พูดเก่ง ดูแล้วอยากซื้อมาใช้
ปุย : อยากจะให้ผทู้ ี่ไลฟ์ สดบอกรายละเอียดของสินค้า
มากขึ้น ไม่อยากให้พดู นอกเรื่ องมันดูไม่ค่อยมีสาระ
เพราะเวลาจะดูผลิตภัณฑ์ตวั หนึ่ง ก็อยากดูแค่รายละเอียด
แล้วก็ขอ้ มูลจริ งๆของผลิตภัณฑ์
นุย้ : แม่คา้ ดูอยากขายมากเกินไป น่าจะมีเทคนิค
ในการดึงดูดลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจ
มิง้ : คิดว่าพูดโน้มน้าวให้เราสนใจซื้อมากไป
แพร: ถ้าแต่งตัวดูดีหรื อพูดจาดีก็ชื่นชอบ แต่ส่วนมาก
จะเจอแบบแต่งตัววาบหวิว ทําให้รู้สึกรําคาญ
มอส : คนไหนพูดจาห้วน ๆ เกินไป หรื อพูดจาไม่ค่อย
เข้าหูก็อาจจะไม่ดูต่อหรื อไม่ซ้ือเลย ต่อให้ชอบสินค้า
มากแค่ไหนก็ตาม
ก้อย : บางคนก็โฆษณาเกินจริ ง ก็ตอ้ งคิดตามอีกที
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จากตารางที่ 9 สามารถสรุ ปได้ว่า ประเด็นที่ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ กล่าวถึงความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดมากที่สุด คือ ความสามารถ
ในการสื่อสาร รองลงมา คือ ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ประเด็นความสามารถในการสื่อสาร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติในเชิงบวกต่อ
ผูถ้ ่ายทอดสด โดยให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่ องความรู้สามารถในการพูดแนะนํา
เครื่ องสําอาง และลีลาการเชิญชวนของผูถ้ ่ายทอดสด ทําให้มีความน่าสนใจและอยากที่จะซื้อตาม
และประเด็นความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่มีทศั นคติในเชิงบวก
ต่อผูถ้ ่ายทอดสด ซึ่งได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าผูถ้ ่ายทอดสดควรเป็ นบุคคลที่รู้จกั เป็ นเพื่อน
ในเฟซบุ๊ก ดาราหรื อบุคคลมีชื่อเสียง และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องสําอาง เพราะน่าเชื่อถือมากกว่า
ผูถ้ ่ายทอดสดที่ไม่รู้จกั หรื อดูเด็กเกินไป
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสด
ประเด็น

ความคิดเห็น

ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค

ความน่าเชื่อถือ
ของการสาธิต
การใช้สินค้า

อาย : ดูน่าเชื่อถือ เพราะมีการเทสให้ดู แต่งให้ดูขณะนั้น
ทําให้ได้เห็นของจริ ง สามารถเปรี ยบเทียบสินค้าได้
มิ้ล : ถ้ามีการแต่งหน้าให้ดดู ว้ ย ก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น
ปาล์ม : อยากให้แนะนําผลิตภัณฑ์ดว้ ย เช่น สินค้าตัวนี้
ไม่เหมาะกับผิวแบบไหน อยากให้แนะนําสินค้าให้
มากที่สุด แล้วก็บอกวิธีการใช้สินค้าด้วย
เปรม : น่าเชื่อถือมากกว่าแค่ดรู ู ปหรื อคลิปวีดีโอ เพราะ
ได้เห็นการใช้สินค้าจริ ง ถ้าสาธิตวิธีใช้ได้น่าสนใจ สินค้า
ดูดี มีมาตรฐานก็น่าซื้อมาลองใช้
ทราย : เหมือนเป็ นการโชว์สินค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เห็น
และรู้สึกเหมือนว่าเราได้จบั ต้องกับสินค้ามากขึ้น
เพราะผูไ้ ลฟ์ สดจะแกะสินค้าและทดลองใช้ให้เห็นกัน
ต่อหน้าจริ ง ๆ

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

เชิงบวก

เชิงบวก

82
ตารางที่ 10 (ต่อ)
ประเด็น

ความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน
การใช้สินค้าจริ ง

ความคิดเห็น
แพร : ถ้าไลฟ์ สดขายเครื่ องสําอางโดยการแต่งหน้า
ประกอบไปด้วยก็จะสนใจเพิ่มขึ้น เพราะได้เห็นการใช้
จริ งของแบรนด์น้ นั
มิว : สิ่งที่สาํ คัญ คือ คนที่มาไลฟ์ สดควรจะมีเทคนิค
อะไรมานําเสนอให้ดึงดูดลูกค้า เช่น แต่งหน้าโชว์ หรื อ
พยายามดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น
ตี้ : ควรเปรี ยบเทียบให้ดูเลย เราจะได้เห็นภาพชัดเจน
แล้วก็อยากให้ทดลองใช้สินค้าจริ ง บางคนขายสินค้า
ประเภทเดียวกันแต่หลายยีห่ อ้ ก็ไม่ค่อยเชื่อว่าใช้ทุกตัว
จริ ง ๆ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนที่เห็นผลกันแน่
ปุ๊ ก : อยากจะให้เทสสินค้ากับสีผวิ ให้ดูในไลฟ์ สดเลย
เพราะบางคนไม่ได้เทสกับสีผวิ แต่ให้เราคิดเอาเอง
อาย : ลูกค้าจะได้เห็นถึงตัวสินค้าได้ดีกว่ารู ปภาพ
เปรม : ถ้าทํารี วิวดี ๆ ก็ทาํ ให้อยากติดตามมากขึ้น
แพรว : อยากจะให้มีการยืนยันว่าสิ่งที่นาํ มาขายว่าสินค้า
ปลอดภัยจริ ง มีคุณภาพจริ ง
แวน : อยากให้แม่คา้ โชว์หลักฐาน ที่มนั ยืนยันว่าสินค้า
เป็ นของจริ ง เช่น กล่องของสินค้าโดยให้ดวู นั หมดอายุ
หรื อตรายีห่ อ้ สินค้าเพื่อที่เราจะได้มนั่ ใจมากขึ้น
บิว : เชื่อถือได้บา้ ง แต่ถา้ สนใจจริ งก็จะลองเอาชื่อสินค้า
ไปค้นหาดูใน Google อีกรอบหนึ่งว่าจริ งตามที่บอกไหม
มิ้ง : ถ้ามีรีวิวจากคนใช้จริ ง จะน่าเชื่อถือมากขึ้น
มอส : เราก็ไม่แน่ใจว่าสินค้านั้นจะเป็ นของแท้หรื อเปล่า
เลยยังไม่ซ้ือในขณะนั้น จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรื อ
ดูการรี วิวจากที่อื่น ๆ เพิ่มเติมก่อน แล้วค่อยมาตัดสินใจ
ดูอีกที
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ประเด็น

ความคิดเห็น

มิ้ล : ไม่อยากให้เอารู ปเด็กมาก ๆ มารี วิวเพราะว่า
ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่
ก้อย : บางคนก็โฆษณาเกินจริ ง ก็ตอ้ งคิดตามอีกที
แต่ถา้ สินค้าดูน่าใช้ มีการริ วิวดี ๆ ก็อาจจะซื้อตามได้
การรับรู้คุณภาพของ วิว : อยากให้เขียนราคาที่หน้าจอให้ชดั เจน เพราะบางที
การถ่ายทอดสด เข้ามาดูไม่ทนั ราคามันก็เลื่อนผ่านไปแล้ว ควรจะเขียน
ราคาระบุไว้ดว้ ย เราจะได้รู้ราคาว่าเท่าไหร่
แพรว : ถ้าไลฟ์ ที่มนั เห็นสินค้าชัด ๆ ก็จะเข้าไปดู
แวน : อยากให้ปรับแสงในการไลฟ์ สด เพราะว่าบางที
สีมนั อาจจะเพี้ยนไปจากเดิม ทําให้มองตัวผลิตภัณฑ์
ไม่ชดั เจน
แพร: ช่วยให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
มุก : คิดว่าเป็ นการช่วยให้ผบู้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่ายวิธีหนึ่ง

ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค
เชิงลบ
เชิงลบ
เชิงบวก

เชิงบวก
เชิงบวก

เชิงบวก
เชิงบวก

จากตารางที่ 10 สามารถสรุ ปได้ว่า ประเด็นที่ผรู้ ับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ กล่าวถึงความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดมากที่สุด คือ ความน่าเชื่อถือ
ของการสาธิตการใช้สินค้า รองลงมา คือ ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง และการรับรู้
คุณภาพของการถ่ายทอดสด
ประเด็นความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติ
ในเชิงบวกต่อการถ่ายทอดสด โดยให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าควรมีการสาธิ ตการแต่งหน้า
และการทดลองใช้เครื่ องสําอางจริ ง รวมถึงการแนะนําวิธีการใช้สินค้าในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การเปรี ยบเทียบกับสีผวิ หรื อโอกาสที่เหมาะสมในการใช้สินค้า เป็ นต้น ซึ่งจะทําให้การถ่ายทอดสด
ดูน่าสนใจและอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการถ่ายทอดสดมาใช้มากขึ้น
ประเด็นความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติ
ในเชิงบวกต่อการถ่ายทอดสด โดยให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าควรมีการอ้างอิงหลักฐานต่าง ๆ
เพื่อเป็ นการยืนยันความปลอดภัยของตัวสินค้า หรื อมีการรี วิวจากผูท้ ี่เคยใช้สินค้าจริ ง ซึ่งจะทําให้
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มัน่ ใจในตัวสินค้ามากขึ้นและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
และประเด็นการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีทศั นคติในเชิง
บวกต่อการถ่ายทอดสด โดยให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เป็ น
ทางเลือกที่ดี เพราะเป็ นสื่อออนไลน์ที่มีผใู้ ช้จาํ นวนมาก ทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น และ
ได้ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในการถ่ายทอดสด เช่น ควรปรับแสงที่ใช้
ในการถ่ายทอดสดให้เหมาะสม ไม่มืดหรื อสว่างจนเกินไป จะได้เห็นสินค้าชัดเจนมากขึ้นและสี
ไม่ผดิ เพี้ยนไปจากสินค้าจริ ง ซึ่งจะทําให้การถ่ายทอดสดมีคุณภาพมากขึ้น

ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ผูถ้ ่ายทอดสด และการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อตราสินค้า ความตั้งใจซื้อสินค้า และ
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั
เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
และการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่ วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพื่อให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปร
ในการวิจยั ดังนี้
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สั ญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
x
SD
PT
PT1
PT2
SOT
SOT1
SOT2
SOT3
AET
AET1
AET2
BAS

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน



แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

SE
R2
2

p
df
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
F
t
*

จํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นต่อสินค้า
คุณภาพสินค้า (องค์ประกอบที่ 1)
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า (องค์ประกอบที่ 2)
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด (องค์ประกอบที่ 3)
ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด (องค์ประกอบที่ 4)
ความสามารถในการสื่อสาร (องค์ประกอบที่ 5)
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง (องค์ประกอบที่ 6)
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด (องค์ประกอบที่ 7)
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
(องค์ประกอบที่ 8)
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนองค์ประกอบ
ค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย
สถิติค่าไค-สแควร์
ค่าความน่าจะเป็ นของโมเดลการวัด
องศาแห่งความเป็ นอิสระ
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ
ค่ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
ค่าที่ใช้พิจารณา F –distribution
ค่าที่ใช้พิจารณา t –distribution
มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพิ นื้ ฐานของผู้รับชมการถ่ ายทอดสดการขาย
เครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 400 คน รายละเอียดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสด
ข้อมูลทัว่ ไป

จํานวน (n=400)

ร้อยละ

52
219
106
23

13.0
54.8
26.5
5.8

10
28
39
242
81

2.5
7.0
9.8
60.5
20.3

126
56
153
65

31.5
14.0
38.3
16.2

95
207
70
28

23.8
51.7
17.5
7.0

อายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001- 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
ความถี่ในการรับชมการถ่ายทอดสดต่อสัปดาห์
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป
รู ปแบบในการรับชมการถ่ายทอดสด
รับชมขณะกําลังถ่ายทอดสด
รับชมเมื่อวีดิโอสิ้นสุดลง
รวม

จํานวน (n=400)

ร้อยละ

213
119
43
25

53.3
29.8
10.8
6.3

258
142
400

64.5
35.5
100.0

จากตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละของผูร้ ับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จําแนกตามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 400 คน สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
เมื่อจําแนกตามอายุ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 21-30 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.5 ช่วงอายุ 15-20 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 13.0 และอายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 20.3 มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 9.8 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 7.0 และการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือ นักเรี ยน/ นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 31.5
ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 16.2 และข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ
14.0 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.7 รองลงมา คือ รายได้นอ้ ยกว่าหรื อ
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เท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.8 รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และ
รายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 7.0 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามความถี่ในการรับชมการถ่ายทอดสดต่อสัปดาห์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการรับชมการถ่ายทอดสดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
53.3 รองลงมา คือ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 29.8 สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 10.8
และรับชม 7 ครั้งขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามรู ปแบบในการรับชมการถ่ายทอดสด พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรับชมขณะกําลังถ่ายทอดสด คิดเป็ นร้อยละ 64.5 และรับชมเมื่อวีดิโอสิ้นสุดลง คิดเป็ น
ร้อยละ 35.5 ตามลําดับ

ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นต่อสิ นค้า ผู้ถ่ายทอดสด และการถ่ ายทอดสด
การขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อสินค้าโดยรวม
ความคิดเห็นต่อสินค้า
โดยรวม
1. ด้านคุณภาพสินค้า
2. ด้านความน่าเชื่อถือของสินค้า
3. ด้านประโยชน์ของสินค้า
4. ด้านความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า

x

SD

2.84
3.31
2.97
3.63

0.81
0.89
0.88
0.87

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
4
มาก
2
ปานกลาง
3
มาก
1

รวม

3.19

0.68

ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.19,
SD = 0.68)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ( x = 3.63, SD = 0.87) รองลงมา คือ
ด้านความน่าเชื่อถือของสินค้า ( x = 3.31, SD = 0.89) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง

89
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 2.97,
SD = 0.88) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพสินค้า ( x = 2.84, SD = 0.81) ตามลําดับ
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านคุณภาพสินค้า
ด้านคุณภาพสินค้า
1. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีคุณภาพ
2. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย
3. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่ใช่สินค้าที่หมดอายุ
รวม

x

SD

2.85

0.92

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
2

2.54

0.98

ปานกลาง

3

3.14

0.98

ปานกลาง

1

2.84

0.81

ปานกลาง

จากตารางที่ 13 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านคุณภาพสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( x = 2.84, SD = 0.81)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ไม่ใช่สินค้า
ที่หมดอายุ ( x = 3.14, SD = 0.98) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีคุณภาพ ( x = 2.85, SD = 0.92) และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย ( x = 2.54, SD = 0.98) ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านความน่าเชื่อถือ
ของสินค้า
ด้านความน่าเชื่อถือของสินค้า
1. ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ถูกต้องแม่นยํา
2. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ กําลังเป็ นที่นิยม
รวม

x

SD

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
2

2.89

1.02

3.73

1.05

มาก

3.31

0.89

มาก

1

จากตารางที่ 14 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านความน่าเชื่อถือของสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 3.31, SD = 0.89)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ท่านคิดว่าสินค้า
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ กําลังเป็ นที่นิยม ( x = 3.73, SD = 1.05) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ถูกต้องแม่นยํา ( x = 2.89, SD = 1.02) ตามลําดับ
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านประโยชน์
ของสินค้า
ด้านประโยชน์ของสินค้า
1. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีความจําเป็ นต่อท่าน
2. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงตามความต้องการของท่าน
3. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้น
รวม

x

SD

2.61

1.02

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
3

2.75

1.06

ปานกลาง

2

3.55

1.05

มาก

1

2.97

0.88

ปานกลาง
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านประโยชน์ของสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( x = 2.97, SD = 0.88)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ท่านคิดว่าสินค้า
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้น ( x = 3.55,
SD = 1.05) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงตามความต้องการของท่าน
( x = 2.75, SD = 1.06) และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีความจําเป็ น
ต่อท่าน ( x = 2.61, SD = 1.02) ตามลําดับ
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านความสะดวก
สบายในการซื้อสินค้า
ด้านความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า

x

SD

แปล
ลําดับ
ความหมาย
มาก
2

1. ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านไม่ตอ้ งเสียเวลา
ในการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้าน
2. ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ ทําให้
ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
3. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อการเลือกซื้อ
รวม

3.71

0.99

3.86

0.96

มาก

1

3.31

1.10

ปานกลาง

3

3.63

0.87

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อสินค้า ด้านความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.63, SD = 0.87)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ ทําให้ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้า
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ( x = 3.86, SD = 0.96) และท่านคิดว่าการซื้อสินค้า
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เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้าน
( x = 3.71, SD = 0.99) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อการเลือกซื้อ ( x = 3.31, SD = 1.10) ตามลําดับ
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดโดยรวม
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
โดยรวม
1. ด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
2. ด้านความสามารถในการสื่อสาร
รวม

x

SD

3.33
3.56
3.45

0.67
0.76
0.59

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
2
มาก
1
มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.45,
SD = 0.59)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ( x = 3.56, SD = 0.76) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่
ด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ( x = 3.33, SD = 0.67) ตามลําดับ
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด

x

SD

1. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั
2. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์
ในการให้บริ การ
3. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
เป็ นต้น

3.26

0.98

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
3

3.06

0.90

ปานกลาง

5

3.07

1.00

ปานกลาง

4
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด

x

SD

แปล
ลําดับ
ความหมาย
มาก
2

4. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/ ผูม้ ีชื่อเสียง
ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
5. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเครื่ องสําอาง ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
รวม

3.51

1.02

3.77

1.00

มาก

3.33

0.67

ปานกลาง

1

จากตารางที่ 18 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.33, SD = 0.67)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องสําอาง ทําให้มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น ( x = 3.77, SD = 1.00) และท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/ ผูม้ ีชื่อเสียง
ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ( x = 3.51, SD = 1.02) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั ( x = 3.26, SD = 0.98) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น ( x = 3.07, SD = 1.00) และ
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ ( x = 3.06, SD = 0.90) ตามลําดับ
ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
1. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษา
ที่เข้าใจได้ง่าย
2. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิคในการดึงดูด
ให้เข้ามารับชมเฟซบุ๊กไลฟ์

x

SD

3.39

0.90

3.71

0.88

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
4
มาก

1
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
ด้านความสามารถในการสื่อสาร

x

SD

แปล
ลําดับ
ความหมาย
มาก
2

3. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้
ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย
4. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคาเครื่ องสําอาง
ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย
รวม

3.65

0.96

3.51

0.97

มาก

3.56

0.76

มาก

3

จากตารางที่ 19 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ด้านความสามารถในการสื่อสารโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.56, SD = 0.76)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิคในการดึงดูดให้เข้ามารับชมเฟซบุ๊กไลฟ์
( x = 3.71, SD = 0.88) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ท่าน
ตัดสินใจซื้อได้ง่าย ( x = 3.65, SD = 0.96) และท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคาเครื่ องสําอาง
ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย ( x = 3.51, SD = 0.97) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ( x = 3.39, SD = 0.90)
ตามลําดับ
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดโดยรวม
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
โดยรวม
1. ด้านความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า
2. ด้านความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง
3. ด้านการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
รวม

x

SD

3.48
3.37
3.12
3.32

0.77
0.78
0.70
0.65

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
1
ปานกลาง
2
ปานกลาง
3
ปานกลาง
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จากตารางที่ 20 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( x = 3.32, SD = 0.65)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า ( x = 3.48,
SD = 0.77) รองลงมา คือ ด้านความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง ( x = 3.37, SD = 0.78)
และด้านการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด ( x = 3.12, SD = 0.70) ตามลําดับ
ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ด้านความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า
ด้านความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า
1. ท่านคิดว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง
เช่น มีการแต่งหน้าจริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ ง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3. ท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของเครื่ องสําอาง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
รวม

x

SD

แปล
ลําดับ
ความหมาย
มาก
1

3.60

0.93

3.53

1.00

มาก

2

3.30

0.90

ปานกลาง

3

3.48

0.77

มาก

จากตารางที่ 21 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ด้านความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้
สินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.48, SD = 0.77)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง เช่น มีการแต่งหน้าจริ ง มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น ( x = 3.60, SD = 0.93) และท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ ง มีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น ( x = 3.53, SD = 1.00) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านคิดว่าการบอก
ประโยชน์ของเครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ( x = 3.30, SD = 0.90) ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ด้านความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง
ด้านความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง

x

SD

1. ท่านคิดว่าการแสดงรูปภาพเปรี ยบเทียบก่อน/
หลังการใช้เครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้เครื่ องสําอาง
จริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3. ท่านคิดว่าการแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เช่น ผลการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน
ผลการตรวจสอบเลขที่จดแจ้งเครื่ องสําอาง ฯลฯ
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
รวม

3.24

0.96

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
3

3.33

0.87

ปานกลาง

2

3.53

1.03

มาก

1

3.37

0.78

ปานกลาง

จากตารางที่ 22 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ด้านความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้
สินค้าจริ งโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.37, SD = 0.78)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ท่านคิดว่าการแสดง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน ผลการตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง
เครื่ องสําอาง ฯลฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ( x = 3.53, SD = 1.03) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้
เครื่ องสําอางจริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ( x = 3.33, SD = 0.87) และท่านคิดว่าการแสดงรู ปภาพ
เปรี ยบเทียบก่อน/หลังการใช้เครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ( x = 3.24, SD = 0.96)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ด้านการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
ด้านการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด

x

SD

1. ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จัดเรี ยงสินค้าอยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็นได้ชดั เจน
2. ท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็น
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ตรงกับความเป็ นจริ ง
3. ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน
4. ท่านสามารถรับชมการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่องและภาพไม่สะดุด
รวม

3.14

0.92

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
2

3.01

0.94

ปานกลาง

4

3.23
3.12

0.90
0.86

ปานกลาง
ปานกลาง

1
3

3.12

0.70

ปานกลาง

จากตารางที่ 23 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ด้านการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.12, SD = 0.70)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน ( x = 3.23, SD = 0.90)
รองลงมา คือ ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จัดเรี ยงสินค้าอยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็น
ได้ชดั เจน ( x = 3.14, SD = 0.92) ท่านสามารถรับชมการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่าง
ต่อเนื่องและภาพไม่สะดุด ( x = 3.12, SD = 0.86) และท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็น
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ตรงกับความเป็ นจริ ง ( x = 3.01, SD = 0.94) ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ระดับทัศนคติต่อตราสิ นค้า ความตั้งใจซื้อสิ นค้า และ
การถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติต่อตราสินค้า
ทัศนคติต่อตราสินค้า
1. ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณา
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและ
ความมัน่ ใจ
2. ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์
ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้ว สุขภาพผิวของท่าน
จะดีข้ นึ
3. ท่านรู้สึกมัน่ ใจถ้าได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์
ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์
4. ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณา
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี
รวม

x

SD

3.08

0.84

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
2

3.20

0.89

ปานกลาง

1

2.67

0.91

ปานกลาง

4

3.07

0.95

ปานกลาง

3

3.00

0.74

ปานกลาง

จากตารางที่ 24 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับทัศนคติต่อตราสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.00,
SD = 0.74)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ แล้ว สุขภาพผิวของท่านจะดีข้ ึน ( x = 3.20, SD = 0.89) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการใช้
เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและความมัน่ ใจ ( x = 3.08,
SD = 0.84) ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี
( x = 3.07, SD = 0.95) และท่านรู้สึกมัน่ ใจถ้าได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์
( x = 2.67, SD = 0.91) ตามลําดับ
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ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความตั้งใจซื้อสินค้า
ความตั้งใจซื้อสินค้า

x

SD

1. ท่านอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
2. ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอาง จากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพิ่มเติมในอนาคต
3. ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั ซื้อเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
รวม

2.96

1.08

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
3

3.35

1.14

ปานกลาง

1

3.14

1.12

ปานกลาง

2

3.15

1.00

ปานกลาง

จากตารางที่ 25 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.15,
SD = 1.00)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
เพิ่มเติมในอนาคต ( x = 3.35, SD = 1.14) รองลงมา คือ ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั
ซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ( x = 3.14, SD = 1.12) และท่านอยากที่จะซื้อ
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ( x = 2.96, SD = 1.08) ตามลําดับ
ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด
1. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสม
2. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ือ
3. ท่านมีความเพลิดเพลินในการรับชมถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์

x

SD

3.14

0.85

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
3

3.24

0.88

ปานกลาง

2

3.67

0.99

มาก

1

100
ตารางที่ 26 (ต่อ)
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด

x

SD

4. ท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
อยูเ่ สมอ
รวม

2.86

1.11

แปล
ลําดับ
ความหมาย
ปานกลาง
4

3.23

0.78

ปานกลาง

จากตารางที่ 26 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีระดับระดับทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.23,
SD = 0.78)
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีความ
เพลิดเพลินในการรับชมถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ( x = 3.67, SD = 0.99)
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่า
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ือ ( x = 3.24, SD = 0.88)
รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสม
( x = 3.14, SD = 0.85) และท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อยูเ่ สมอ ( x = 2.86,
SD = 1.11) ตามลําดับ

ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่มต้นในการวิจยั
เรื่องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
และการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
เนื่องจากข้อคําถามที่ใช้ในการวัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้น
ในการวิจยั ของผูว้ จิ ยั เป็ นข้อคําถามที่ได้มาจากผลการทําวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนั้นเพื่อให้ทราบ
องค์ประกอบของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มคี วามเที่ยงตรง ทางผูว้ ิจยั จึงทําการวิเคราะห์และ
ทดสอบองค์ประกอบของความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ใน 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ของ
ความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และขั้นตอนที่ 2
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ของความคิดเห็นจากการรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบแบบเน้นองค์ประกอบหลัก (Principle
Component Analysis: PCA) โดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor extraction) เพื่อลดจํานวนตัวแปร
ให้เหลือบางตัวที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูง (Factor loading) และเป็ นการหาจํานวนองค์ประกอบ
ที่สามารถใช้แทนตัวแปรทั้งหมดได้ จากนั้นกําหนดชื่อองค์ประกอบของตัวชี้วดั โดยการพิจารณา
ตามลักษณะหรื อชื่อของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มคี วามสัมพันธ์กนั ตามกรอบแนวคิด
ในการวิจยั
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ความเหมาะสมของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(EFA) รายละเอียดดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ค่า Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy และ Bartlett's Test of
sphericity ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์
KMO and Bartlett’s test
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
Df
Sig.

0.924
9646.102
820
0.000

จากตารางที่ 27 พบว่า ค่า Bartlett's Test of sphericity มีค่าเท่ากับ 9,646.102
(p < 0.000) แสดงว่าเมตริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วดั แตกต่างจากเมตริ กซ์เอกลักษณ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และ Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy มีค่าเท่ากับ 0.924
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่าตัวชี้วดั สังเกตได้มคี วามสัมพันธ์กนั เหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ใช้วิธีสกัดองค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบให้ต้งั ฉากกันแบบ Varimax ซึ่งผลการพิจารณา
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ จากตัวชี้วดั และค่าความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์
ที่กาํ หนด ได้จาํ นวนองค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพสินค้า เกิดจากการรวมปัจจัยเดิม ได้แก่ คุณภาพสินค้า
ความน่าเชื่อถือของสินค้า และประโยชน์ของสินค้า มารวมกันเป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงตั้งชื่อตัวแปรใหม่น้ ีว่า คุณภาพสินค้า
องค์ประกอบที่ 2 ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า เกิดจากการรวมปัจจัยเดิม ได้แก่
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า มารวมกันเป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงตั้งชื่อตัวแปร
ใหม่น้ ีว่า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
องค์ประกอบที่ 3 ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด เกิดจากการรวมปัจจัยเดิม ได้แก่
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด มารวมกันเป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงตั้งชื่อตัวแปรใหม่
นี้ว่า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
องค์ประกอบที่ 4 ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด เกิดจากการแยกออกจากปัจจัยเดิม
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด มารวมกันเป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงตั้งชื่อ
ตัวแปรใหม่น้ ีว่า ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการสื่อสาร เกิดจากการรวมปัจจัยเดิม ได้แก่
ความสามารถในการสื่อสาร มารวมกันเป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงตั้งชื่อตัวแปรใหม่น้ ีว่า
ความสามารถในการสื่อสาร
องค์ประกอบที่ 6 ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง เกิดจากการรวมปัจจัยเดิม ได้แก่
ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า และความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง
มารวมกันเป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงตั้งชื่อตัวแปรใหม่น้ ีว่า ความน่าเชื่อถือของการใช้
สินค้าจริ ง
องค์ประกอบที่ 7 การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด เกิดจากการรวมปัจจัยเดิ ม ได้แก่
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด มารวมกันเป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงตั้งชื่อตัวแปร
ใหม่น้ ีว่า การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
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องค์ประกอบที่ 8 ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด เกิดจากการรวม
ปัจจัยเดิม ได้แก่ ทัศนคติต่อตราสินค้า ความตั้งใจซื้อ และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด มารวมกัน
เป็ นองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงตั้งชื่อตัวแปรใหม่น้ ีวา่ ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสด
จะเห็นได้ว่า ทั้ง 8 องค์ประกอบ สามารถนํามารวมกัน หรื อแยกออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน ยกเว้นองค์ประกอบที่ 3 และ 4 ที่แยกออกมาจากปัจจัยความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
เหมือนกัน โดยมีส่วนที่แตกต่างกัน คือ ข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 3 เป็ นข้อคําถามที่เกี่ยวกับ
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด และข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 4 เป็ นข้อคําถามที่เกี่ยวกับ
ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด 41 ตัวชี้วดั พบว่า มี 40 ตัวชี้วดั ที่มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.5 และมี 1 ตัวชี้วดั ที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.5 รายละเอียด
ดังตารางที่ 28 ถึง 35
ตารางที่ 28 องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพสินค้า
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
1
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
มีคุณภาพ (X11)
2
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ไม่มีสารอันตราย (X12)
7
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ตรงตามความต้องการของท่าน (X17)
6
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
มีความจําเป็ นต่อท่าน (X16)
5
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
กําลังเป็ นที่นิยม (X15)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.76
0.72
0.71
0.68
0.61
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ตารางที่ 28 (ต่อ)
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
3
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ไม่ใช่สินค้าที่หมดอายุ (X13)
8
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ทําให้ท่านรู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้น (X18)
4
ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ถูกต้องแม่นยํา (X14)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.60
0.59
0.53

จากตารางที่ 28 องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 8 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.53 ถึง 0.76 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับ คุณภาพสินค้า
ความน่าเชื่อถือของสินค้า และประโยชน์ของสินค้า ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า คุณภาพ
สินค้า
ตารางที่ 29 องค์ประกอบที่ 2 ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
10
ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ ทําให้ท่านสะดวกต่อ
การซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X22)
9
ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
ทําให้ท่านไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้าน (X21)
11
ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อการเลือกซื้อ (X23)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.77
0.71
0.70
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จากตารางที่ 29 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 3 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.70 ถึง 0.77 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ตารางที่ 30 องค์ประกอบที่ 3 ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
13
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ (X32)
14
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
เป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น (X33)
12
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั (X31)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.70
0.67
0.50

จากตารางที่ 30 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 3 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.50 ถึง 0.70 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของ
ผูถ้ ่ายทอดสด ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ตารางที่ 31 องค์ประกอบที่ 4 ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
ตัวชี้วดั ที่
16
15

ตัวชี้วดั
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องสําอาง
ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X42)
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/ผูม้ ีชื่อเสียงทําให้
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X41)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.85
0.78
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จากตารางที่ 31 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 2 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.78 ถึง 0.85 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของ
ผูถ้ ่ายทอดสด ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
ตารางที่ 32 องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
19
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อ
ได้ง่าย (X53)
20
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคาเครื่ องสําอางที่ทาํ ให้ท่าน
ตัดสินใจซื้อได้ง่าย (X54)
18
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิคในการดึงดูดให้เข้ามารับชม
เฟซบุ๊กไลฟ์ (X52)
17
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
(X51)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.85
0.83
0.62
0.50

จากตารางที่ 32 องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 4 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.50 ถึง 0.85 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับ ความสามารถ
ในการสื่อสาร ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความสามารถในการสื่อสาร
ตารางที่ 33 องค์ประกอบที่ 6 ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
25
ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้เครื่ องสําอางจริ ง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X65)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.74
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
26
ท่านคิดว่าการแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น
ผลการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน, ผลการตรวจสอบเลขที่
จดแจ้งเครื่ องสําอาง ฯลฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X66)
24
ท่านคิดว่าการแสดงรู ปภาพเปรี ยบเทียบก่อน/หลังการใช้
เครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X64)
21
ท่านคิดว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง เช่น มีการแต่งหน้าจริ ง
มีความน่าเชื่อถือ (X61)
22
ท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ ง มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น (X62)
23
ท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของเครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น (X63)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.66

0.65
0.59
0.58
0.55

จากตารางที่ 33 องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 6 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.55 ถึง 0.74 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของ
การสาธิตการใช้สินค้า และความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
ตารางที่ 34 องค์ประกอบที่ 7 การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
30
ท่านสามารถรับชมการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ได้อย่างต่อเนื่องและภาพไม่สะดุด (X74)
29
ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน (X73)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.70
0.62
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
28
ท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็นจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงกับความเป็ นจริ ง (X72)
27
ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จัดเรี ยงสินค้า
อยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็นได้ชดั เจน (X71)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.55
0.53

จากตารางที่ 34 องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 4 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.53 ถึง 0.70 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ค่าของ
ตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Hair et al.,
2010) และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพของ
การถ่ายทอดสด ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
ตารางที่ 35 องค์ประกอบที่ 8 ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
36
ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
เพิ่มเติมในอนาคต (Y106)
37
ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั ซื้อเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Y107)
35
ท่านอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Y105)
34
ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี (Y104)
39
ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
มีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ือ (Y109)
40
ท่านมีความเพลิดเพลินในการรับชมถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Y110)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.82
0.80
0.71
0.69
0.63
0.63
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ที่
32
ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ แล้ว สุขภาพผิวของท่านจะดีข้ ึน (Y102)
41
ท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อยูเ่ สมอ (Y102)
33
ท่านรู้สึกมัน่ ใจถ้าได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Y103)
38
ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
มีความเหมาะสม (Y108)
31
ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและความมัน่ ใจ (Y101)

นํ้าหนัก
องค์ประกอบ
0.62
0.55
0.54
0.52
0.44

จากตารางที่ 35 องค์ประกอบที่ 8 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ที่สงั เกตได้จาํ นวน 11 ตัวชี้วดั
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.44 ถึง 0.82 ซึ่งมี 10 ตัวชี้วดั ที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
คือ ค่าของตัวชี้วดั แต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป
(Hair et al., 2010) ยกเว้น 1 ตัวชี้วดั ได้แก่ ตัวชี้วดั ที่ 31 ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่
โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและความมัน่ ใจ ที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.44 ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และหากพิจารณาตัวชี้วดั ในแต่ละข้อพบว่าเป็ นข้อคําถาม
เกี่ยวกับ ทัศนคติต่อตราสินค้า ความตั้งใจซื้อ และทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด ดังนั้นจึงเรี ยกชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจที่ผา่ นมา สามารถนําตัวชี้วดั มาจัดเป็ น
องค์ประกอบใหม่ได้ท้งั หมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อ
สินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่ได้มานั้น
แตกต่างไปจากตัวแปรอิสระตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั ทําให้ผวู้ ิจยั ต้องนําองค์ประกอบ
ใหม่ท้งั 8 องค์ประกอบมาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แสดงผลการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้น และตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ดังตารางที่ 36 ดังนี้
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ตารางที่ 36 การเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้น และตัวแปรที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้น
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
1.1 ความคิดเห็นต่อสินค้า
- คุณภาพสินค้า
- ความน่าเชื่อถือของสินค้า
- ประโยชน์ของสินค้า
- ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
1.2 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
- ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
- ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ
1.1 ความคิดเห็นต่อสินค้า
- คุณภาพสินค้า
- ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า

1.2 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
- ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
- ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
- ความสามารถในการสื่อสาร
1.3 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
1.3 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
- ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า
- ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
- ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง - การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
- การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables)
2.1 ทัศนคติต่อตราสินค้า
2.2 ความตั้งใจซื้อสินค้า
2.3 ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด

2.1 ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสด

จากตารางที่ 36 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้น
และตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจทําให้ตวั แปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นถูกเปลี่ยนแปลงไป ทางผูว้ ิจยั จึงนําตัวแปรหลังจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจแล้ว ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความคิดเห็นจากการรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ในขั้นตอนที่ผา่ นมา ทําให้ผวู้ ิจยั ได้ตวั แปร
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ท้งั หมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด ดังนั้นเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของตัวแปรใหม่เหล่านี้ ทางผูว้ ิจยั จึงใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สําหรับตัวแปร
ความคิดเห็นต่อสินค้า (PT) ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด (SOT) ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
(AET) และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS) การขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ผลการวิเคราะห์นาํ เสนอดังตารางที่ 37-40 และภาพที่ 10-13
การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อสินค้า (PT)
ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อสินค้า
ในตารางที่ 37 และภาพที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 37 ผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อสินค้า (PT)
ความคิดเห็นต่อสินค้า
(PT)
X11 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีคุณภาพ
X12 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย
X13 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ไม่ใช่สินค้า
ที่หมดอายุ
X14 ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับ
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ถูกต้องแม่นยํา

นํ้าหนักองค์ประกอบ
SE
t
( )
0.84
10.01* 0.14

R2
0.71

0.74

9.38*

0.14

0.54

0.62

8.72*

0.13

0.39

0.62

8.68*

0.13

0.38
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
ความคิดเห็นต่อสินค้า
นํ้าหนักองค์ประกอบ
SE
t
(PT)
( )
X15 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
0.57
8.74* 0.12
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ กําลังเป็ นที่นิยม
X16 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
0.69
9.21* 0.14
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีความจําเป็ น
ต่อท่าน
X17 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
0.69
9.22* 0.14
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ตรงตาม
ความต้องการของท่าน
X18 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
0.53
8.68* 0.10
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั
เครื่ องสําอางมากขึ้น
X21 ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าเครื่ องสําอาง
0.84
12.67* 0.10
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ทําให้ท่านไม่
ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้าน
X22 ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ
0.93
11.67* 0.11
ทําให้ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้า
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
X23 ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
0.61
12.67* 0.07
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอ
ต่อการเลือกซื้อ
*p < .05

R2
0.32
0.48

0.47

0.39

0.70

0.80

0.37
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0.71

X11

0.54

X12

0.39

X13

0.38

X14

0.62

0.32

X15

0.57

0.48

X16

0.47

X17

0.39

X18

0.70

X21

0.84

0.80

X22

0.93

0.37

X23

0.84
0.74
0.62

PT1

0.69

0.69
0.53

0.54

PT2

0.61

 2 = 37.57, p = 0.11, df = 28, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03

เมื่อ PT1 หมายถึง คุณภาพสินค้า
PT2 หมายถึง ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ภาพที่ 10 โมเดลการวัดความคิดเห็นต่อสินค้า (PT) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากตารางที่ 37 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
ตัวแปรความคิดเห็นต่อสินค้า (PT) และภาพที่ 10 โมเดลการวัดความคิดเห็นต่อสินค้า (PT) ของ
ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ที่บ่งชี้ว่า ความคิดเห็น
ต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วดั โดยพิจารณาจากดัชนีวดั ความสอดคล้องของ
โมเดล ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 37.57 องศาแห่งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 28
ค่าความน่าจะเป็ นของโมเดลการวัด (p) เท่ากับ 0.11 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ
0.99 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
เปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 และค่ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)
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เท่ากับ 0.03 ซึ่งดัชนีทุกค่าบ่งชี้ว่าโมเดลการวัดดังกล่าว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จึงสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ทั้ง 11 ตัวชี้วดั สามารถใช้วดั ความคิดเห็น
ต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงนํ้าหนักองค์ประกอบ ขององค์ประกอบทั้ง 11 ตัวชี้วดั
ในความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภคพบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบของทุกองค์ประกอบมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าระบบการโอนเงิน
ผ่านมือถือ ทําให้ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
(X22 = 0.93) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีคุณภาพ
(X11 = 0.84) ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านไม่ตอ้ ง
เสียเวลาในการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้าน (X21 = 0.84) ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย (X12 = 0.74) ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีความจําเป็ นต่อท่าน (X16 = 0.69) ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงตามความต้องการของท่าน (X17 = 0.69) ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่ใช่สินค้าที่หมดอายุ (X13 = 0.62) ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ถูกต้องแม่นยํา (X14 = 0.62) ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อการเลือกซื้อ (X23 = 0.61) ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ กําลังเป็ นที่นิยม (X15 = 0.57) และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้น (X18 = 0.53) ตามลําดับ
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแปรความคิดเห็นต่อสินค้า
(PT) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ประกอบด้วย
คุณภาพสินค้า (PT1) และความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า (PT2) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
ทั้ง 2 ตัวแปร มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) เกินระดับมาตรฐานที่ 0.5
(Hair et al., 2010)
การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
(SOT)
ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อ
ผูถ้ ่ายทอดสด (SOT) ในตารางที่ 38 และภาพที่ 11 ดังนี้

115
ตารางที่ 38 ผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
(SOT)
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
(SOT)

นํ้าหนักองค์ประกอบ
( )

X31 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้า
เครื่ องสําอางที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั
X32 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์
ในการให้บริ การ
X33 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น
X41 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/
ผูม้ ีชื่อเสียงทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
X42 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องสําอาง
ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
X51 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
X52 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิค
ในการดึงดูดให้เข้ามารับชมเฟซบุ๊กไลฟ์
X53 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัด
โปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย
X54 ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคา
เครื่ องสําอาง ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย
*p < .05

t

SE

R2

0.63

11.29* 0.07

0.39

0.85

12.53* 0.07

0.72

0.75

12.53* 0.08

0.57

0.86

4.87*

0.29

0.74

0.61

4.87*

0.14

0.37

0.75

11.26* 0.10

0.56

0.87

11.17* 0.12

0.75

0.63

16.02* 0.06

0.40

0.61

16.02* 0.06

0.37

116
0.39

X31

0.63

0.72
0.00

X32

0.85

0.57

X33

0.74

X41

0.86

0.37

X42

0.61

0.56

X51

0.75

X52

0.87

X53

0.63

0.40
0.37
2

X54

SOT1

0.75

0.32

SOT2
0.39
0.33

0.75

SOT3

0.61

= 26.87, p = 0.14, df = 20, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03
เมื่อ SOT1 หมายถึง ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
SOT2 หมายถึง ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
SOT3 หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร

ภาพที่ 11 โมเดลการวัดความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด (SOT) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากตารางที่ 38 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
ตัวแปรความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด (SOT) และภาพที่ 11 โมเดลการวัดความคิดเห็นต่อ
ผูถ้ ่ายทอดสด (SOT) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ที่บ่งชี้ว่า ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วดั โดยพิจารณาจาก
ดัชนีวดั ความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากับ 26.87 องศาแห่ง
ความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 20 ค่าความน่าจะเป็ นของโมเดลการวัด (p) เท่ากับ 0.14 ดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
0.97 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 และค่ารากกําลังสองของ
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ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่งดัชนีทุกค่าบ่งชี้ว่าโมเดลการวัด
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ของผูบ้ ริ โภค ทั้ง 9 ตัวชี้วดั สามารถใช้วดั ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ที่เคยรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบ
ทั้ง 9 ตัวชี้วดั ในความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภคพบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบของ
ทุกองค์ประกอบมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิคในการดึงดูดให้เข้ามารับชมเฟซบุ๊กไลฟ์ (X52 = 0.87) รองลงมา
คือ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/ผูม้ ีชื่อเสียงทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X41 = 0.86)
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ (X32 = 0.85) ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสด
มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น (X33 = 0.75)
ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย (X51 = 0.75) ท่านคิดว่า
ผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้าเครื่ องสําอางที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั (X31 = 0.63) ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสด
มีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย (X53 = 0.63) ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องสําอาง ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X42 = 0.61) และท่านคิดว่า
ผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคาเครื่ องสําอาง ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย (X54 = 0.61) ตามลําดับ
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแปรความคิดเห็นต่อ
ผูถ้ ่ายทอดสด (SOT) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด (SOT1) ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด (SOT2)
และความสามารถในการสื่อสาร (SOT3) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร มีความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct validity) เกินระดับมาตรฐานที่ 0.5 (Hair et al., 2010)
การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
(AET)
ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อ
การถ่ายทอดสด (AET) ในตารางที่ 39 และภาพที่ 12 ดังนี้

118
ตารางที่ 39 ผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความคิดเห็นต่อ
การถ่ายทอดสด (AET)
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
(AET)

นํ้าหนักองค์ประกอบ
( )

t

SE

R2

X61 ท่านคิดว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง
เช่น มีการแต่งหน้าจริ ง มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น
X62 ท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ ง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
X63 ท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของ
เครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
X64 ท่านคิดว่าการแสดงรู ปภาพเปรี ยบเทียบ
ก่อน/ หลังการใช้เครื่ องสําอาง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
X65 ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้
เครื่ องสําอางจริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
X66 ท่านคิดว่าการแสดงหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจสอบ
สารไฮโดรควิโนน ผลการตรวจสอบเลขที่
จดแจ้งเครื่ องสําอาง ฯลฯ มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น
X71 ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ จัดเรี ยงสินค้าอยูใ่ นตําแหน่ง
ที่มองเห็นได้ชดั เจน
X72 ท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่ได้เห็นจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง
X73 ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
ชัดเจน

0.68

9.33*

0.12

0.46

0.69

9.92*

0.12

0.48

0.76

10.74* 0.11

0.58

0.68

9.95*

0.11

0.46

0.70

11.51* 0.09

0.49

0.56

10.74* 0.08

0.31

0.57

9.93*

0.58

11.33* 0.06

0.33

0.75

14.80* 0.06

0.56

0.07 0.32
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ตารางที่ 39 (ต่อ)
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
(AET)
X74 ท่านสามารถรับชมการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ได้อย่างต่อเนื่องและภาพไม่สะดุด
*p < .05
0.46

0.89

SE

R2

14.80* 0.08

0.78

X61
0.68

0.00
0.48

X62

0.58

X63

0.76

0.46

X64

0.68

0.49

X65

0.31

X66

0.32

X71

0.33

X72

0.58

0.56

X73

0.75

0.78

X74

2

t

นํ้าหนักองค์ประกอบ
( )

0.69

AET1

0.70
0.56
0.77
0.57

AET2

0.89

= 29.98, p = 0.12, df = 22, GFI = 0.986, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03
เมื่อ AET1 หมายถึง ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
AET2 หมายถึง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด

ภาพที่ 12 โมเดลการวัดความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด (AET) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
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จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของตัวแปรความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด (AET) และภาพที่ 12 โมเดลการวัดความคิดเห็น
ต่อการถ่ายทอดสด (AET) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ที่บ่งชี้ว่า ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วดั
โดยพิจารณาจากดัชนีวดั ความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากับ 29.98
องศาแห่งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 22 ค่าความน่าจะเป็ นของโมเดลการวัด (p) เท่ากับ 0.12 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
เท่ากับ 0.96 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 และค่ารากกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่งดัชนีทุกค่าบ่งชี้ว่าโมเดลการวัดดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของ
ผูบ้ ริ โภค ทั้ง 10 ตัวชี้วดั สามารถใช้วดั ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ที่เคยรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบ
ทั้ง 10 ตัวชี้วดั ในความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภคพบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบของ
ทุกองค์ประกอบมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด คือ ท่าน
สามารถรับชมการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่องและภาพไม่สะดุด (X74 = 0.89)
รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของเครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X63 = 0.76)
ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน (X73 = 0.75) ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้
เครื่ องสําอางจริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X65 = 0.70) ท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ ง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X62 = 0.69) ท่านคิดว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง เช่น มีการแต่งหน้า
จริ ง มีความน่าเชื่อถือ (X61 = 0.68) ท่านคิดว่าการแสดงรู ปภาพเปรี ยบเทียบก่อน/หลังการใช้
เครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X64 = 0.68) ท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็น
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ตรงกับความเป็ นจริ ง (X72 = 0.58) ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จัดเรี ยงสิ นค้าอยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็นได้ชดั เจน (X71 = 0.57) และท่านคิดว่า
การแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน ผลการตรวจสอบ
เลขที่จดแจ้งเครื่ องสําอาง ฯลฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (X66 = 0.56) ตามลําดับ
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแปรความคิดเห็นต่อ
การถ่ายทอดสด (AET) ของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง (AET1) และการรับรู้คุณภาพ
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ของการถ่ายทอดสด (AET2) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct validity) เกินระดับมาตรฐานที่ 0.5 (Hair et al., 2010)
การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสด (BAS)
ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรทัศนคติ ต่อตราสินค้าที่
จําหน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS) ในตารางที่ 40 และภาพที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 40 ผลทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสด (BAS)
ทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS)

นํ้าหนักองค์ประกอบ
( )

Y101 ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอาง
แบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและความมัน่ ใจ
Y102 ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอาง
แบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้ว
สุขภาพผิวของท่านจะดีข้ ึน
Y103 ท่านรู้สึกมัน่ ใจถ้าได้ใช้เครื่ องสําอาง
แบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์
Y104 ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอาง
แบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี
Y105 ท่านอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
Y106 ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ เพิ่มเติม
ในอนาคต
Y107 ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั
ซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์

t

SE

R2

0.61

11.61* 0.05

0.37

0.71

13.63* 0.06

0.51

0.73

13.88* 0.05

0.53

0.78

13.37* 0.07

0.61

0.70

14.07* 0.06

0.49

0.71

13.62* 0.07

0.50

0.71

12.93* 0.07

0.51
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ตารางที่ 40 (ต่อ)
ทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS)

นํ้าหนักองค์ประกอบ
( )

Y108 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสม
Y109 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ือ
Y110 ท่านมีความเพลิดเพลินในการรับชม
ถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์
Y111 ท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ อยูเ่ สมอ
*p < .05

t

SE

R2

0.65

12.45* 0.05

0.42

0.69

13.34* 0.05

0.48

0.60

12.29* 0.06

0.36

0.76

12.29* 0.12

0.58
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0.37

Y101

0.51

Y102

0.53

Y103

0.71

0.61

Y104

0.73

0.49

Y105

0.50

Y106

0.51

Y107

0.42

Y108

0.48

Y109

0.36

Y110

0.58

Y111

2

0.61

0.78
0.70

0.71

BAS

0.71
0.65
0.69
0.60
0.76

= 41.47, p = 0.10, df = 31, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03
เมื่อ BAS หมายถึงทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด

ภาพที่ 13 โมเดลการวัดทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS) การขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากตารางที่ 40 แสดงให้เห็นถึงผลทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปร
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS) และภาพที่ 13 โมเดลการวัดทัศนคติต่อ
ตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS) การขายเครื่ องสําอางผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ที่บ่งชี้
ว่าทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วดั โดยพิจารณา
2
จากดัชนีวดั ความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) เท่ากับ 41.47 องศา
แห่งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่าความน่าจะเป็ นของโมเดลการวัด (P) เท่ากับ 0.10 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
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เท่ากับ 0.96 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 และค่ารากกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่งดัชนีทุกค่าบ่งชี้ว่าโมเดลการวัดดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสะท้อนให้เห็นว่า ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสด ทั้ง 11 ตัวชี้วดั สามารถใช้วดั ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบ
ทั้ง 11 ตัวชี้วดั ในทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดพบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบ
ของทุกองค์ประกอบมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบที่มคี ่านํ้าหนักมากที่สุด
คือ ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี
(Y104 = 0.78) รองลงมา คือ ท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อยูเ่ สมอ
(Y111 = 0.76) ท่านรู้สึกมัน่ ใจถ้าได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์
(Y103 = 0.73) ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ แล้ว สุขภาพ
ผิวของท่านจะดีข้ นึ (Y102 = 0.71) ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
เพิ่มเติมในอนาคต (Y106 = 0.71) ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั ซื้อเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Y107 = 0.71) ท่านอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
(Y105 = 0.70) ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ือ
(Y109 = 0.69) ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสม
(Y108 = 0.65) ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ช่วยส่งเสริ ม
บุคลิกภาพและความมัน่ ใจ (Y101 = 0.61) และท่านมีความเพลิดเพลินในการรับชมถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Y110 = 0.60) ตามลําดับ
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแปรทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (BAS) การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ทั้ง 2 ตัวแปร มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เกินระดับมาตรฐานที่ 0.5 (Hair et al., 2010)
ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) ทางผูว้ ิจยั พบว่า มีตวั แปรจากการวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ท้งั หมด 8 องค์ประกอบ
ได้แก่ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
และผูว้ ิจยั พบว่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเกินระดับมาตรฐานที่ 0.5
(Hair et al., 2010) จึงสามารถนําตัวแปรเหล่านี้ ไปทดสอบในขั้นต่อไปได้
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ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ความน่ าเชื่อถือของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ เรื่องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ ายทอดสดการขาย
เครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA) ในขั้นตอนที่ผา่ นมา ทําให้ได้กลุ่มตัวแปรใหม่เกิดขึ้นทั้งหมด 8 กลุ่มตัวแปร ผูว้ ิจยั จึงได้
ทําการทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน เพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปร
ใหม่ เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยที่
ทุกตัวแปรจะต้องมีค่าความเชื่อมัน่ เกิน 0.7 (Nunnally, 1978) ซึ่งถือเป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสดงผล
ดังตารางที่ 41
ตารางที่ 41 ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ ของกลุ่มตัวแปรใหม่
ตัวแปร
1. คุณภาพสินค้า (X1)
2. ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า (X2)
3. ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด (X3)
4. ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด (X4)
5. ความสามารถในการสื่อสาร (X5)
6. ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง (X6)
7. การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด (X7)
8. ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (Y)
n of case = 400

Cronbach’s alpha
0.869
0.816
0.776
0.700
0.835
0.846
0.775
0.917

จากตารางที่ 41 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบความเชื่อมัน่ ของกลุ่มตัวแปรใหม่ท้งั หมด
8 ตัวแปร ที่บ่งชี้ว่า ตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมีค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ จึงสามารถนําตัวแปรไป
ทดสอบสมมติฐานในขั้นตอนต่อไปได้
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ส่ วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) ทําให้ได้กลุ่มตัวแปรใหม่เกิดขึ้นทั้งหมด 8 กลุ่มตัวแปร ได้แก่ คุณภาพสินค้า
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของ
ผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพ
ของการถ่ายทอดสด และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยทุกตัวมีความเกี่ยวข้องกันในระดับที่ยอมรับได้ ทําให้กรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั และ
สมมติฐานเริ่ มต้นของการวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้ในบทที่ 1 ต้องถูกปรับเปลี่ยนไป โดยกรอบ
แนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวแปรใหม่ ดังภาพที่ 14
และสมมติฐานเริ่ มต้นของการวิจยั ถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหาในสมมติฐานหลักและสมมติฐานย่อย
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ แสดงผลดังตารางที่ 42
ความคิดเห็นต่อสินค้า
- คุณภาพสิ นค้า
- ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ความคิดเห็นต่อผู้ถ่ายทอดสด
- ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
- ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
- ความสามารถในการสื่อสาร

H1
H2
H3

ความคิดเห็นต่อการถ่ ายทอดสด
- ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
- การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
ภาพที่ 14 กรอบแนวคิดในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่

ทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาหน่ ายผ่าน
การถ่ ายทอดสด
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จากภาพที่ 14 แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบด้วย
1.1 ความคิดเห็นต่อสินค้า มี 2 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพสินค้า และความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า
1.2 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด มี 3 ประเด็น ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของ
ผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด และความสามารถในการสื่อสาร
1.3 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด มี 2 ประเด็น ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของการใช้
สินค้าจริ ง และการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ดังนี้
2.1 ทัศนคติต่อตราสินค้าทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
ตารางที่ 42 สมมติฐานในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่

สมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1.1
สมมติฐานที่ 1.2
สมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2.1
สมมติฐานที่ 2.2
สมมติฐานที่ 2.3

สมมติฐาน
ความคิดเห็นต่อสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คุณภาพสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความสามารถในการสื่อสาร ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
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ตารางที่ 42 (ต่อ)

สมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3.1
สมมติฐานที่ 3.2

สมมติฐาน
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์

เมื่อปรับสมมติฐานในการวิจยั และกรอบแนวคิดในการวิจยั ตามผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จึงทําการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติสมการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple regression analysis) ใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และขั้นตอนที่ 2 การทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หากตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั เกิน 0.80 แสดงว่า มีแนวโน้มที่จะเกิด
สภาพที่กลุ่มตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันสูง ดังตารางที่ 43
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ตารางที่ 43 ผลของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อ
สินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการ
ถ่ายทอดสด และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ตัว
แปร
X1

ค่าสถิติ

X1
1

Correlation
Sig.
X2 Correlation
Sig.
X3 Correlation
Sig.
X4 Correlation
Sig.
X5 Correlation
Sig.
X6 Correlation
Sig.
X7 Correlation
Sig.
Y Correlation
Sig.
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X2
.483*
.000
1

X3
.591*
.000
.380*
.000
1

ตัวแปร
X4
X5
.278* .332*
.000 .000
.192* .458*
.000 .000
.286* .335*
.000 .000
1
.263*
.000
1

X1 หมายถึง คุณภาพสินค้า
X2 หมายถึง ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
X3 หมายถึง ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด

X6
.429*
.000
.543*
.000
.465*
.000
.260*
.000
.583*
.000
1

X7
.403*
.000
.439*
.000
.351*
.000
.212*
.000
.498*
.000
.616*
.000
1

Y
.604*
.000
.462*
.000
.578*
.000
.171*
.000
.401*
.000
.507*
.000
.582*
.000
1
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X4
X5
X6
X7
Y

หมายถึง ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร
หมายถึง ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
หมายถึง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
หมายถึง ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด

จากตารางที่ 43 ผลของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพสินค้า ความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.80 มีจาํ นวน 7 ค่า คือ X1 X2 X3 X4 X5 X6 และ X7 แสดงว่า
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ต้งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป ดังนั้นสามารถใช้ตวั แปรอิสระเหล่านี้ ในการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุ ในขั้นตอนต่อไปได้
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุ
จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพสินค้า ความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า
ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวแปร ไม่มีความสัมพันธ์กนั เองจึงทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว เพื่อทดสอบว่ามีตวั แปรอย่างน้อย 1 ตัวที่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามหรื อไม่
ดังตารางที่ 44
ตารางที่ 44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
Model
Sum Squares
Regression
118.546
Residual
92.938
Total
211.484
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
7
392
399

Mean Square
16.935
.237

F
71.431

Sig.
.000*
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จากตารางที่ 44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เป็ นการวิเคราะห์ว่า
มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามหรื อไม่ ด้วยการทดสอบค่าสถิติ F
ผลการวิเคราะห์พบว่า F ที่คาํ นวณได้ เท่ากับ 71.431 แสดงให้เห็นว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย
1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม ซึ่งก็คือทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ดังนั้นสามารถใช้ตวั แปรอิสระเหล่านี้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ในขั้นตอน
ต่อไป โดยแสดงผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 45
ตารางที่ 45 ผลของสมการถดถอยเชิงพหุ ในการศึกษาทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ตัวแปร

β

ค่าคงที่ (a)
.285
X1
.278
X2
.056
X3
.250
X4
-.067
X5
.027
X6
.024
X7
.348
R = .749
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

Sig.

1.822
6.202
1.559
6.264
-2.284
.641
.460
7.512

.069
.000*
.120
.000*
.023*
.522
.646
.000*
R2 = .561

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.553
1.810
.604
1.655
.588
1.702
.873
1.146
.600
1.668
.445
2.249
.570
1.755
Adjusted R2 = .553

จากตารางที่ 45 ผลของสมการถดถอยเชิงพหุ ในการศึกษาคุณภาพสินค้า
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของ
ผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้ คุณภาพ
ของการถ่ายทอดสด และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient Analysis : β)
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เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละตัวแปร โดยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มีค่าคงที่เท่ากับ .285
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า มีตวั แปรอิสระ คือ คุณภาพสินค้า
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของ
ผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพ
ของการถ่ายทอดสด มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสด โดยสามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y = .285 + .278(X1) + .056(X2) + .250(X3) - .067(X4) + .027(X5) + .024(X6) + .348(X7)
เมื่อ X1 หมายถึง คุณภาพสินค้า
X2 หมายถึง ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
X3 หมายถึง ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
X4 หมายถึง ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
X5 หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร
X6 หมายถึง ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
X7 หมายถึง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
Y หมายถึง ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
สําหรับค่า R2 = .561 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพการพยาการณ์
ถึง 56.1% ส่วนที่เหลืออีก 43.9% เกิดจากตัวแปรอื่น ๆ
จากสมการถดถอย (Y) สามารถสรุ ปได้ว่า
1. คุณภาพสินค้า (X1) ของเครื่ องสําอางเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่
จําหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น ในการทดสอบพบว่า ค่านัยสําคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ยิง่ คุณภาพสินค้าของเครื่ องสําอางมากขึ้น จะยิง่ ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อ
ตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
2. ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า (X2) เครื่ องสําอางเพิ่มขึ้น ไม่ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น ในการทดสอบพบว่า ค่านัยสําคัญทาง
สถิติ มีค่าเท่ากับ 0.120 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น สมมติฐานนี้ จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
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3. ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด (X3) การขายเครื่ องสําอางเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น ในการทดสอบพบว่า ค่านัยสําคัญทาง
สถิติ มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ยิง่ ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางมากขึ้น
จะยิง่ ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
4. ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด (X4) การขายเครื่ องสําอางเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดลดลง ในการทดสอบพบว่า ค่านัยสําคัญทาง
สถิติ มีค่าเท่ากับ 0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ยิง่ ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางมากขึ้น
จะยิง่ ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
5. ความสามารถในการสื่อสาร (X5) ของผูถ้ ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น ไม่ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น ในการทดสอบพบว่า ค่านัยสําคัญทางสถิติ
มีค่าเท่ากับ 0.522 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น สมมติฐานนี้จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
6. ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง (X6) เพิ่มขึ้น ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
ตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น ในการทดสอบพบว่า ค่านัยสําคัญทางสถิติ
มีค่าเท่ากับ 0.646 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น สมมติฐานนี้จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
7. การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด (X7) การขายเครื่ องสําอางเพิ่มขึ้น จะส่งผล
ต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น ในการทดสอบพบว่า
ค่านัยสําคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ยิง่ การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางมากขึ้น จะยิง่ ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
8. ตัวแปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรตามในระดับสูง คือ
มีค่า R2 เท่ากับ .561 หมายความว่า คือ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ความน่ าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร
ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด ที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
ตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคได้ 56.1 ส่วนอีก 43.9 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอืน่ ๆ
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ที่ไม่ได้นาํ มาพิจารณา เมือ่ ทําการปรับค่า R2 แล้ว จะได้ค่า R2adj (Adjusted R Square) เท่ากับ .553
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากเพิ่มตัวแปรอิสระอื่น ๆ เข้าไปในโมเดลสมการถดถอย ปัจจัยด้านต่าง ๆ
ยังคงมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
9. ค่าสถิติที่ใช้วดั ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนและค่า
VIF จากตารางที่ 45 พบว่า ค่า VIF ของทุกตัวแปรอิสระ มีค่าตํ่ากว่า 5 ซึ่งเป็ นค่ามาตรฐานที่บ่งชี้ว่า
ตัวแปรอิสระนั้น ไม่มกี ารสร้างปัญหาของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ตั้งแต่
2 ตัวขึ้นไปในสมการถดถอย (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2547) ดังนั้น ในสมการถดถอยที่ผวู้ จิ ยั วิเคราะห์
มีค่า VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวน้อยกว่า 5 จึงสามารถสรุ ปได้ว่า สมการถดถอยนี้ ไม่มีปัญหาของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ในการศึกษา
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จึงสามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดังตารางที่ 46
ตารางที่ 46 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ความคิดเห็นต่อสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
สมมติฐานที่ 1.1 คุณภาพสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่
จําหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X1)
สมมติฐานที่ 1.2 ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X2)

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1

ยอมรับสมมติฐาน*

ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 2.1

สมมติฐานที่ 2.2

สมมติฐานที่ 2.3

สมมติฐานที่ 3

สมมติฐานที่ 3.1

สมมติฐานที่ 3.2

*p < .05

ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X3)
ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X4)
ความสามารถในการสื่อสาร ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X5)
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X6)
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (X7)

ผลการทดสอบ

ยอมรับสมมติฐาน*

ยอมรับสมมติฐาน*

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน*

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ตัวบ่งชี้ของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสินค้า ผูถ้ ่ายทอดสด และการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ศึกษาองค์ประกอบของตัวแปร ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และ
ความน่าเชื่อถือของตัวแปรตามกรอบแนวคิด เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และศึกษาอิทธิพลของความคิดเห็นต่อสินค้า ความคิดเห็น
ต่อผูถ้ ่ายทอดสด และความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถแบ่ง
การสรุ ปผลออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ สรุ ปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ และสรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ

สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
กับผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยสัมภาษณ์
ด้วยคําถามปลายเปิ ดถึงการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และได้
ทําการตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคล
ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิสิต/ นักศึกษา กลุ่มคนทํางาน และกลุ่มผูข้ ายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ โดยสัมภาษณ์ในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันไป
ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 3 กลุ่ม ในเวลาและสถานที่
ที่แตกต่างกัน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกัน ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปประเด็นที่มคี วามคิดเห็น
สอดคล้องกันมาจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน จนได้ขอ้ มูลที่แน่นอนและข้อมูลมีความอิ่มตัว ไม่มีประเด็น
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลการวิจยั เชิงคุณภาพได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นที่เกิดจากความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่เคย
รับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สามารถแบ่งตามประเภทความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนี้
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1. ความคิดเห็นต่อสินค้า
ความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นโดยประเด็นที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่กล่าวถึงความคิดเห็นต่อ
สินค้าเครื่ องสําอางมากที่สุด คือ คุณภาพสินค้า รองลงมา คือ ความน่าเชื่อถือของสินค้า ประโยชน์
ของสินค้า และความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
2. ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ประกอบด้วย 2 ประเด็น โดยประเด็นที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่
กล่าวถึงความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดมากที่สุด คือ ความสามารถในการสื่อสาร รองลงมา คือ
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
3. ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ประกอบด้วย 3 ประเด็น โดยประเด็นที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่กล่าวถึง
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดมากที่สุด คือ ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า รองลงมา
คือ ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง และการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด

สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยจําแนกตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามแบบเจาะจง ซึ่งคําถาม
ประกอบด้วย คําถามประเภทเลือกตอบแบบมาตรานามบัญญัติและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 7 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่ องสําอาง จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อตราสินค้าเครื่ องสําอาง จากการถ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 6 ความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 7 ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์

138
นอกจากนี้ การดําเนินงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ต่างที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายทาง
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ผลจากการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด พบว่า มีแบบสอบถามกลับมาเป็ นจํานวน
400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 และเป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS for Windows โดยมีสถิติที่
เลือกใช้ ดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่สมั พันธ์กนั และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้น และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติข้นั สูง AMOS โดยมีสถิติที่เลือกใช้ ดังนี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จากการวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถสรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 54.8 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.5 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 38.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.7
มีความถี่ในการรับชมการถ่ายทอดสด 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 53.3 และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ รับชมขณะกําลังถ่ายทอดสด คิดเป็ นร้อยละ 64.5
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อต่อสินค้า ผูถ้ ่ายทอดสด และ
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
2.1 ความคิดเห็นต่อสินค้า
ความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่ องสําอางที่ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็ นรายด้าน
สามารถเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนี้
2.1.1 คุณภาพสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ไม่ใช่สินค้าที่หมดอายุ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีคุณภาพ และท่าน
คิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย
2.1.2 ความน่าเชื่อถือของสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ถูกต้องแม่นยํา และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
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เฟซบุ๊กไลฟ์ กําลังเป็ นที่นิยม
2.1.3 ประโยชน์ของสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้น ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงตามความต้องการของท่าน และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ มีความจําเป็ นต่อท่าน
2.1.4 ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงตาม
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อสินค้าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ
ทําให้ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ท่านคิดว่าการซื้อสินค้า
เครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้าน
และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อการเลือกซื้อ
2.2 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอางที่ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อแยกเป็ นรายด้านสามารถเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค
ได้ดงั นี้
2.2.1 ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเรี ยง
ตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสด
ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องสําอางทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ น
ดารา/ผูม้ ีชื่อเสียงทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น และท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ
2.2.2 ความสามารถในการสื่อสารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงตามค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิค
ในการดึงดูดให้เข้ามารับชมเฟซบุ๊กไลฟ์ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ท่าน
ตัดสินใจซื้อได้ง่าย ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคาเครื่ องสําอางที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อ
ได้ง่าย และท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
2.3 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อแยก
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เป็ นรายด้านสามารถเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภคได้ดงั นี้
2.3.1 ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่า
การแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง เช่น มีการแต่งหน้าจริ งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท่านคิดว่าการให้ดู
เครื่ องสําอางของจริ งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของเครื่ องสําอาง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2.3.2 ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ งโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านคิดว่า
การแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน ผลการตรวจสอบ
เลขที่จดแจ้งของเครื่ องสําอาง ฯลฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้
เครื่ องสําอางจริ งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และท่านคิดว่าการแสดงรู ปภาพเปรี ยบเทียบก่อน/ หลัง
การใช้เครื่ องสําอางมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2.3.3 การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเรี ยง
ตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ท่านได้ยนิ เสียงของ
ผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จัดเรี ยงสินค้าอยูใ่ นตําแหน่งที่
มองเห็นได้ชดั เจน ท่านสามารถรับชมการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่องและ
ภาพไม่สะดุด และท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็นจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั เรื่ อง
ความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และการทดสอบ
ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรตามกรอบแนวคิดเริ่ มต้นในการวิจยั
เรื่ องความคิดเห็นจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) และการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า มีจาํ นวนองค์ประกอบทั้งหมด
8 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของ
ผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของ
การใช้สินค้าจริ ง การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสด โดยจําแนกตามกรอบแนวคิดในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ได้ดงั นี้
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ตัวแปรอิสระ
1. ความคิดเห็นต่อสินค้า
ประเด็นความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรในประเด็นความคิดเห็นต่อสินค้า
จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณภาพสินค้า และด้านความสะดวกสบาย
ในการซื้อ และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า ทั้ง 2 องค์ประกอบ
มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเกินระดับมาตรฐานที่ 0.5 (Hair et al., 2010) โดยเรี ยงตามค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ตามแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้
1.1 องค์ประกอบด้านคุณภาพสินค้า
องค์ประกอบด้านคุณภาพสินค้า เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนักองค์ประกอบของ
ความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่า
มากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ มีคุณภาพ
รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย ท่านคิดว่า
สินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความจําเป็ นต่อท่าน ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ตรงตามความต้องการของท่าน ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ไม่ใช่สินค้าที่หมดอายุ ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอางจาก
การขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ถูกต้องแม่นยํา ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
กําลังเป็ นที่นิยม และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั
เครื่ องสําอางมากขึ้น
1.2 องค์ประกอบด้านความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
องค์ประกอบด้านความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ ทําให้
ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ รองลงมา คือ ท่านคิดว่า
การซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไป
ซื้อที่หน้าร้าน และท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อ
การเลือกซื้อ
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2. ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด
ประเด็นความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรในประเด็นความคิดเห็นต่อ
ผูถ้ ่ายทอดสด จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ด้านความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด และด้านความสามารถในการสื่อสาร และจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเกินระดับ
มาตรฐานที่ 0.5 (Hair et al., 2010) โดยเรี ยงตามค่านํ้าหนักองค์ประกอบของความคิดเห็นต่อ
ผูถ้ ่ายทอดสดจากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุด
ไปน้อยที่สุดได้ ดังนี้
2.1 องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์
ในการให้บริ การ รองลงมา คือ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็ น
ความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น และท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้า
เครื่ องสําอางที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั
2.2 องค์ประกอบด้านความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
องค์ประกอบด้านความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/ ผูม้ ีชื่อเสียง
ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รองลงมา คือ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เครื่ องสําอาง ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2.3 องค์ประกอบด้านความสามารถในการสื่อสาร
องค์ประกอบด้านความสามารถในการสื่อสาร เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ของความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิคในการดึงดูดให้เข้ามารับชม
เฟซบุ๊กไลฟ์ รองลงมา คือ ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ท่านคิด
ว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย และท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมี
การลดราคาเครื่ องสําอาง ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย
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3. ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
ประเด็นความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรในประเด็น
ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือ
ของการใช้สินค้าจริ ง และการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) พบว่า ทั้ง 2 องค์ประกอบ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเกินระดับมาตรฐานที่ 0.5
(Hair et al., 2010) โดยเรี ยงตามค่านํ้าหนักองค์ประกอบของความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด
จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุดได้
ดังนี้
3.1 องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง
องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของเครื่ องสําอาง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้เครื่ องสําอางจริ ง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท่านคิด
ว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง เช่น มีการแต่งหน้าจริ ง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท่านคิดว่าการแสดง
รู ปภาพเปรี ยบเทียบก่อน/ หลังการใช้เครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และท่านคิดว่าการแสดง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน ผลการตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง
เครื่ องสําอาง ฯลฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3.2 องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของความคิดเห็นต่อสินค้า จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านสามารถรับชมการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่องและภาพไม่สะดุด รองลงมา คือ ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสด
ชัดเจน ท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็นจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงกับความเป็ น
จริ ง และท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จัดเรี ยงสินค้าอยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็น
ได้ชดั เจน
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ตัวแปรตาม
1. ทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
ประเด็นทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด การขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็ นตัวแปร
ในประเด็นทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบด้านทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด และจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า องค์ประกอบด้านทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสด มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเกินระดับมาตรฐานที่ 0.5 (Hair et al., 2010)
เมื่อเรี ยงตามค่านํ้าหนักองค์ประกอบของทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ ดังนี้ ท่าน
คิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี รองลงมา คือ
ท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อยูเ่ สมอ ท่านรู้สึกมัน่ ใจถ้าได้ใช้เครื่ องสําอาง
แบรนด์ที่โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ แล้ว สุขภาพผิวของท่านจะดีข้ ึน ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ เพิ่มเติมในอนาคต ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั ซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ท่านอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ือ ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสม ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณาทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและความมัน่ ใจ และท่านมีความเพลิดเพลินในการรับชม
ถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานในการวิจยั หลังจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ และอ้างอิง
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นต่อสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
สมมติฐานที่ 1.1 คุณภาพสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
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คุณภาพสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าคุณภาพสินค้าของเครื่ องสําอางเป็ นสิ่งแรกที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภค
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หากเครื่ องสําอางดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ก็ทาํ ให้ผบู้ ริ โภค
เกิดความเชื่อมัน่ ในสินค้าเหล่านั้น ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะทําการประเมินข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง โดยประเมินจากความรู้หรื อประสบการณ์ท้งั หมดที่มีเกี่ยวกับ
เครื่ องสําอาง หรื อการค้นหาข้อมูลจากภายนอกว่าข้อมูลที่ตนได้รับมานั้นมีความถูกต้องหรื อไม่
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่ องสําอางจากการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์
จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ที่กล่าวว่า หากสินค้านั้นเป็ นสินค้าที่ตอ้ งให้ความสําคัญ
ในด้านคุณภาพสินค้า (Quality goods) หรื อสินค้านั้นตัดสินจากความพึงพอใจในตัวสินค้า
(Preference goods) เป็ นเกณฑ์ ข้อมูลสินค้าที่ผบู้ ริ โภคประเมินจะแตกต่างกัน และเมื่อผูบ้ ริ โภครับรู้
ถึงปัญหาและความต้องการแล้วก็จะมีการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) ทําการศึกษาเรื่ องการสื่อสารของผูม้ ีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อ
ออนไลน์ และการเปิ ดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภค
พบว่า ปัจจัยที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคตัดสินใจซื้อเครื่ องสําอางในแต่ละครั้ง คือการคํานึงถึงเครื่ องสําอางที่
ปราศจากสารที่เป็ นอันตราย รวมถึงการที่เคยได้ทดลองใช้เครื่ องสําอางมาก่อน
สมมติฐานที่ 1.2 ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าเครื่ องสําอาง ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างมีนยั สําคัญ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ โภค
จะคํานึงถึงคุณภาพของเครื่ องสําอางที่ตนสนใจก่อน หากยอมรับในตัวเครื่ องสําอางเหล่านั้นแล้ว
จึงจะมองถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ในภายหลัง ว่ามีข้นั ตอนในการซื้อสินค้าอย่างไร มีสินค้าเพียงพอหรื อไม่ ประกอบกับในปัจจุบนั
ผูบ้ ริ โภคมีช่องทางในการซื้อเครื่ องสําอางผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น ทําให้ผบู้ ริ โภค
เปรี ยบเทียบช่องทางที่ตนสะดวกที่สุดก่อนแล้วจึงตัดสินใจซื้อเครื่ องสําอางที่ตนต้องการ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ศรี หญิง ศรี คชา (2544) พบว่า ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับสื่อตามที่ตนสะดวก แล้วจึง
จะหันมาสนใจในตัวสินค้าก่อนที่จะมองถึงความสะดวกสบายในด้านอื่น ๆ ในภายหลัง เช่น วิธี
การสัง่ ซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงวิธีการชําระเงิน หากผูร้ ับสารประเมินสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เรี ยบร้อยแล้วก็จะทําการตัดสินใจซื้อสินค้า แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั ของ Kaura, Durga Prasad, and
Sharma (2015) ทําการศึกษาเรื่ อง Service quality, service convenience, price and fairness,

146
customer loyalty and the mediating role of customer satisfaction ที่พบว่า ความสะดวกสบาย
ในการให้บริ การมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้า
สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
สมมติฐานที่ 2.1 ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคมองว่าหากผูถ้ ่ายทอดสดมีความน่าเชื่อถือ
ก็จะทําให้เครื่ องสําอางที่ถกู ขายผ่านการถ่ายทอดสดมีความน่าเชื่อถือตามไปด้วย ซึ่งผูถ้ ่ายทอดสด
นั้น จะต้องให้ขอ้ มูลหรื อตอบคําถามที่ตรงตามความเป็ นจริ ง มีความซื่ อสัตย์ในการบริ การและ
ไม่ยดั เยียดสินค้าแก่ผบู้ ริ โภค รวมถึงการเก็บข้อมูลของผูบ้ ริ โภคไว้เป็ นความลับ ไม่ว่าจะเป็ นชื่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรื อข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิดาภา ทัดหอม (2558)
ทําการศึกษาเรื่ องการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) ของ
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าร้านค้าที่จาํ หน่ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ให้ความสําคัญ
กับการให้ความรู้ต่าง ๆ หรื อตอบคําถามต่อลูกค้า และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจในตัวผูข้ ายสินค้าหรื อแบรนด์สินค้านั้น ๆ มากขึ้นและทําให้เกิด
การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น (Soni & Verghese, 2018)
สมมติฐานที่ 2.2 ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการที่บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา เน็ตไอดอล
ต่าง ๆ มาเป็ นผูถ้ ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ นั้น แม้ว่าจะทําให้ผบู้ ริ โภครู้สึก
เพลิดเพลินในการรับชมหรื อทําให้การถ่ายทอดสดดูมคี วามน่าสนใจได้จริ ง แต่กลับทําให้ผบู้ ริ โภค
เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในตราสินค้าที่ถกู นํามาถ่ายทอดสด เพราะผูบ้ ริ โภคไม่มนั่ ใจว่าบุคคลที่มีชื่อเสียง
เหล่านั้นจะใช้สินค้าตามที่กล่าวอ้างหรื อโฆษณาจริ ง จึงทําให้ตราสินค้าดูมีความน่าเชื่อถือน้อยลง
ตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันการใช้ผถู้ ่ายทอดสดที่เป็ นบุคคลทัว่ ไป กลับทําให้ผบู้ ริ โภค
มีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้าและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Khatri (2006) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง Celebrity endorsement: A strategic promotion perspective
พบว่านักโฆษณาส่วนใหญ่ยอมรับว่า การใช้ผนู้ าํ เสนอที่มีชื่อเสียงไม่สามารถรับประกันยอดขาย
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สินค้าได้ ในขณะที่ผนู้ าํ เสนอที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่แท้จริ ง สามารถทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดการยอมรับ
ในสินค้าได้มากกว่าผูท้ ี่มีชื่อเสียง แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั ของ Cronin (2003) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
The effect of celebrity endorsement on attitudes toward advertisement brands and purchase
intentions พบว่า การใช้ผทู้ ี่มีชื่อเสียงเป็ นผูน้ าํ เสนอสินค้า จะเป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคมากกว่า
ผูน้ าํ เสนอที่ไม่มีชื่อเสียง โดยผูน้ าํ เสนอที่มีชื่อเสียงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและทัศนคติ
เชิงบวกต่อโฆษณาสินค้าในมุมของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานที่ 2.3 ความสามารถในการสื่อสาร ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความสามารถในการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างมีนยั สําคัญ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับตัวสินค้า
เครื่ องสําอางที่ขายผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าความสามารถในการสื่อสารของผูถ้ ่ายทอดสด
ซึ่งความสามารถในการสื่อสารของผูถ้ ่ายทอดสดนั้นเป็ นเพียงสิ่ งที่ดึงดูดให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจ
ที่จะเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอางเพื่อความเพลิดเพลินและความน่าสนใจในวิธี
การนําเสนอขายสินค้าเครื่ องสําอางของผูถ้ ่ายทอดสด เช่น การจัดโปรโมชัน่ ต่าง ๆ วิธีการพูดหรื อ
การใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เป็ นต้น ทําให้การถ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอางมีความน่าสนใจมากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ จิเรข รัศมีจาตุรงค์ (2554) พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความเชื่อถือต่อเว็บไซด์
เมื่อผูใ้ ห้ข่าวสารใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย และมีลกั ษณะการตอบโต้ที่มีความเป็ นมิตร น่าพูดคุยด้วย
เนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับเครื่ องสําอางมีลกั ษณะของเนื้อหาที่เบา ไม่ได้มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนและภาษาที่ไม่เป็ นทางการจะทําให้ผบู้ ริ โภครู้สึกเพลิดเพลิน
กับการรับชมเว็บไซด์มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Weathers, Swain, and Grover (2015)
ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง Can online product reviews be more helpful? Examining characteristics of
information content by product type ที่พบว่าผูใ้ ห้ข่าวสารควรปรับวิธีการสื่อสารและการใช้เนื้อหา
ในการนําเสนอให้เหมาะสม รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ับข่าวสาร ซึ่งขัดแย้งกับ Belch and
Belch (2004) กล่าวว่า ผูส้ ่งข่าวสารสามารถถ่ายทอดข่าวสารในการโฆษณาด้วยการใช้สิ่งจูงใจ
ในการนําเสนอสินค้าได้หลากหลายวิธี เช่น การใช้สิ่งจูงใจในด้านลักษณะของสินค้า โดยจะเน้นไป
ที่การกล่าวถึงจุดเด่นและข้อดีของสินค้า เพื่อโน้มน้าวให้ผรู้ ับสารมีทศั นคติที่ดีต่อสินค้าและเลือก
ซื้อสินค้านั้น ๆ หรื อการใช้สิ่งจูงใจในด้านราคา โดยจะเน้นบอกผูร้ ับสารว่าสินค้าของตนมีราคาถูก
กว่าคู่แข่งขันหรื อมีขอ้ เสนอที่พิเศษกว่าคู่แข่งขัน เป็ นต้น
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สมมติฐานที่ 3 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
สมมติฐานที่ 3.1 ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างมีนยั สําคัญ แม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะสนใจในวิธีการต่าง ๆ
ที่ผถู้ ่ายทอดสดใช้ในการนําเสนอสินค้า เช่น การสาธิตวิธีการแต่งหน้า การเปรี ยบเทียบรู ปก่อนและ
หลังการใช้เครื่ องสําอางหรื อการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้เครื่ องสําอางจริ ง เพื่อดึงดูดให้ผทู้ ี่สนใจ
เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีการต่าง ๆ
เหล่านี้ จะส่งผลไปยังทัศนคติต่อตราสินค้าของผูบ้ ริ โภค เพราะผูบ้ ริ โภคไม่มีโอกาสได้สมั ผัสสินค้า
จริ งหรื อได้ทดลองสินค้าด้วยตัวเอง ทําให้ผบู้ ริ โภคส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกซื้อสินค้าจากคุณภาพ
ของเครื่ องสําอางมากกว่าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากการสาธิตการใช้สินค้าที่อาจเป็ นเพียงส่วนหนึ่ง
ที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจในการรับชมการถ่ายทอดสดมากขึ้น หรื อชักชวนให้ผอู้ ื่นเข้ามา
รับชมถึงวิธีการใช้เครื่ องสําอางที่ถกู ต้องและนําไปประยุกต์ใช้กบั เครื่ องสําอางที่ตนมีอยูแ่ ล้ว
สอดคล้องกับรัตนากร เสริ ญสุขสัมฤทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ทางโฆษณาออนไลน์ พบว่า ผูบ้ ริ โภครู้สึกไม่มนั่ ใจที่จะซื้อสินค้าผ่านโฆษณาออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก
โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ เครื่ องสําอาง หรื อสินค้าด้านความงามต่าง ๆ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคไม่มีโอกาส
ได้สมั ผัสสินค้าจริ งหรื อได้ทดลองใช้สินค้ามาจริ ง ผูบ้ ริ โภคจึงต้องการทราบรายละเอียดที่จะนํามา
ประเมินเบื้องต้นว่าสินค้านั้น ๆ สามารถใช้งานได้จริ งตามที่โฆษณาหรื อไม่ แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั
ของจิดาภา ทัดหอม (2558) ศึกษาเรื่ อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า เมื่อลูกค้าได้เห็นสินค้าจริ งและผูข้ ายสินค้าได้อธิบาย
หรื อสาธิตวิธีการใช้สินค้า จะทําให้ลกู ค้ามัน่ ใจตัวสินค้าเพิม่ ขึ้น และขัดแย้งกับกมล ชัยวัฒน์ (2551)
ซึ่งกล่าวไว้ว่า การสาธิตการใช้สินค้า (Demonstration) คือ การโฆษณาแบบแสดงตัวอย่างที่ได้รับ
การออกแบบเพื่อแสดงข้อได้เปรี ยบสําคัญของสินค้าหรื อบริ การ โดยแสดงสถานการณ์จริ งต่าง ๆ
ในการใช้งาน การสร้างสรรค์โดยใช้การสาธิตตัวอย่างอาจมีประสิทธิภาพสูงในการโน้มน้าวให้
ผูบ้ ริ โภคเห็นถึงคุณประโยชน์หรื อคุณภาพที่จะได้รับจากการเป็ นเจ้าของสินค้า ซึ่งการที่ผบู้ ริ โภคได้
เห็นการใช้สินค้าจริ งก็จะทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความเชื่อถือมากขึ้นและอาจทําให้เกิดความตั้งใจซื้อ
สินค้าได้
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สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่สามารถรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ภาพไม่สะดุด ได้ยนิ
เสียงของผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน รวมไปถึงการจัดเรี ยงสินค้าเครื่ องสําอางที่อยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็น
ได้ง่ายและสีของเครื่ องสําอางไม่ผดิ เพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง ทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจ
ในตัวสินค้าได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิดาภา ทัดหอม (2558) ศึกษาเรื่ อง การตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
เกี่ยวกับคุณภาพสารสนเทศด้านคุณภาพและด้านคุณภาพในการบริ การ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่
สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้ดีและรับข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างรวดเร็ ว
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nadeem, Andreini, Salo, and Laukkanen (2015) ทําการศึกษาเรื่ อง
Engaging consumers online through websites and social media: A gender study of Italian
Generation Y clothing consumers ที่พบว่าคุณภาพการให้บริ การเว็บไซต์และความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้ Facebook สําหรับการช็อปปิ้ งออนไลน์ส่งผลในเชิงบวกต่อความเชื่อมัน่ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อเว็บไซต์ และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของธนพงศ์ กําเหนิดชูตระกูล (2559)
ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยการบอกต่อ การจัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและการบริ การ
ที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการขายเสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของข้อมูล ด้านการจัดการข้อมูล
ความครบถ้วนของข้อมูลและความบันเทิง ส่งผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการขายเสื้อผ้าแฟชัน่
ผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ขดั แย้งกับผลการวิจยั ณัฐชยา รักประกอบกิจ
(2558) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพของเว็บไซต์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การสมัครงานออนไลน์ (E-job) ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครที่พบว่า คุณภาพของ
เว็บไซต์ ด้านระบบและด้านบริ การไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสมัครงานออนไลน์
(E-job) ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้แก่ คุณภาพสินค้า ความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของการใช้สินค้าจริ ง และการรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
อย่างไรก็ตาม สําหรับงานวิจยั นี้ในบริ บทของทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่าน
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางผูว้ ิจยั พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
ตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ประกอบด้วยคุณภาพ
สินค้า ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด ความมีชื่อเสียงของผูถ้ ่ายทอดสด และการรับรู้คุณภาพของ
การถ่ายทอดสดเท่านั้น
รวมทั้งสามารถนําองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อตรา
สินค้าเครื่ องสําอางหรื อสินค้าอื่น ๆ ที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้
2. ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการและการนําไปประยุกต์ใช้
จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําผลการวิจยั ที่ได้รับมาเป็ นแนวทางให้กบั กลุ่มผูข้ ายสินค้า
เครื่ องสําอางหรื อธุรกิจอืน่ ๆ ที่มีการจําหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยนําผลการวิจยั ไป
ปรับปรุ งรู ปแบบการขายสินค้า รวมถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ในการใช้งานทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผูร้ ับชมการขายสินค้าทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และดึงดูดให้
เกิดการซื้อสินค้าจากการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มากขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั ขอเสนอข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ดังนี้
2.1 ผูถ้ ่ายทอดสดหรื อผูข้ ายสินค้าควรให้ความสําคัญกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อตราสินค้าเครื่ องสําอางที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยผูถ้ ่ายทอดสดจะต้อง
ขายสินค้าเครื่ องสําอางที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อลูกค้า โดยไม่ขายสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่หมดอายุหรื อมีส่วนผสมที่เป็ นสารอันตราย รวมไปถึงผูถ้ า่ ยทอดสดต้องสามารถบอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยํา เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจในตัวสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่ได้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และทําให้เกิดการซื้อสินค้าจริ ง
2.2 ผูถ้ ่ายทอดสดหรื อผูข้ ายสินค้าควรมีเทคนิคหรื อวิธีการสื่อสารที่มีความน่าสนใจ
เช่น การใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีการจัดโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ลกู ค้าที่สนใจเข้ามารับชม
การถ่ายทอดสด นอกจากนี้ผถู้ ่ายทอดสดจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการบริ การ มีความรับผิดชอบต่อ
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มีความเป็ นมิตรและใส่ใจความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
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แก่ตวั ผูถ้ ่ายทอดสดเอง ซึ่งจะเป็ นจุดเริ่ มต้นในการสร้างความประทับใจให้ลกู ค้ากลับมารับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อีกในครั้งต่อไป
2.3 เนื่องจากการขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ผูบ้ ริ โภคจะสามารถ
รับชมการถ่ายทอดสดได้ในทันที ดังนั้นผูถ้ ่ายทอดสดหรื อผูข้ ายสินค้าจะต้องมีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการใส่ใจในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในการถ่ายทอดสด
เช่น การจัดตําแหน่งในการวางสินค้าเครื่ องสําอางให้อยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็นได้ชดั เจน รวมไปถึง
การใช้อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดสด ซึ่งจะทําให้ไม่มีปัญหาในเรื่ องของภาพสะดุด
เสียงที่ไม่ชดั เจน หรื อสีของเครื่ องสําอางที่ผดิ เพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 ควรขยายผลการวิจยั เพื่อนําไปประยุกต์กบั กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่มีการจําหน่าย
สินค้าผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เช่น สินค้าแฟชัน่ สินค้าไอที ซึ่งผลของทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อาจจะแตกต่างกันตาม
คุณลักษณะของสินค้า ทําให้ผลการวิจยั มีความหลากหลายมากขึ้น
3.2 ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพในเชิงลึกหรื อการสนทนาในกลุ่มย่อยกับผูท้ ี่เคย
รับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจากงานวิจยั นี้ได้ทาํ การศึกษา
เชิงคุณภาพ เพื่อนําผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นมาใช้เป็ นตัวแปรอิสระในการวิจยั เชิงปริ มาณเท่านั้น
หากมีการศึกษาเชิงคุณภาพในเชิงลึกมากขึ้น จะทําให้ผลการวิจยั มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
3.3 การศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสินค้าที่จาํ หน่ายผ่านการถ่ายทอดสด
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ควรขยายกรอบแนวความคิดของงานวิจยั นี้ ไปรวมกับตัวแปรอื่น ๆ ที่เป็ นผลของ
ทัศนคติต่อตราสินค้า เช่น ทิศทางของความคิดเห็นออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยง คุณค่าตราสินค้า
เพื่อทําให้งานวิจยั นี้ มีประโยชน์ต่อแนวทางในการปรับปรุ งรู ปแบบการขายสินค้า รวมไปถึง
คุณลักษณะต่าง ๆ ในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับชมการขายสินค้า
ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์
3.4 ควรขยายผลการวิจยั ไปยังรู ปแบบการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ประเภทอื่น ๆ
ที่มีการถ่ายทอดสด เช่น การถ่ายทอดสดทางยูทูป (Youtube Live) การถ่ายทอดสดทางอินสตาแกรม
(Instagram Live)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง
อิทธิพลของความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มตี ่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จาหน่ ายผ่านการถ่ ายทอดสด
การขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
*********************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริ ญญาโท สาขาการตลาด
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยตอบ
คําถามให้ครบทุกข้อ คําตอบของท่านจะนําไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น และข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บเป็ นความลับ ทั้งนี้แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 7 ส่วน รวมทั้งสิ้น 47 ข้อ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่ องสําอาง จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขาย
เครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อตราสินค้าเครื่ องสําอาง จากการถ่ายทอดสดขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 6 ความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ส่วนที่ 7 ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
*********************************************************
คาถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม
* ท่านเคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย (หากไม่เคย ขอยุติการสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ)
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
1. อายุ
 15-20 ปี
 21-30 ปี
 31-40 ปี
 41 ปี ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา
 ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 อนุปริ ญญา /ปวส.
 ปริ ญญาโท

 มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาเอก

3. อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริ ษทั เอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 40,001 บาท ขึ้นไป

 10,001 – 20,000 บาท
 30,001 - 40,000 บาท

5. ความถี่ในการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (ใน 1 สัปดาห์)
 1-2 ครั้ง
 3-4 ครั้ง
 5-6 ครั้ง
 7 ครั้งขึ้นไป
6. รู ปแบบในการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
 รับชมขณะกําลังถ่ายทอดสด
 รับชมเมื่อวีดิโอสิ้นสุดลง
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่องสาอาง จากการรับชมการถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คาชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 2= เห็นด้วยน้อย 3= เห็นด้วยปานกลาง 4= เห็นด้วยมาก 5= เห็นด้วยมากที่สุด
ความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่องสาอาง
จากการรับชมการถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คุณภาพสินค้า
1. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีคุณภาพ
2. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีสารอันตราย
3. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่ใช่สินค้าที่หมดอายุ
ความน่ าเชื่อถือของสินค้า
4.ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ถูกต้องแม่นยํา
5. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ กําลังเป็ นที่นิยม
ประโยชน์ ของสินค้า
6. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความจําเป็ นต่อท่าน
7. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ตรงตามความต้องการของท่าน
8. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านรู้จกั เครื่ องสําอางมากขึ้น

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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ความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่องสาอาง
จากการรับชมการถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอาง
ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (ต่อ)
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
9. ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ทําให้ท่านไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทาง
ไปซื้อที่หน้าร้าน
10. ท่านคิดว่าระบบการโอนเงินผ่านมือถือ ทําให้
ท่านสะดวกต่อการซื้อสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
11. ท่านคิดว่าสินค้าเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อการเลือกซื้อ

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผู้ถ่ายทอดสดการขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คาชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 2= เห็นด้วยน้อย 3= เห็นด้วยปานกลาง 4= เห็นด้วยมาก 5= เห็นด้วยมากที่สุด
ความคิดเห็นต่อผู้ถ่ายทอดสด
การขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่ าเชื่อถือของผู้ถ่ายทอดสด
1. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดนําเสนอสินค้าเครื่ องสําอาง
ที่มียหี่ อ้ เป็ นที่รู้จกั
2. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ
3. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นดารา/ผูม้ ีชื่อเสียง
ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
5. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเครื่ องสําอาง ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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ความคิดเห็นต่อผู้ถ่ายทอดสด
การขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (ต่อ)
ความสามารถในการสื่อสาร
6. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดสามารถสื่อสารด้วยภาษา
ที่เข้าใจได้ง่าย
7. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีเทคนิคในการดึงดูดให้เข้ามา
รับชมเฟซบุ๊กไลฟ์
8. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้
ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย
9. ท่านคิดว่าผูถ้ ่ายทอดสดมีการลดราคาเครื่ องสําอาง
ที่ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่าย

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คาชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 2= เห็นด้วยน้อย 3= เห็นด้วยปานกลาง 4= เห็นด้วยมาก 5= เห็นด้วยมากที่สุด
ความคิดเห็นต่อการถ่ ายทอดสด
การขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่ าเชื่อถือของการสาธิตการใช้ สินค้า
1. ท่านคิดว่าการแสดงวิธีใช้เครื่ องสําอาง
เช่น มีการแต่งหน้าจริ ง มีความน่าเชื่อถือ
2. ท่านคิดว่าการให้ดูเครื่ องสําอางของจริ ง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3. ท่านคิดว่าการบอกประโยชน์ของเครื่ องสําอาง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ความน่ าเชื่อถือของหลักฐานการใช้ สินค้าจริง
4. ท่านคิดว่าการแสดงรูปภาพเปรี ยบเทียบก่อน/หลัง
การใช้เครื่ องสําอาง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
5. ท่านคิดว่าการอ้างอิงถึงบุคคลที่เคยใช้เครื่ องสําอางจริ ง
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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ความคิดเห็นต่อการถ่ ายทอดสด
การขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (ต่อ)
6. ท่านคิดว่าการแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เช่น ผลการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน,
ผลการตรวจสอบเลขที่จดแจ้งของเครื่ องสําอาง ฯลฯ
การรับรู้คุณภาพของการถ่ ายทอดสด
7. ท่านคิดว่าร้านขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
จัดเรี ยงสินค้าอยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็นได้ชดั เจน
8. ท่านคิดว่าสีของสินค้าเครื่ องสําอางที่ได้เห็น
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ตรงกับความเป็ นจริ ง
9. ท่านได้ยนิ เสียงของผูถ้ ่ายทอดสดชัดเจน
10. ท่านสามารถรับชมการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่องและภาพไม่สะดุด

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

ส่ วนที่ 5 ทัศนคติต่อตราสินค้าเครื่องสาอาง จากการรับชมถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คาชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 2= เห็นด้วยน้อย 3= เห็นด้วยปานกลาง 4= เห็นด้วยมาก 5= เห็นด้วยมากที่สุด
ทัศนคติต่อตราสินค้าเครื่องสาอาง
จากการรับชมถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
1. ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณา
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ช่วยส่งเสริ มบุคลิกภาพและความมัน่ ใจ
2. ท่านคิดว่า ถ้าท่านได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่
โฆษณาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้ว สุขภาพผิวของท่านจะดีข้ ึน
3. ท่านรู้สึกมัน่ ใจถ้าได้ใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณา
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
4. ท่านคิดว่าการใช้เครื่ องสําอางแบรนด์ที่โฆษณา
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จะเป็ นประสบการณ์ที่ดี

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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ส่ วนที่ 6 ความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คาชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 2= เห็นด้วยน้อย 3= เห็นด้วยปานกลาง 4= เห็นด้วยมาก 5= เห็นด้วยมากที่สุด
ความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

1. ท่านอยากที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากการขาย
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
2. ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ เพิ่มเติมในอนาคต
3. ท่านจะแนะนําให้บุคคลที่ท่านรู้จกั ซื้อเครื่ องสําอาง
จากการขายทางเฟซบุก๊ ไลฟ์
ส่ วนที่ 7 ทัศนคติต่อการถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คาชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 2= เห็นด้วยน้อย 3= เห็นด้วยปานกลาง 4= เห็นด้วยมาก 5= เห็นด้วยมากที่สุด
ทัศนคติต่อการถ่ ายทอดสดการขายเครื่องสาอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
1. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสม
2. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีประโยชน์ต่อผูซ้ ้ือ
3. ท่านมีความเพลิดเพลินในการรับชมถ่ายทอดสด
การขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
4. ท่านติดตามร้านเครื่ องสําอางที่ขายทางเฟซบุ๊กไลฟ์
อยูเ่ สมอ

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

________ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความกรุ ณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ________

5
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คาถามที่ใช้ ในการสั มภาษณ์ (งานวิจยั เชิงคุณภาพ)
เป็ นคําถามที่ผวู้ ิจยั ได้สร้างขึ้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ของความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อสินค้า ผูถ้ ่ายทอดสด และการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดย
ทําการศึกษาด้วยวิธีการการสัมภาษณ์ (Interview) แบบตัวต่อตัวในสถานการณ์จริ ง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เลือก
กลุ่มสัมภาษณ์ดว้ ยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จํานวน 30 คน และเก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จากนั้นทําการสัมภาษณ์ดว้ ยคําถามปลายเปิ ดถึงการรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งในสถานการณ์จริ งอาจมีคาํ ถามหรื อบท
สนทนาที่นอกเหนือจากคําถามดังกล่าว เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มีมุมมองหรื อแนวคิดที่สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
และสรุ ปประเด็นที่มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุด โดยมีคาํ ถามทั้งหมด 12 ข้อ ดังนี้
1. คุณสนใจการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หรื อไม่ เพราะเหตุใด
2. หากเป็ นการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ คุณจะสนใจ เพิ่มขึ้น/ลดลง
เพราะเหตุใด
3. คุณรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ บ่อยแค่ไหน
4. โดยปกติแล้วคุณจะรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ขณะกําลังถ่ายทอดสด หรื อหลังจากการถ่ายทอดสดสิ้นสุดลง
5. คุณรู้สึกอย่างไรกับการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
6. คุณมีความคิดเห็นต่อเครื่ องสําอางที่ได้รับชมจากการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างไร
7. คุณมีความคิดเห็นต่อผูท้ ี่ถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างไร
8. คุณคิดว่าเนื้อหาที่ใช้ในการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เป็ นอย่างไร
9. คุณคิดว่าการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีความเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
10. คุณสนใจที่จะซื้อเครื่ องสําอางตามที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หรื อไม่
11. คุณคิดว่าเพราะอะไร ที่จะทําให้คุณสนใจที่จะซื้อเครื่ องสําอางจากรับชม
การถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มากขึ้น
12. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ อายุ และอาชีพ

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
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ผลการวิเคราะห์ หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคาถามกับวัตถุประสงค์
(Internal Objective Congruency: IOC)
*********************************************************
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1
ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
ประธานสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2
อาจารย์ชนานันท์ เดชาดิลก
อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3
อาจารย์ปิยะพร ธรรมชาติ
อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 4
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 5
ดร.สุเทพ เชื้อสมุทร
อาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคําถามกับวัตถุประสงค์ (Internal Objective
Congruency : IOC)
ข้อคําถาม

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (R)
R1 R2 R3 R4 R5

รวม

ค่า
IOC

สรุ ปผล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อ 1 อายุ
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 2 ระดับการศึกษา
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 3 อาชีพ
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 4 รายได้เฉลี่ย
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 5 ความถี่ในการรับชม +1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 6 รู ปแบบการรับชม
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสินค้าเครื่ องสําอาง จากการรับชมการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คุณภาพสินค้า
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 3
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ความน่าเชื่อถือของสินค้า
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ประโยชน์ของสินค้า
ข้อ 1
+1
+1 +1
0
+1
4
0.8
ใช้ได้
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
0
4
0.8
ใช้ได้
ข้อ 3
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 3
+1
+1
0
+1
0
3
0.6
ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคําถามกับวัตถุประสงค์ (Internal Objective
Congruency : IOC) (ต่อ)
ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (R)
รวม
R1 R2 R3 R4 R5
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผูถ้ ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของผูถ้ ่ายทอดสด
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อ 3
+1
+1
0
+1
+1
4
ข้อ 4
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อ 5
+1
+1 +1
+1
+1
5
ความสามารถในการสื่อสาร
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
0
4
ข้อ 3
+1
+1
0
+1
+1
4
ข้อ 4
+1
+1 +1
+1
+1
5
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ความน่าเชื่อถือของการสาธิตการใช้สินค้า
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อ 3
+1
0
+1
+1
+1
4
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
0
4
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อ 3
+1
+1 +1
+1
+1
5
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด
ข้อ 1
+1
0
+1
+1
+1
4
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
ข้อคําถาม

ค่า
IOC

สรุ ปผล

1
1
0.8
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
0.8
0.8
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0.8
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0.8
1

ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคําถามกับวัตถุประสงค์ (Internal Objective
Congruency : IOC) (ต่อ)
ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (R)
ค่า
รวม
สรุ ปผล
IOC
R1 R2 R3 R4 R5
การรับรู้คุณภาพของการถ่ายทอดสด (ต่อ)
ข้อ 3
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 4
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อตราสินค้าเครื่ องสําอาง จากการรับชมถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอาง
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 3
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 4
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ส่วนที่ 6 ความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 2
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 3
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ส่วนที่ 7 ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดการขายเครื่ องสําอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ข้อ 1
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อ 2
+1
+1 +1
0
+1
4
0.8
ใช้ได้
ข้อ 3
+1
+1
0
+1
+1
4
0.8
ใช้ได้
ข้อ 4
+1
+1 +1
+1
+1
5
1
ใช้ได้
ข้อคําถาม
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Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
4
5
6
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้า Q36
.822 .200 .130 .004 .059 .049
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้า Q37
.799 .185 .046 .015 .087 .098
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้า Q35
.710 .395 .116 .030 .070 .117
ทัศนคติต่อตราสิ นค้า Q34
.686 .097 .052 .223 .095 .194
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด Q39
.634 .113 .222 .243 .116 .071
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด Q40
.630 .142 .384 .067 .130 -.077
ทัศนคติต่อตราสิ นค้า Q32
.616 .139 .001 .264 -.015 .409
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด Q41
.548 .311 .248 .271 .148 .226
ทัศนคติต่อตราสิ นค้า Q33
.535 .221 -.021 .387 .142 .331
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด Q38
.522 .208 .188 .380 -.001 .120
ทัศนคติต่อตราสิ นค้า Q31
.437 .174 .076 .386 .029 .361
คุณภาพสิ นค้า Q1
.257 .755 .138 .123 .099 .125
คุณภาพสิ นค้า Q2
.135 .722 .089 .116 .053 .187
ประโยชน์ของสิ นค้า Q7
.319 .705 -.053 .216 .046 .132
ประโยชน์ของสิ นค้า Q6
.312 .681 -.055 .222 -.049 .264
ความน่าเชื่ อถือของสิ นค้า Q5
.029 .611 .212 -.027 -.035 -.005
คุณภาพสิ นค้า Q3
.155 .603 .034 -.059 .282 .025
ประโยชน์ของสิ นค้า Q8
.172 .589 .224 .184 .172 .011
ความน่าเชื่ อถือของสิ นค้า Q4
.148 .531 .304 -.050 -.190 .327
ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง Q25 .119 .135 .736 .161 .170 .090
ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง Q26 -.015 -.021 .664 .214 .110 -.003
ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการใช้สินค้าจริ ง Q24 .163 .251 .646 .188 .031 .177
ความน่าเชื่ อถือของการสาธิ ตการใช้สินค้า Q21
.337 .148 .586 .091 .129 .135
ความน่าเชื่ อถือของการสาธิ ตการใช้สินค้า Q22
.164 .048 .576 .128 .312 .259
ความน่าเชื่ อถือของการสาธิ ตการใช้สินค้า Q23
.099 .064 .548 .277 .348 .203
การรับรู ้คุณภาพของการถ่ายทอดสด Q30
.150 .157 .271 .700 .161 -.007
การรับรู ้คุณภาพของการถ่ายทอดสด Q29
.167 .138 .327 .623 .257 -.131
การรับรู ้คุณภาพของการถ่ายทอดสด Q28
.313 .100 .214 .551 .012 .313
การรับรู ้คุณภาพของการถ่ายทอดสด Q27
.221 .044 .389 .534 .037 .024

7
.062
.034
.083
.199
.113
.030
.111
-.047
.168
.117
.260
.119
.005
.047
.020
.304
.080
.194
.217
.123
.137
.151
.172
.155
.107
.124
.111
.149
-.001

8
-.045
-.012
-.171
.020
.289
.056
.087
.010
-.005
.112
.058
.103
.080
-.033
-.056
.232
.122
-.014
.112
-.015
.135
-.059
.048
.145
.085
.078
.184
.016
-.066
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Rotated Component Matrixa
Component
ความสามารถในการสื่ อสาร Q19
ความสามารถในการสื่ อสาร Q20
ความสามารถในการสื่ อสาร Q18
ความสามารถในการสื่ อสาร Q17
ความน่าเชื่ อถือของผูถ้ ่ายทอดสด Q13
ความน่าเชื่ อถือของผูถ้ ่ายทอดสด Q14
ความน่าเชื่ อถือของผูถ้ ่ายทอดสด Q12
ความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้า Q10
ความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้า Q9
ความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้า Q11
ความน่าเชื่ อถือของผูถ้ ่ายทอดสด Q16
ความน่าเชื่ อถือของผูถ้ ่ายทอดสด Q15

1
.099
.088
.151
.160
.304
.170
.250
.169
.257
.088
-.025
.061

2
.046
.053
.190
.181
.209
.276
.411
.153
.265
.176
.102
.145

3
.162
.138
.408
.357
.216
.144
.324
.333
.321
.089
.086
.051

4
-.025
.146
.185
.395
.002
.099
-.140
.059
.027
.246
.163
-.025

5
.852
.828
.617
.498
.070
.171
.026
.178
.214
.115
.062
.125

6
7
8
.131 .145 .101
.081 .162 .043
-.035 .091 .007
-.024 -.013 .186
.700 -.028 .159
.670 .068 .084
.504 .127 .132
.043 .770 .052
.019 .710 -.006
.104 .704 .077
.087 -.034 .849
.136 .135 .782
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