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บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัเร่ือง “รูปแบบและวธีิการการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊คของร้านขายสินคา้แฟชัน่
ออนไลน์” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินคา้แฟชั่น
ออนไลน์และศึกษาวิธีการการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊กของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ โดยการ
เก็บขอ้มูลจะใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ วธีิการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์ เป็น
ช่องทางและเคร่ืองมือท่ีสร้างความน่าสนใจและดึงดูดจากองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง
ร้านสินคา้ทั้งในเร่ืองความสวยงาม ความเป็นระเบียบ ความอึดอดั การจดัแสง รวมไปถึงการจดั
แสดงสินคา้ท่ีเหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบตวัสินค้าท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายและการจดัต าแหน่ง
เหมาะสมกบัสินคา้แต่ละประเภท 
 ส าหรับวิธีการในการถ่ายทอดสดนั้นทางร้านจะเก่ียวขอ้งกับการใช้วิธีน าเสนอของ
พ่อคา้แม่คา้ ซ่ึงการน าเสนอแตกต่างกนัออกไปเพื่อจูงใจผูช้มให้มาเป็นลูกคา้หรือการพูดจาของ
พอ่คา้แม่คา้ท่ีแสดงตวัตนผา่นการถ่ายทอดสด ท่ีสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้ม/ลูกคา้กบัพอ่คา้
แม่ค้าซ่ึงก่อให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง ส่วนการใช้เทคนิคท าให้มีผู ้ชมเป็นจ านวนมาก 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัคน้พบว่าร้านขายสินคา้มีการใช้เทคนิคพิเศษอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น การเล่นเกม การ
แจกของรางวลั การเพลงเปิดคลอพร้อมไปกบัการถ่ายทอดสด  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1.  ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัการเติบโตไปอีกขั้นอยา่งรวดเร็วของเฟซบุ๊กในทุกๆปี เน่ืองจากเฟซบุ๊กให้
การส่ือสารเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว มีบทบาทและมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของคน
ไทยมากข้ึน จนกลายเป็นการส่ือสารของคนยคุใหม่ แต่ตอ้งยอมรับวา่ตั้งแต่การเขา้มาของเฟซบุก๊ใน
ประเทศไทยในปี 2549 ยอดผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กเมืองไทยสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี จากขอ้มูลสถิติ
เก่ียวกบัคนไทยท่ีใช ้Social Media ตลอดปี 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 (ThothZocial ,2017)พบว่า
คนไทยยงัใชเ้ฟซบุ๊ก ถึง 47 นเพียง ร้อยละลา้นคน แต่โตข้ึ  15 ขณะท่ีคนใชอิ้นสตาแกรม 11 ลา้ นคน  
โตข้ึนถึง ร้อยละ 41 ไลน์มีผูใ้ช ้ 41 ลา้นคน  ส่วนทวิตเตอร์เป็นท่ีน่าจบัตามองท่ีสุดในประเทศไทย 

โดยมีผูใ้ชถึ้ง 9 ลา้นคน และโตข้ึนร้อ ยละ 70 คาดว่าเป็นผลจากดาราต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาหลี 
ญ่ีปุ่นและดารานักแสดง ท่ีใชท้วิตเตอร์มากข้ึน แต่เฟซบุ๊กก็ยงัเป็นส่ือท่ีคนไทยใชง้านเป็นจ านวน
มากและมีอิทธิพลต่อหลายๆกลุ่ม 

 การส่ือสารในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วในยุค Thailand 4.0 คือการ
มขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในยคุน้ีท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมไปดว้ยกนั  เพื่อใหป้ระเทศไทยใหก้ลายเป็นกลุ่

ประเทศท่ีมีรายได้สูง ท าให้สินคา้และผูใ้ห้บริการต่างๆก็หันมาท าการตลาดอยู่บนเฟซบุ๊กด้วย
เช่นกนั เพราะว่าเฟซบุ๊กเขา้มามีบทบาทและมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของผูค้นมากข้ึน จน
กลายเป็นการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต โดยมีส่วนช่วยทั้งในเร่ืองความบนัเทิง การ
พกัผอ่นหยอ่นใจ การติดต่อส่ือสาร การศึกษาและการท างาน  

 ความเป็นท่ีนิยมของเฟซบุ๊กถูกน าไปใชใ้นการส่งเสริมการตลาดของหลายๆธุรกิจ การ
เขา้มาท าการตลาดโดยใชป้ระโยชน์จากความนิยมของคนในสังคมไทย เป็นการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
การขายสินคา้และสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายส าหรับการโฆษณาและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างตราสินคา้กบัลูกคา้เพื่อให้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ ซ่ึงลูกคา้สามารถติดตามความเคล่ือนไหว
ของแฟนเพจธุรกิจนั้นๆผ่าน เฟซบุ๊กและการท าการตลาดผ่านเฟซบุ๊กสามารถเพิ่มโอกาสให้กับ
ธุรกิจ เพราะเฟซบุ๊กเป็นเวบ็ไซตท่ี์คนไทยเขา้ใชม้ากท่ีสุดรองจากเวบ็กูเก้ิล และยงัเป็นเคร่ืองมือใน
ทางการการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงหรือสามารถคน้หากลุ่มเป้าหมายราย
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ใหม่ๆ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายซ่ึงการท า
การตลาดผา่นเฟซบุ๊กไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและลงโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายไดต้ลอดเวลา เป็น
การขยายช่องทางการตลาดให้เป็นท่ีรู้จักได้มากข้ึน ส่งผลให้หลายๆคนหันมาสนใจท าธุจกิจ
ออนไลน์ผ่านการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจเน่ืองจาก สร้างไดง่้าย รวดเร็ว และเป็นอิสระ เพื่อโปรโมท
สินคา้และบริการของธุจกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินคา้ออนไลน์ท่ีสามารถก าหนดเป้าหมายเพื่อ
โฆษณา ยงัสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มโอกาสในการซ้ือขายระหว่างผูใ้ชง้านกบัร้านขายสินคา้
ออนไลน์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เรียนรู้จากการเห็นร้านขายสินคา้ออนไลน์จ านวนมากข้ึน ท า
ให้มีการปรับพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ตามห้างสรรพสินคา้ มาซ้ือสินคา้ในโลกออนไลน์มากข้ึน
และขอ้ดีท่ีหลายๆธุรกิจเร่ิมหันมาสนใจในการท าตลาดออนไลน์ เพราะเช่ือว่าหลายๆคนประสบ
ปัญหาการอยากจะซ้ือสินคา้อะไรสักอย่างหน่ึงแต่ท่ีๆอาศยัอยู่ไม่มีสินคา้ช้ินนั้นหรือการไม่มีเวลา 
(Mark Elliot Zuckerberg, 2016 อา้งถึงใน Rassarin , 2016ท าให้เฟซบุ๊กเขา้มาตอบโจทยก์ารขาย )
สินคา้ออนไลน์ให้กบัทุกคนอยา่งมาก เน่ืองจากมีทุกอยา่งท่ีหลายๆคนสนใจ เพียงแค่พิมพข์อ้ความ
ในช่องคน้หา สินคา้ท่ีตอ้งการก็สามารถซ้ือไดท้นัที ซ่ึงตอบโจทยข์องคนไทยท่ีนิยมคน้หาขอ้มูล
สินคา้และร้านคา้บนอินเตอร์เน็ตมากข้ึน อาจบอกไดว้่าเฟซบุ๊กมีส่วนท าใหค้นไทยกลา้ท่ีจะซ้ือของ
ออนไลน์กนัมากข้ึน 

 ปัจจุบนัเฟซบุก๊เป็นมากกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเวบ็ไซต ์เพราะการปรับเปล่ียน
รูปแบบและการเป็นผูน้ าการพฒันาเทคโนโลยใีนทุกๆปีของเฟซบุ๊กนั้น ยงัมีลูกเล่นท่ีเป็นคุณสมบติั
ท่ีถูกพฒันาให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านบนเฟซบุ๊ก ซ่ึงล่าสุดการเปิดตวัรูปแบบการใชง้าน
ใหม่ท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน คือการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook Live) ท่ีเขา้มาช่วยยกระดบัการส่ือสารให้กา้วล ้ามากข้ึน ไม่ใช่แค่เพียงผูใ้ชง้านกบัผูใ้ช้
ดว้ยกนัเอง แต่ยงัใชส้ าหรับธุรกิจต่างๆท่ีใหบ้ริการในเครือข่ายสังคมออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊กโดยผา่น
แฟนเพจในรูปแบบ “วีดีโอ” ซ่ึงเป็นท่ีนิยมและมีอิทธิพลกบัผูใ้ชง้านในเครือข่ายสังคมออนไลน์
อยา่งเฟซบุก๊ ซ่ึงท าใหผู้ใ้ชง้านมีมากข้ึนเร่ือยๆและสร้างการเติบโตใหเ้ฟซบุก๊ต่อไปอีกในอนาคต 

เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) เป็นคุณสมบัติหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมในตอนน้ี ซ่ึง
สามารถท าการ “ถ่ายทอดสด  ”เร่ืองราวต่างๆผา่นไทมไ์ลน์ (Timeline) เป็นการน าเสนอในรูปแบบ
ผา่นวีดีโอในขณะนั้น โดยผูท่ี้เป็นเพื่อนของผูใ้ชง้านหรือผูท่ี้ติดตามเพจใดๆ ของเฟซบุ๊กก็สามารถ
ร่วมชมการถ่ายทอดสดน้ีไปพร้อมๆกนั เป็นช่องทางใหม่ท่ีช่วยให้ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กสามารถติดตาม
เพจท่ีถูกใจ และถ่ายทอดสดผา่นวีดีโอ โดยสามารถชมการถ่ายทอดสด พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น
ผ่านการแพร่ภาพสดนั้นไดด้ว้ย และความน่าสนใจอยู่ท่ีผูใ้ชส้ามารถท าการออกอากาศวีดีโอแบบ
สดๆ ให้ผูช้มคนอ่ืนสามารถเขา้ชมถ่ายทอดสดเหล่านั้นได ้ซ่ึงหลงัจากท่ีส้ินสุดการถ่ายทอดสดแลว้
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สามารถท่ีจะบนัทึกคลิปเหล่านั้นเก็บไวห้รือสามารถลบออกก็ได ้เรียกว่าเป็นช่องทางท่ีหลายคนใช้
พดูคุยกบักลุ่มผูติ้ดตามท่ีไดรั้บความนิยมในตอนน้ี (สิขเรศ ศิรากานต,์ 2017) 

 
 
ภำพที ่1.1 ภาพหนา้ไทมไ์ลน์ (Timeline) ส่วนตวั ผา่นสมาร์ทโฟน(Smartphone) 
 

 
 
ภำพที ่1.2 การเลือกลูกเล่นวีดีโอถ่ายทอดสดผา่นสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
 

วดีีโอถ่ายทอดสด 

หนา้ไทมไ์ลน์

ส่วนตวั 
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ภำพที ่1.3 หนา้การถ่ายทอดสดผา่นสามาร์ทโฟน (Smartphone) 
 

 
 
ภำพที ่1.4 การถ่ายทอดสดภาพโนต้บุก๊ผา่นสมาร์ทโฟน (Smartphone)  

ตั้งค่าการเป็น

ส่วนตวัของการ

ถ่ายทอดสด 

กดเร่ิมตน้วดีีโอ 

การถ่ายทอดสด 

Icon แสดงก าลงั

ถ่ายทอดสด 

ลูกเล่นท่ีสามารถใส่เขา้ไป

ขณะถ่ายทอดสด เช่น 

ฟิลเตอร์สี กลบักลอ้ง

ดา้นหลงั เปิดแฟลชกลอ้ง 
กดเสร็จส้ินเม่ือ

ถ่ายทอดสดส าเร็จ 



5 
 

 
ภำพที่ 1.5 แสดงภาพหนา้การถ่ายทอดสดจบแลว้ผา่น  ผา่นสมาร์ทโฟน  (Smartphone) 
 

 Mark Elliot Zuckerberg, 2016 อา้งถึงใน Rassarin , 2016 อธิบายว่าในปีหน้าเฟซบุ๊กก็
จะยงัใหค้วามสนใจกบัการถ่ายทอดสดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นผูน้ าทางดา้นเคร่ืองมือทางการตลาดใน
การถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กวางแผนจะเร่ิมท าในปีต่อไปคือการผลักดันโฆษณาเกิดข้ึนจากการ
ถ่ายทอดสด เพื่อเพิ่มยอดผูใ้ชง้านในการถ่ายทอดสดให้มากข้ึน ในปีน้ีทุกคนอาจไดเ้ห็นการท างาน
ร่วมกนัของเฟซบุ๊กกบันักจดัรายการบนโลกออนไลน์หรือเน็ตไอดอล ท่ีจะสร้างการท าการตลาด
ดว้ยเน้ือหาใหม่ๆส าหรับการดูบนเฟซบุ๊กโดยเฉพาะ ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างจากทีวีดิจิตอล
อย่างเห็นไดช้ดั ในประเทศไทยมีกรณีรายการคุณวู๊ดด้ีท่ีเร่ิมทดลองการถ่ายทอดสดเป็นรายแรกๆ
ของเมืองไทย ซ่ึงทุกคนจะคุน้กบัรายการผา่นโทรทศัน์แต่ของคุณวูด๊ด้ีเป็นการสร้างรายการผา่นการ
ถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊ก ก่อนจะมีถ่ายทอดสดนั้น จะมีการโฆษณาก่อนเร่ิมรายการซ่ึงจะเรียกให้คน
หนัมาสนใจการถ่ายทอดสดมากข้ึนไปอีกทั้งในแง่ของผูเ้ผยแพร่และผูรั้บชม  

 

วีดีโอการ

ถ่ายทอดสดจบลง

แลว้ 
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ภำพที ่1.6  Woodytalkshow official fanpage live ผา่นสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
 

 จากภาพตวัอย่างการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างเน้ือหา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่ท่ีให้ความบันเทิงและสร้างการมีปฎิสัมพันธ์โดยการใช้
สัญลกัษณ์ในการแสดงความรู้สึก (Emotion) แตกต่างกนัผ่านทางการถ่ายทอดสด รวมไปถึงการ
พูดคุยระหว่างผูถ่้ายทอดสดในเวลาจริงกบัการแสดงขอ้ความของผูใ้ชง้านในขณะนั้น โดยปัจจุบนั
ก าลงัไดรั้บความนิยมในกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นดารานกัแสดง และบุคคลมีช่ือเสียง (จิดาภา ทดัหอม, 2558) 

 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2559) อธิบายว่า ปัจจุบนักระแสท่ีก าลงัฮิตในโลกออนไลน์คือ
การถ่ายทอดสดหรือการถ่ายทอดสดผา่นโปรแกรมประยกุตผ์า่นโทรศพัท ์(Application) ท่ีเป็นแบบ
การตอบสนองอยา่งทนัที ณ ขณะนั้น ซ่ึงทุกคนสามารถถ่ายทอดสดได ้ ดว้ยความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจากผูใ้ห้บริการ จากบทความกลายเป็นรูปภาพ เป็นวีดีโอและปัจจุบนัทุกคนสา
สมารถกดติดตามและถ่ายทอดสดกนัผ่านมือถือได ้สมาร์ทโฟน (Smartphone)ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ในการท าใหก้ระแสการถ่ายทอดสดไดรั้บความนิยมเพียงเขา้ไปในโปรแกรมประยกุตผ์า่นโทรศพัท ์
(Application) และกดปุ่ ม กส็ามารถถ่ายทอดสดออนไลนไ์ดท้นัที ถือเป็นส่ือยคุใหม่ท่ีน่าจบัตามอง 

 การแจง้ล่วงหนา้ว่าจะถ่ายทอดสดเป็นอีกขั้นตอนท่ีส าคญักบัการประกาศล่วงหน้าว่า
จะมีอะไรเกิดข้ึน ดงันั้นก่อนการถ่ายทอดสดทุกคร้ังควรโพสตล์งไปบนไทมไ์ลน์ (Timeline) หรือ

Icon เพจ Woody ก าลงั

ถ่ายทอดสด จะเป็นสีแดง 
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เพจขายสินคา้และบริการก่อน เพื่อแจง้วนัและเวลาท่ีจะท าการถ่ายทอดสดให้ผูติ้ดตามไดท้ราบ
ล่วงหนา้ จะไดมี้คนมารอการติดตามและดูการถ่ายทอดสด เป็นเสน่ห์ของการถ่ายทอดสดท่ีแตกต่าง
จากการโพสต์วิดีโอทัว่ไป คือสามารถอ่านขอ้ความแสดงความคิดเห็น ของผูช้มและตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็นกลบัไดท้นัที (Pattanapong Cherthong ,2559) การท่ีผูถ่้ายทอดสดให้ความ
สนใจผูช้ม เรียกช่ือผูช้ม หรือการตอบค าถามขณะก าลงัถ่ายทอดสด จะเป็นการท าให้ผูช้มรู้สึกเป็น
คนพิเศษ สร้างปฏิสัมพนัธ์ท าให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) ส่งเสริม
ให้คนอยากติดตามชมถ่ายทอดสดคร้ังต่อไปได้ ในทางกลบักันกับเป็นส่ือท่ีทรงพลงั สามารถ
ส่ือสารต่อกลุ่มเป้าหมายไดต้รงท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็นการส่ือสารถึงกลุ่มท่ีผูใ้ชอ้นุญาตให้เขา้มาชมการ
ถ่ายทอดสดเร่ืองราวในชีวิต และส่ือสารโตต้อบกนัไดแ้บบทนัที ท าใหพ้ฤติกรรมการถ่ายทอดสดถึง
ไดเ้ป็นท่ีนิยมมากทั้งผูโ้พสตแ์ละผูติ้ดตาม 

 อีกทั้งการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กนั้นมีความจ าเป็นท่ีระบบสารสนเทศตอ้งมีคุณภาพ
อยา่งอินเทอร์เน็ตท่ีใชเ้ป็นปัจจยัส าคญัต่อการเอ้ืออ านวยต่อเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ (จิดาภา ทดั
หอม, 2558 หน้า 14 ) หากการถ่ายทอดสดไดส้ักระยะ เกิดกระตุกหรืออินเทอร์เน็ตหลุดตอ้งหยุด
การถ่ายทอดสดกะทนัหันจะท าให้ผูช้มไม่ประทบัใจ และไม่อยากติดตามชมต่อ (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน,์ 2560)  

 นอกจากน้ีการถ่ายทอดสดเป็นการท าการตลาดด้วยเน้ือหาประเภทท่ีสร้างให้คนมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึนอย่างมีนยัยะส าคญัอีกดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์ในการส่ือสารในรูปแบบ
ใหม่ไม่ไดมี้แค่การสนทนาซ่ึงกนัและกนัเท่านั้นแต่ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน
ใหม่ๆ มีความชอบอย่างเดียวกนั อยู่ภายใตแ้ฟนเพจเฟซบุ๊กเดียวกัน เช่นเดียวกับร้านขายสินคา้
ออนไลน์ท่ีใชช่้องทางการถ่ายทอดสด เพื่อลดช่องว่างระหว่างระยะทางและเวลาท่ีส าคญัไปกว่านั้น
คือ ท าใหแ้บ่งปันและซ้ือขายสินคา้กนัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่วนน้ีจะท าใหล้ดตน้ทุนในการโฆษณาผา่น
เฟซบุ๊กไดอี้กดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้่าผูใ้ชก้ารถ่ายทอดสดสามารถเป็นผูท้  าเงินหนา้ใหม่ให้เกิดข้ึนใน
ทุกๆวนั (จิดาภา ทดัหอม, 2558) 

 ภาวุธ พงษว์ิทยภานุ (2559) อธิบายว่า ประโยชน์ของการถ่ายทอดสดในการท าตลาด 
ตามสไตล์Tarad.com คือ เป็นบริการใหม่ของเฟซบุ๊กในการน าเสนอวิดีโอแบบสดๆ ซ่ึงก็ไม่ใช่
บริการใหม่ในตลาดแต่อย่างใด เพราะก่อนหน้าน้ีก็มี ยูทูป ไลฟ์  มาให้ได้ใช้งานกัน แต่การ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กมีความพิเศษและน่าจะสร้างผลลพัธ์ให้เกิดข้ึนและเขา้ถึงผูค้นไดม้ากกว่า 
เพราะการถ่ายทอดสดเป็นกลยทุธ์การเติบโตทัว่โลกท่ีมีคนใชง้านสูงท่ีสุด เฉล่ีย 900 ลา้นคนต่อวนั 
ดงันั้นบริการท่ีใหก้ารถ่ายทอดสด จึงตอ้งเตรียมระบบปฏิบติัการและทรัพยากรไวอ้ยา่งมหาศาลเพื่อ
รองรับการใชง้านจากผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กอยา่งแน่นอนและความพิเศษของ การถ่ายทอดสดคือเป็นบริการ
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ทางเน้ือหาแบบการตอบสนองอย่างทันทีและยังเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (two-way 
communication) คือสามารถอ่านและเขียนไดใ้นทนัที เรียกว่าการมีปฏิสัมพนัธ์ ยิ่งเป็นส่ือสังคม
ออนไลน์โอกาสท่ีจะดึงดูดคนให้เขา้มาร่วมจึงมากกว่า “ยูทูป ไลฟ์” ดงันั้นน่ีคือ เคร่ืองมือใหม่ท่ี
น่าสนใจส าหรับนักการตลาด และสามารถใช้ความใหม่ของการถ่ายทอดสด เพื่อสร้างแคมเปญ
การตลาดท่ีน่าสนใจ ชิงท าก่อน ไดล้องก่อน ไดป้ระโยชน์ก่อน และยงัท าการสร้างความผูกพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการติดตามของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กไดดี้อีกดว้ย เพราะสามารถเห็นผลตอบรับในทนัที นอกจาก
เร่ืองทางการตลาดแลว้ การถ่ายทอดจะถูกใช้ในเร่ืองการศึกษา การท าสัมมนา และการกระจาย
เร่ืองราวดีๆในสังคม ยิ่งเห็นแนวโน้มชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้น้ี  จะเกิดเน้ือหาท่ีให้การ
ตอบสนองอยา่งทนัที บนส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึนเร่ือยๆ แต่ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการน าไปใชแ้บบ
ผดิกฎหมายเพราะไม่มีการเซ็นเซอร์แบบโทรทศัน์ 

 การถ่ายทอดสดเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าเงินให้เกิดข้ึนผ่านเฟซบุ๊ก ซ่ึงหลากหลาย
ธุรกิจก็หันมาท าการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดเพราะถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ี
สามารถสร้างสรรคเ์พื่อขายสินคา้ไดพ้ร้อมๆกบัสร้างการติดตามชมถ่ายทอดสดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเฟ
ซบุ๊กไม่เพียงแต่เป็นส่ือสังคมออนไลน์แบบส่วนตวั แต่ยงัขยายไปถึงธุรกิจต่างๆ ท่ีตอ้งการเพิ่ม
ช่องทางมาท าการตลาดในธุรกิจออนไลน์ ถือเป็นการบริการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจัดท าข้ึนเพื่อ
เอ้ืออ านวยผูป้ระกอบการท่ีสามารถเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้อีกทางหน่ึง  ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ี
ร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์จะต้องค านึงถึง คือ ความไวว้างใจ เพราะร้านขายสินคา้แฟชั่น
ออนไลน์มีจ านวนมากข้ึน หากลูกค้าไม่ไว้วางใจ ก็จะไม่เกิดกระบวนการซ้ือ แต่หากมีการ
ถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์จะสร้างความน่าเช่ือถือจากการมีตวัตนของเจา้ของ
ร้านและความไวว้างใจว่าจะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพแน่นอน และท่ีส าคญัจะมีลูกคา้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ติชมหรือการแนะน าต่อ จนกลายเป็นขาประจ าของทางร้านก็อาจเป็นได ้ทุกๆอยา่งลว้นมา
จากความจริงใจของเจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์หรือเจา้ของธุรกิจอ่ืนๆท่ีจะสามารถแสดง
ส่ิงเหล่านั้นใหลู้กคา้ไดเ้ห็น (จิดาภา ทดัหอม, 2558) 

 วิทยา มาลารัตน์ (2556) อธิบายว่า คนไทยนั้นมีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในทาง
ท่ีสร้างสรรค์ด้วยการน าสินคา้แฟชั่นมาขายผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ก,  
อินสตาแกรม,ไลน์ จนตอนน้ีมีสินคา้หลายอย่างสามารถหาซ้ือไดบ้นโลกออนไลน์ ดงันั้นการขาย
สินคา้ใดๆบน เฟซบุ๊กจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงผูค้น แต่การสร้างความน่าเช่ือถือ
เพื่อให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือสินคา้ของทางร้านซ ้ า อาจจะตอ้งใชก้ารสร้างภาพลกัษณ์ให้เสมือนเป็นแบ
รนดข์นาดใหญ่ การถ่ายรูปภาพ การแพค็ของส่ง หรือการตอบค าถามลูกคา้จะตอ้งดูน่าเช่ือถือ ดงันั้น
การขายสินคา้บนเฟซบุก๊กจ็ะไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป ซ่ึงทุกคนสามารถเร่ิมตน้ขายสินคา้ได ้ 
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 หลายๆคนมีความคิดท่ีตอ้งการอยากเร่ิมตน้จากการท าธุรกิจแต่ไม่มีเวลาหรือเลือกท่ีจะ
ท าเป็นอาชีพเสริม ส่วนใหญ่เลือกท าแบบธุรกิจการขายของออนไลน์ บางคนก็อาจจะเลือกขายของ
ท่ีไม่เหมือในใคร เพราะคิดวา่คู่แข่งนอ้ย (page365, 2558) หรือบางคนก็อาจจะเลือกจากสินคา้ท่ีเห็น
วา่มีคนขายมากเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภยัและก็ยงัมีลูกคา้ และตรงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือของออนไลน์ 
ซ่ึงสินคา้ยอดฮิตออนไลน์ (MarketingOop!, 2560) พบวา่จากประเภทสินคา้ท่ีมีการคน้หามากท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก ในช่วงปี 2560 1อนัดบั ของสะสมและของเก่า ร้อยละ  16.3  2อนัดบั เส้ือผา้และแฟชัน่ 
ร้อยละ 8.1 3อนัดบั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้อยละ  6.1 จากขอ้มูลสถิติวา่สินคา้แฟชัน่อยูใ่นอนัดบั ท่ี 2 ท่ีมีคน
ให้ความสนใจมากท่ีสุด จากขอ้มูลดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่าร้านขายสินคา้ออนไลน์จะมีมากข้ึน
และไดรั้บความนิยมมากพอสมควร เพราะในยุคปัจจุบนัการแต่งกายมีบทบาทมากเพราะกายแต่ง
กายสามารถบ่งบอกถึงฐานะหรือลกัษณะของบุคคลนั้นได ้แต่ส าหรับคนท่ีเป็นวยัรุ่น -วยัท างาน ไม่
ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายการแต่งการคือกระแสและแฟชั่น ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ
ฤดูกาล และสามารถบ่งบอกถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนแต่ละคน ท าใหห้ลายๆคนแสดงออกใน
เร่ืองการแต่งกายท่ีแตกต่างกนั สินคา้แฟนชัน่เป็นความชอบส่วนบุคคล ลกัษณะทัว่ๆไปของเส้ือผา้
แฟชั่น เช่น เส้ือ กางเกง กระโปรง รองเทา้ หรือกระเป๋าเป็นตน้  และค าว่าแฟชัน่ อาจกล่าวไดว้่า 
“มนัมาเด๋ียวมนัก็ไป” ท าให้สินคา้แฟชัน่ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มลูกคา้กลุ่มหน่ึงในช่วงเวลาหน่ึง
เท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีในวงการเส้ือผา้แฟชัน่ การท าการตลาดจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก  

 ในขณะท่ีถา้จะลงทุนท าธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใส่ใจและท าความเขา้ใจ
กลุ่มลูกคา้หลกัของเส้ือผา้แฟชัน่เป็นกลุ่มใด จากการสังเกตของผูว้ิจยัในเบ้ืองตน้พบว่า เจา้ของร้าน
ขายสินคา้ออนไลน์ และกลุ่มลูกคา้ส่วนหน่ึง เป็นกลุ่มวยัรุ่นวยัท างาน ท าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้าง
รายได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงสินค้าแฟชั่นส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าท่ีขายวัยรุ่น เพราะเป็นกลุ่มท่ีให้
ความส าคญักบัการแต่งตวั อยากดูดี ซ้ือสินคา้ทนัที สินคา้เหล่าน้ีจะมีความหลากหลายแตกต่างกนั
ไปมากมาย เช่น แฟชัน่ส าหรับผูห้ญิง ผูช้าย สินคา้แบบไหน กระเป๋า หรือ เส้ือผา้ ดงันั้นการเลือก
ขายสินคา้แฟนชัน่มกัจะเป็นทางออนไลน์ เน่ืองจากไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการโฆษณา หรือการ
จ้างพ รี เซ็ น เตอ ร์  ปั จ จุบัน มีหลายคนมองเห็ น โอกาสการ เติบ โตของธุร กิ จออนไลน์ 
(Aseanecon.montri, 2559) จึงหันมาสนใจประกอบอาชีพขายเส้ือผา้แฟชัน่จ านวนมาก เพียแต่งตอ้ง
มีเงินทุนในการรับซ้ือสินคา้มาจ าหน่าย หรือสั่งซ้ือทางออนไลน์ไดท้ั้งแบบปลีกและแบบส่ง ราคา
ถูกไปจนถึงราคาแพง ซ่ึงการลงทุนไม่สูงมากนัก เจา้ของร้านสามารถซ้ือใส่เองและยงัไดใ้นราคา
ตน้ทุน ไม่ตอ้งจา้งพรีเซ็นเตอร์ และยงัสามารถขายออนไลน์เม่ือลูกคา้เห็นเจา้ของร้านใส่แลว้อาจ
ตดัสินใจซ้ือทนัที 
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 ปัจจุบนัร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์มีหลากหลายร้านซ่ึงบางร้านเป็นสินคา้อย่าง
เดียวกนั แต่การบ่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์หรือตวัตนของร้านว่าขายสินคา้อะไร เป็นแบบไหน 
การขายของเจา้ของร้านเป็นรูปแบบไหน เหมาะกบัคนกลุ่มไหนคือส่ิงส าคญัท่ีสุด จ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมตวัท่ีดี มีสินคา้ท่ีดึงดูดใจ มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสินคา้ตลอดเวลา สร้างความน่าเช่ือถือ 
และตอ้งใชก้ลยทุธ์ในการท าการตลาดผา่นการถ่ายทอดสด อาจจะเปิดบางช่วงใหส้ัง่สินคา้เพื่อท่ีทาง
ร้านจะไดต้อบกลบัไปไดท้นัทีและไม่ขา้มขอ้ความของลูกคา้ การถือสินคา้โชวห์รือการใส่สินคา้
เพื่อเป็นตน้แบบ เช่น สินคา้แฟชัน่อย่างเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ กระเป๋า เจา้ของร้านอาจใส่ให้เห็น
เพื่อเป็นแบบให้ลูกคา้สามารถเลือกตามความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือขนาด เพื่อให้
ผูช้มตดัสินใจเลือกซ้ือไดง่้ายข้ึน เช่น การรีวิวสินคา้รายการแบบน้ีจะเป็นท่ีดึงดูดส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบ
หรือมีความสนใจอยูแ่ลว้ ดงันั้นร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ จะมีสมาชิกแฟนเพจท่ีมีความชอบ
และพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั (จิรภทัร, 2559) ซ่ึงมีความส าคญั หากสินคา้หรือบริการนั้นมีความพึง
พอใจต่อลูกคา้และมีคุณค่ามากกว่าท่ีลูกคา้คนนั้นคาดหวงัเอาไวลู้กคา้จะท าการซ้ือซ ้ าและบอกต่อ
และชกัชวนใหค้นอ่ืนซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ การถ่ายทอดสดบ่อยๆเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
สินคา้เป็นการสร้างความภกัดีและสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้คนอ่ืนๆได ้เพราะไม่อยา่งนั้นแลว้อาจ
เกิดการขาดทุน ท าให้ตอ้งปิดร้านขายสินคา้ออนไลน์ไป และในการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้
ออนไลน์ ก็เพื่อน าเสนอสินคา้และสนทนาพูดคุยกบัลูกคา้ หาส่ิงน่าสนใจและดึงดูดให้คนมารอชม
และร่วมรับชมไปตลอดทั้งการถ่ายทอดสดและเพื่อช่วยเพิ่มผูค้นท่ีชมการถ่ายทอดสดของร้านขาย
สินคา้แฟชัน่ออนไลน์เพิ่มข้ึนและต่อเน่ือง  

 การถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊เป็นอีกช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านขายสินคา้ออนไลน์
เป็นทั้ ง “กิจกรรมทางการตลาด ”และ “เปิดการขาย ”หรือ “เพิ่มยอดขาย ”ให้กับร้านขาย สินคา้
แฟชั่นออนไลน์ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการถ่ายทอดสด 
เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจการตลาดหันมาใชก้ารถ่ายทอดสดกนัมากและเป็นท่ีนิยมเห็นไดจ้ากรายการ
โทรทศัน์ต่างๆหรือรายการข่าวนิยมถ่ายทอดสดควบคู่ไปกบัการถ่ายทอดรายการโทรทศัน์ เพื่อขยาย
ฐานผูช้มทั้งก่อนและระหว่างและหลงัการถ่ายทอดสด เพราะดว้ยความสดใหม่ของการถ่ายทอดสด
คือความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างปฎิสัมพนัธ์กบัผูช้มไดเ้ป็น
อย่างดี เห็นไดจ้ากการท่ีมนัถูกน ามาใชถ่้ายทอดสดเหตุการณ์ส าคญั อย่างการรายงานข่าวของส่ือ
บางส านัก รวมถึงปัจจุบนั บรรดาแบรนด์ต่างๆ ก็น าคุณสมบติัของเฟซบุ๊กตวัน้ีมาเป็นส่วนช่วยใน
การถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว หรืออีเวนต ์ส าคญัของแบรนด ์(ลลิตเทพ ทรัพยเ์มือง, 2016) ส าหรับ
ธุรกิจการตลาดสามารถสร้างกระแสในขณะเดียวกนัธุรกิจการตลาดจะพูดถึงแต่ขอ้ดีของสินคา้
ไม่ได้ ต้องสอนวิธีใช้ การแก้ปัญหาเบ้ืองตน้ รวมถึงการรับฟังขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนเพราะการ
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ถ่ายทอดสดในตอนน้ีถือเป็นโอกาสทางการขายแบบใหม่ท่ีดีท่ีสุดและจะเขา้มาเปล่ียนวิธีการท างาน
ของการประชาสัมพนัธ์โดยท่ีไม่ตอ้งเสียเงินลงทุน แต่ขณะเดียวกนัรูปแบบการถ่ายทอดสดกลบัยงั
เป็นแหล่งข้อมูลท่ียงัขาดอยู่และยงัไม่มีใครศึกษาไว ้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์  เพื่อสามารถน าผลการวิจัยคร้ังน้ี 
สามารถน าเป็นประโยชน์ และเป็นขอ้มูลใหม่ๆ เพื่อใหผู้ว้ิจยัคนอ่ืนศึกษาได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1) เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
 2) เพื่อศึกษาวิธีการการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
 
1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) มีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊กของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์และ
สามารถน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์และเปล่ียนแปลงการท าตลาดรูปแบบใหม่ 
 2) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการน าเสนอการถ่ายทอดสดของร้านขายสินค้าแฟชั่น
ออนไลน์และสามารถน าวิธีการไปใชใ้นการท าการตลาดรูปแบบใหม่ๆหรือปรับปรุงวิธีการตลาด
แบบเดิมใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
1.4  นิยำมศัพท์  
 1) เฟซบุ๊ก (Facebook) หมายถึง เว็บไซต์หน่ึงท่ีสามารถใช้ติดต่อส่ือสารซ่ึงกันและกันผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีการใชบ้ริการบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งเป็นพื้นท่ีส่วนตวัส าหรับ
ผูส้มคัรใช้งานท่ีสามารถ โพสรูป ขอ้ความ เสียง หรือวีดีโอ นอกจากน้ียงัใช้ติดต่อหรือร่วมท า
กิจกรรมบางอยา่งกบัผูใ้ชง้านอ่ืนๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกผา่นสญัลกัษณ์แสดง
อารมณ์ (Emoticon)  
 2) ถ่ายทอดสด (Facebook Live) หมายถึง คุณสมบติัหน่ึงของเฟซบุ๊กท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมใน
ขณะน้ี ซ่ึงสามารถท าการ “ถ่ายทอดสด  ”โดยเป็นการน าเสนอใน แบบทนัทีตามท่ีร้านขายสินคา้
แฟชัน่ออนไลน์ไดก้ าหนดไว ้อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือรูปแบบใหม่ท่ีให้ความบนัเทิงและสร้างการมีปฎิ
สมัพนัธ์ผา่นทางการแสดงความคิดเห็นนั้นไดด้ว้ย  
 3) สินคา้แฟชัน่ หมายถึง สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในเวลานั้น อาจเป็น
สินคา้กระแสท่ีมาแลว้กไ็ป ในการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของทุกเพศทุกวยั  
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 4) ร้านคา้ออนไลน์ หมายถึง ร้านขายสินคา้บนแฟนเพจในเฟซบุ๊กโดยเจา้ของร้านสามารถใช้
ทุกอยา่งติดต่อโดยผา่นอินเทอร์เน็ตและการขนส่งทางไปรษณียเ์ป็นหลกัซ่ึงผูซ้ื้อกบัเจา้ของร้านคา้
ออนไลน์สามารถติดต่อกันผ่านสมาร์ทโฟน (smartphone)โดยอาจใช้โปรแกรมประยุกต ์
(Application)เป็นหลกั  
 5) รูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก หมายถึง ลักษณะการจัดร้านและองค์ประกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตกแต่งร้าน เพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมถึงลกัษณะของสินคา้ท่ีน ามาโฆษณาขาย
ขณะท าการถ่ายทอดสดในแฟนเพจเฟซบุก๊ของร้านคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
 6) วิธีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก หมายถึง วิธีการน าเสนอขายสินคา้ของตวัพ่อคา้และแม่คา้ 
รวมถึงเทคนิควิธีในการท าให้มีผูช้มเป็นจ านวนมาก เช่น เทคนิคการถ่ายทอดสด การโพสต์เชิญ
ชวน หรือบอกใหลู้กคา้รอติดตามการถ่ายทอดสด 
 
1.5 ค ำถำมวจิัย 
 1) ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์มีรูปแบบการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊อยา่งไร 

2) ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์มีวิธีการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊อยา่งไร 
 
1.6 ขอบเขตกำรศึกษำ 
  การศึกษาเร่ืองรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
โดยผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์ คือ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ชายและหญิง 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัจะศึกษาการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คของร้านขาย
สินคา้แฟชัน่ออนไลน์ จ านวน 8 ร้าน แบ่งเป็น เส้ือผา้ชาย จ านวน 2 ร้าน เส้ือผา้หญิง จ านวน 2 ร้าน 
กระเป๋าชาย จ านวน 1 ร้าน กระเป๋าหญิงจ านวน 1 ร้าน รองเทา้ชาย จ านวน 1 ร้าน รองเทา้หญิง 
จ านวน 1 ร้าน โดยใชแ้บบบนัทึกรายการเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงศึกษารูปแบบการใชก้าร
ถ่ายทอดสด ในรูปแบบประเด็นในวิธีการน าเสนอ เทคนิคการท าให้มีผูช้มเป็นจ านวนมาก รวมถึง
การจดัแสดงสินคา้ของร้านขายสินคา้และวิธีการในการถ่ายทอดสดหมายถึงการเก็บขอ้มูลสินคา้
ของพ่อคา้แม่คา้ในขณะนั้น การจดัร้าน องคป์ระกอบการขายสินคา้ การจดัแสดงสินคา้ (Display) 
และรูปแบบของตวัสินคา้ ซ่ึงการใชก้ารถ่ายทอดสดเป็นเคร่ืองมือในการขายสินคา้ นั้นยงัไม่มีผูใ้ด
ศึกษา ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษารูปแบบและวิธีการใชก้ารถ่ายทอดสดของร้านขาย
สินคา้แฟชัน่ออนไลน์วา่เป็นอยา่งไร 
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  วิธีการศึกษาไดแ้ก่ วิธีการสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม โดยใชแ้บบบนัทึกรายการ แบบ
เชคลิส (Check list) เพื่อประกอบการเก็บขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม - 8 
เมษายน ปี 2561 เป็นเวลา 15 วนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 งานวิจัยรูปแบบและวิธีการการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คของร้านขายสินค้าแฟชั่น

ออนไลน์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแสวงหาความรู้ท่ีจะ
น ามาใชใ้นการก าหนด กรอบแนวคิดของงานวิจยั จึงไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีการส่ือสารผา่นส่ือคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัสังคมออนไลน์(Social Network) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายทอดสด (Facebook live) 
2.4 แนวคิดการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ทฤษฎกีารส่ือสารผ่านส่ือคอมพวิเตอร์ (Computer Mediated Communication) 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ตั้ งแต่ปัจจยั 4 ซ่ึงเป็น

พื้นฐานในการด ารงชีวิตไม่วา่จะเป็นอาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั เพราะส่ิงต่างๆรอบตวั
ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง (somzom, 2010) และวิวฒันาการเหล่านั้นแทรกซึมและ
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนในยุคน้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะมนุษยมี์การพฒันาคิดคน้ส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอัน มาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการ
ด ารงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี อีกบทบาทท่ีส าคญัของเทคโนโลยีต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนัคือบทบาท
ทางการส่ือสาร Computer Mediated Communication (CMC) หรือการส่ือสารโตต้อบปฎิสัมพนัธ์
ระหวา่งคนกบัเทคโนโลยี หรือการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ ซ่ีงเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล โดย
ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตวัข้ึนไป ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเร่ิมจากการติดต่อในลกัษณะ
ของตวัอกัษรเป็นหลกัในรูปแบบต่างๆ การท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพของสังคมจะ
เปล่ียนไปจากยุคอุตสาหกรรมเป็นโลกยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงแตกต่างไปจากเดิมในรูปแบบของการ
ติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกนัด้วยเทคโนโลยีเร่ิมเขา้มา ท าให้การส่ือสารด้วยข้อความและภาษา
เพิ่มข้ึนมากและเทคโนโลยีพฒันาถึงการส่ือสารกนัโดยส่งขอ้ความเป็นเสียงผา่นทางสายโทรศพัท์ 
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เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทอย่างมากมีการพฒันาอย่างไม่หยุดน่ิง เพื่อให้มีความ
เสมือนกบัโลกของจริงมากท่ีสุดการติดต่อส่ือสารผา่นโลกไซเบอร์ (cyber) อาจมีผลกระทบกบัชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย ์เพราะมนุษยเ์ร่ิมให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีในดา้นน้ีมากเกินไปการใช้ 
เทคโนโลยีดา้นน้ี เราควรรู้จกัวิธีใช ้และความเหมาะสม เพื่อการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ และใชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นักวิชาการหลายท่าน วอลเชอร์ (Walther 1992) อา้งถึงใน ITSDU (2012) ; somzom 
(2010)   อา้งถึงใน กาญจนา กาญจนสุต (2010) และ ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ NECTEC ให้ความหมาย การส่ือสารผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ (CMC) ว่า เป็นการส่ือสาร
โต้ตอบปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีหรือการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์และการใช้
ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ (electronic mail) หรือ บริการฝากข้อความเสียง (Voice Mail) , ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมทัว่โลก (Internet ) 
ซ่ึงสามารถเกิดการส่ือสารข้ึนและด าเนินการไปในเวลาเดียวกนั (Synchronous) หรือตารางเวลา
เดียวกนั (asynchronous) โดยท่ีผูส่้งสารใส่รหัส (encode) ลงไปในเน้ือหาสาระ ซ่ึงจะถูกถ่ายทอด 
(relayed) ผา่นตวัอกัษรจนกระทัง่พฒันาเป็นการส่ือสาร ท่ีมีการแลกเปล่ียน รูปภาพ เสียงเพลง วดีีโอ 
โปรแกรม โคด้ เป็นตน้ การส่ือสารจากคอมพิวเตอร์ของผูส่้งสารไปสู่คอมพิวเตอร์ของผูรั้บสาร ซ่ึง
เป็นวิธีท่ีโปรแกรมเมอร์ใชใ้นการส่ือสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพของซอฟแวร์ท่ีพฒันาข้ึนคือการแชร์
หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนกบัเพื่อนหรือผูร่้วมงานการส่ือสารหรือ
แชร์ความคิดเห็นท่ีว่าอาจกระท าผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ เช่นการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อินเทอร์เน็ตแต่กระนั้นการใหแ้ละรับฟังความเห็นผา่นส่ือคอมพิวเตอร์ในลกัษณะน้ีจะส าเร็จไดจ้ริง
ก็จะข้ึนอยูก่บัความใส่ใจของโปรแกรมเมอร์ต่อการแลกเปล่ียนขอ้เสนอแนะใดๆกบัเพื่อนร่วมงาน
จากการเก็บขอ้มูล    

2.1.1 บทบาทเทคโนโลยตี่อการด ารงชีวติและการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัเทคโนโลย ี
 ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ยงัถูกใชใ้นฐานะท่ีสามารถเป็นส่ือกลางเพื่อการส่ือสารระหวา่ง

บุคคลหรือองค์กรส่ือมวลชน (mass communication) ท่ีจะแสดงหน้าท่ีคลา้ยคลึงกบัส่ือดั้งเดิม เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และหนา้ท่ีของคอมพิวเตอร์ดงักล่าวจะแสดงให้เห็นวา่ คอมพิวเตอร์มี
ศกัยภาพในการส่ือสารท่ีมีส่ือเป็นศูนยก์ลางในหลายรูปแบบ  (ITSDU ,2012) ท าให้ปัจจุบนัการ
ส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด เช่น การท าการตลาด
ออนไลน์ สามารถซ้ือขาย แมลู้กคา้อยูทุ่กมุมโลก ท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ถึงไม่ว่า
จะอยูไ่กลแค่ไหนก็ตาม และรวมไปถึงส่ิงต่างๆท่ีรอบตวัลว้นแลว้แต่มีเทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
เทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคนในยุคน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และท่ีหนา้ท่ีส าคญัของ
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เทคโนโลยี ต่อการด ารง ชีวิตในปัจจุบันคือ บทบาททางการส่ือสาร Computer Mediated 
Communication (CMC) ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ท (network) โดยเร่ิมจากการติดต่อในลกัษณะของ
ตวัอกัษรเป็นหลกัในรูปแบบต่างๆ ส่ิงส าคญัของการติดต่อส่ือสารของมนุษยผ์่านทางคอมพิวเตอร์
โดยมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นตวัเช่ือมโยงนั้น ก็คือ “การส่งผา่นขอ้มูลข่าวสาร”   สามารถจ าแนก
ความสามารถในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารไดด้งัน้ี (Patcharee Anontree ,2010) 

 จดหมายไปรษณียแ์บบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Mail)  เป็นการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสาร
ในลกัษณะของจดหมาย  สามารถท าไดท้ั้งในรูปแบบของการส่ือสารระหว่างบุคคลหรือระหว่าง
กลุ่ม  โดยผูส่้งสารและผูรั้บสารจะตอ้งมีท่ีอยูบ่นเครือข่ายการส่ือสาร (email Address) 

 กระดานข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bulletin boards)  หมายถึง ระบบท่ีใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งขอ้ความแลกเปล่ียนข่าวสารหรือขอ้คิดเห็นระหว่างกนั  โดยไม่เจาะจง
ผูรั้บสาร ทุกคนมีสิทธ์ิอ่านไดห้มด  มีลกัษณะเหมือนกนัตั้งแต่กลุ่มแสดงความคิดเห็น 

  การประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (computer conferencing) เป็นการประชุมแบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ท่ีถูกจดัการข้ึนตามลกัษณะหัวขอ้ท่ีประชุม  โดยจะแจง้ให้สมาชิก
ทราบผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    

 การส่งข้อความหรือการสนทนาโต้ตอบซ่ึงกันและกัน (interactive messaging and 
chatting)  เป็นการแลกเปล่ียนและส่งผา่นขอ้มูลข่าวสาร โดยเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูส่้ง
สารและผูรั้บสารในเวลาเดียวกนั (synchronous) 

 การส่ือสารผา่นส่ือคอมพิวเตอร์ (CMC) ในยุคเร่ิมตน้ถูกมองวา่เป็นทั้งอุปกรณ์ท่ีอาศยั
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ (mean) ของการบริหารงานภายในองค์กร แต่แนวโน้มใน
ปัจจุบนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงการวชิาการ CMC มีฐานะเป็นสาขาวชิาใหม่ ท่ีแตกแขนงมาจากส่ือ
ใหม่ (new media technology) ท่ีศึกษาส่ือใหม่ท่ีเกิด เพราะการพฒันาของเทคโนโลยีส่ือใหม่ในท่ีน้ี 
คือ คอมพิวเตอร์ ท่ีเปล่ียนสภาพจากอุปกรณ์ (tool) ในส านกังานหรือองค์กรธุรกิจ มาเป็นส่ือท่ีมี
ความโดดเด่น (dominance) ในยคุของขอ้มูลข่าวสาร (somzom ,2010) 

 ส่ือใหม่ (New media  )หมายถึง ส่ือท่ี ท าใหท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถส่งสารและ
รับสารไปพร้อมกนัได้ โดยนับเป็นการส่ือสารสองทาง)two way communicatiom( ทางผ่านทาง
ระบบเครือข่ายและมีศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia )อีกทั้งส่ือยงัสามารถส่งสารทั้งภาพ 
เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั กล่าวโดยสรุปคือสามารถน าเทคโนโลยีจากส่ือดั้งเดิม มาผสมผสาน
เขา้กบัระบบเทคโนโลยสีัมพนัธ์ โดยในปัจจุบนัน้ีการพฒันาของส่ือใหม่เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วและ
หลากหลาย  ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมมากข้ึน (พสนนัท ์ ปัญญาพร, 2555)  
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 เคนท ์ เวอร์ทาม และ เอียน เฟนวกิค ์(Kent Wertime and Ian Fenwick) อา้งถึงใน ขวญั
ฤทยั สายประดิษฐ์, หน้า 255143 ) แนวคิดเก่ียวกับส่ือใหม่ (New Media) การตลาดดิจิทลั และ 
นิยามส่ือใหม่วา่หมายถึง เน้ือหา (content  )ท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั โดยลกัษณะส าคญัของเน้ือหาอยู่
ในรูปแบบดิจิทลั โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิม เขา้กบัความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยี
สัมพนัธ์ ท าให้ส่ือสามารถส่ือสารไดส้องทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศกัยภาพเป็นส่ือแบบ
ประสม (Multimedia  )เป็นส่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศได้ตามความตอ้งการ เปิดรับ
สารของผูรั้บสารมากท่ีสุด เพราะส่ือใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเน้ือหา
ของขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการง่าย อนัจะส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จ
ในงานเผยแพร่ และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกว่า อีกทั้งยงัใช้คุณสมบติัของระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผสมผสานส่ือต่างๆ ท่ีเรียกวา่ส่ือผสมผสาน 

 การส่ือสารทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมากหลาย
รูปแบบแยกย่อยและเปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วม ท าให้บางคร้ังยากท่ีจะควบคุมทั้งในเร่ือง
ของขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง พฤติกรรมท่ีปฎิบติัร่วมกนั บทบาทของเทคโนโลยกีารส่ือสารในปัจจุบนั เช่น 
คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร โครงข่ายโทรศพัท์ อุปกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบต่อ 

"ส่ือแบบดั้ งเดิม"   (Traditional Media)  ซ่ึงได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ ท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า "การปฏิวติั ของระบบตวัเลข( "Digital Revolution)  ท าให้ขอ้มูล
ข่าวสารจะอยูใ่นรูปแบบหรือลกัษณะแบบใด อยา่งเช่น ภาพเคล่ือนไหว รูปภาพ หรือขอ้ความเสียง 
ไดถู้กปรับเปล่ียนให้เป็นภาษาอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด คือ สามารถอ่านและ
ส่งผา่นไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัทีดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยงัสามารถน าเสนอในลกัษณะใดก็ได้
ตามความตอ้งการใชง้านของผูใ้ชง้าน  ความเปล่ียนแปลงน้ีถูกเรีย ระบบตวัเลข "หรือ "ดิจิไทเซชัน่ "
)Digitization) ด้วยระบบท่ีมีการท าให้เป็นระบบตวัเลข เป็นประเด็นท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ี
ก่อให้เกิดส่ือใหม่ )New Media) ข้ึน ในขณะเดียวกนัก็เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัระบบตวัเลข 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบการสะทอ้นกลบั หรือ อินเทอร์เอคทีฟ )Interactive) จึงคาดวา่ส่ือใหม่ 
จะสามารถท าการตอบสนองความต้องการของ "ผู ้ ท่ีต้องการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  "ได้มี
ประสิทธิภาพมากกวา่ส่ือแบบดั้งเดิม  (พสนนัท ์ ปัญญาพร, 2555) 

 ข้อดีของการส่ือสารผ่านคอมพวิเตอร์ 
 1. การส่ือสารและโทรคมนาคมนั้น ส่งผลต่อระบบสังคมการเมืองในแง่ของการเพิ่ม

ช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารใหม้ากและสะดวกข้ึน 
 2. การขยายตวัของการส่ือสารและโทรคมนาคมไดมี้อิทธิพลท่ีสร้างผลต่อสังคมไทย

ทั้งในทางตรงและทางออ้ม  
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 3. การส่ือสารโทรคมนาคมมีความสะดวกติดต่อกนัง่านข้ึนจึงส่งผลใหก้ารรับรู้ข่าวสาร
มีความรวดเร็ว  

 ข้อเสียของการส่ือสารผ่านคอมพวิเตอร์ 
      ผลกระทบท่ีเกิดจากเทคโนโลยีการส่ือสาร และโทรคมนาคมท่ีเกิดข้ึนในทางลบมี

หลายประการ เช่น ความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ อาชญากรรมบนอินเตอร์เนต  
การแพร่ภาพอนาจารยบ์นเครือข่าย การแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของเยาวชน  การพนนับนเครือข่าย  (A. BNR, 2559) 

 1. เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อการอยู่ร่วมกนัในสังคม ปัญหา
อาชญากรรมชนิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเร่ิมจะสร้างปัญหาใหแ้ก่สังคมโดยรวม  

 2. ธุรกิจท่ีท าภายใตเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีขดัต่อศิล
ธรรมและจริยธรรมมีมากมาย ทั้งท่ีผดิศิลธรรมชดัเจน และท่ีอยูใ่นข่ายหลอกลวงใหผู้อ่ื้นไดรั้บความ
เสียหาย ธุรกิจเหล่าน้ีมาในรูปแบบหน่ึงของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 3.  ปัจจุบนัการจดัเก็บขอ้มูลในระบบออนไลน์ช่วยให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลมกัจดัท าเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมของ
นิติบุคคล หรือการใหบ้ริการของหน่วยต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมกัเขา้ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวน้ั้น
จะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ แต่ในความเป็นจริงขอ้มูลเหล่าน้ีอาจถูก
ละเมิดได ้โดยท่ีเจา้ของขอ้มูลอาจรู้เลยก็ได ้

 4. ความไร้ขอบเขตของการออนไลน์ท าให้เกิดผลในทางลบหลายๆ ประการ ท่ีเห็นได้
ชดัคือปัญหาส่ือลามกอนาจาร การล่อลวง เกมออนไลน์ เป็นตน้ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากภยัเหล่าน้ี
มกัเป็นกลุ่มเด็กและวยัรุ่น ซ่ึงขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความระมดัระวงัตวัในการออนไลน์หรือ
การใชเ้ทคโนโลยี 

  กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดก้ลายเป็นท่ีสนใจของคนทุกมุมโลก ทุกสาขา
เทคโนโลยีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ด้านการ
ส่ือสาร หรือด้านการตลาดท่ีจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการท ากิจกรรมประจ าวนั ใช้ในดา้นการ
งาน ในดา้นการเพิ่มผลผลิต  เพิ่มรายได ้จนเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมนุษยข์าดไม่ไดใ้นการด ารงชีวิต 
อาจกล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีการส่ือสาร ท่ีเป็นลกัษณะพิเศษชนิดแรกท่ีสามารถ
แสดงศกัยภาพในแง่ วิธีการส่ือสารท่ีเทคโนโลยีเก่าท าได้ทั้ งหมด ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเช่ือมโยงกับ
งานวจิยัคร้ังน้ี โดยการส่ือสารผา่นส่ือคอมพิวเตอร์ (CMC) สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานรูปแบบ
การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คของร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ เน่ืองจากการส่ือสารผ่าน
ส่ือคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวกลางผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการส่ือสารเพื่อให้บรรลุ
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วตัถุประสงค์ในทุกๆด้านสามารถ ท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าส่ือแบบดั้งเดิม เน่ืองจากการส่ือสารผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ ไม่มี ขอ้จ ากดั ใน
ดา้นเวลา (Time) และพื้นท่ี (Space) และมีศกัยภาพในการส่ือสารท่ีมีส่ือเป็นศูนยก์ลางในหลายๆ
รูปแบบ  
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัสังคมออนไลน์ (Social Network) 
  เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) มกัเกิดข้ึนในลกัษณะของ
การน ามาใช้เพื่อด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีตวับุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัเป็น
เครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปล่ียน แบ่งปัน ให้ขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ  แต่
ปัจจุบนัค าวา่ Social Network จะหมายถึงระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์หรือการติดต่อส่ือสารท่ี
สามารถเช่ือมโยงถึงกนั ท าความรู้จกักนั ส่ือสารถึงกนั และสร้างปฎิสัมพนัธ์กนัได ้ผา่นทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงหากเป็นเวบ็ไซตท่ี์เรียกวา่เป็นเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็คือ เวบ็ไซตท่ี์สามารถ
เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนั โดยเวบ็ไซต์เหล่าน้ีจะมีพื้นท่ีให้ผูค้นเขา้มารู้จกักนั มีการให้พื้นท่ีบริการ
เคร่ืองมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้างเน้ือหาตามความสนใจของผูใ้ช้ 
(โยเนีย เยน็ชา, 2012) ปัจจุบนัมีเวบ็ไซต์ประเภทน้ีเกิดข้ึนจ านวนมาก ทั้งท่ีมีเป้าหมายเชิงพาณิชย ์
และไม่แสวงหาก าไร เช่น Facebook  LinkedIn  Twitter  YouTube  Google+  Pinterest  Instagram  
นอกจะใชใ้นการติดต่อส่ือสารเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน บนัเทิงแลว้เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีน ามาใช้
เพื่อการศึกษาได ้

 ปัจจุบนัค าว่า (Social Network) หมายถึงระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์หรือการ
ติดต่อส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต ในยคุน้ีคงจะไม่สามารถหลีกเล่ียงส่ือสังคมออนไลน์ไปได ้เพราะไม่
วา่จะไปท่ีไหนก็จะพบเห็นมนัอยูต่ลอดเวลา เป็นการตอบสนองทางสังคมไดห้ลายทิศทางโดยผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

 อดิเทพ บุตราช (2553) ซ่ึงไดใ้ห้นิยามค าวา่เครือข่าย สังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคน
ท่ีรวมกนัเป็นสังคมและ มีการท ากิจกรรมร่วมกนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง อยู่ในรูปแบบของ
เวบ็ไซตมี์การถูกขยายและกระจายออกไป โดยใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถติดต่อส่ือสารหรือสร้างการมีปฎิสัมพนัธ์ผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งการใชป้ระโยชน์ การให้ความรู้ การศึกษา ให้ความบนัเทิง หรือแมแ้ต่ธุรกิจ ซ่ึงการท าธุรกิจ
ออนไลน์ผา่นเครือข่ายสังคม ซ่ึงในปัจจุบนัการใชชี้วติท่ีผกูติดกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์มีเพิ่มมาก
ข้ึนทุกวนัด้ยยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอีกทั้งยงัมีปัจจยัด้านต่างๆ ซ่ึงสามารถท าให้การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อระบายหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือการใชชี้วติ ผา่นรูปภาพ และวดีิโอ หรือ
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การขายสินคา้ออนไลน์ เพื่อแลกเปล่ียนกบัเพื่อนและผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตนไดท้ราบผา่น ทาง
เวบ็ไซตข์องเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 ในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตก าลังเป็นท่ีนิยมและได้รับการพฒันาอย่างไม่หยุดน่ิงจากการ
พฒันาของโลก เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) จากยุคแรกหรือเรียกว่า Web 1.0 ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็น Static Web คือมีการน าเสนอขอ้มูลทางเดียว ต่อมาเขา้สู่เวบ็ยุคท่ี 2 หรือ Web 2.0 จึงเป็นยุคท่ี
เนน้ให้อินเทอร์เน็ตมีศกัยภาพในการใชง้านมากข้ึน เนน้ให้ผูใ้ชมี้ส่วนร่วมในการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง 
ๆ ลงบนเวบ็ไซต์ร่วมกนั และสามารถโตต้อบกบัขอ้มูลท่ีอยู่บนเวบ็ไซต์ได ้และผูใ้ช้สามารถสร้าง
เน้ือหา (Content) แลกเปล่ียนและกระจายข้อมูลกนัได้ทั้ งในระดับบุคคลหรือกลุ่มจนกลายเป็น
สังคมในโลกอินเทอร์เน็ต หรือเรียกวา่ สังคมออนไลน์ (Social Network)     คือสังคมท่ีผูค้นสามารถ
ท าความรู้จกั ร่วมแบ่งปันส่ิงท่ีสนใจ และสามารถเช่ือมโยงกนัไดใ้นทิศทางใดทิศทางหน่ึง ในโลก
อินเทอร์เน็ต โดยอาศยัรูปแบบการบริการ เรียกวา่ “บริการเครือข่ายสังคม หรือ Social Networking 
Service (SNS)” โดยเป็นรูปแบบของเวบ็ไซตใ์นการสร้างเครือข่ายสังคม รวมไปถึงเป็นแหล่งขอ้มูล
จ านวนมหาศาลท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล  (เบญจวรรณ ฉวีวฒัน์, 2557) การเกิดครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงเป็นสังคมท่ีช่วยให้คน
สามารถท าความรู้จกักนั เปิดเผย ขอ้มูลส่วนตวั รูปภาพ วิดีโอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และความ
สนใจร่วมกนั)Thawatcha,2559) จากสถิติพบว่าปัจจุบนัมีคนกว่า 100 ลา้นคนทัว่โลกท่ี ติดต่อผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงแต่ละคนสามารถท่ีจะสร้าง Profile ของตนเอง และสามารถ เช่ือมต่อ
กบั Profile ของบุคคลอ่ืน เพื่อใช้ในการแลกเปล่ียน ขอ้มูลระหว่างกนัได ้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ไดรั้บความนิยมสูงสุดไม่เพียงเฉพาะใน กลุ่มของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเท่านั้น แมแ้ต่บรรดา ผูน้ า
องคก์รชั้นน าของโลก กลุ่มคนท างานท่ีมีหลากหลายวยั ต่างก็ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์กนัอยูเ่ป็น
ประจ า 

 บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ด้วยลักษณะส าคญั คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ของคนใน
ระบบเครือข่ายจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกนกัท่ีเม่ือมีปริมาณจ านวนคนในเครือข่ายจ านวนมากจะน าไปสู่
การสร้างความเปล่ียนแปลงส าคญัๆ ให้เกิดข้ึนในสังคมจริง หากจะจ าแนกลกัษณะของส่ือสังคม
ออนไลน์ ท่ีถูกน าเสนอผา่นทาง Social media สามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ 

1. การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือภายในเครือข่าย โดยผูใ้ช้สร้างโปรไฟล์ของ
ตนเอง และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั เช่น Facebook, My space เป็นตน้ 

2. การเผยแพร่ความรู้ความเช่ียวชาญ ซ่ึงจะอยูใ่นลกัษณะของเวบ็บล็อกต่างๆ 
3. การเผยแพร่ขอ้ความสั้น เช่น twitter เป็นตน้ 
4. การเพิ่มเติมขอ้มูลความรู้ต่างๆ เช่น เวบ็ Wikipedia 
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5. การเผยแพร่เน้ือหาเฉพาะ การเผยแพร่ภาพ เสียง วดิีโอ เช่น เวบ็ YouTube, Flickr  
 ดว้ยความหลากหลายของการเผยแพร่ขอ้มูลไปยงัผูใ้ชจ้  านวนมาก เป็นผลให้มีการส่ือ

สังคมออนไลน์ไปใชใ้นรูปแบบต่างๆ และท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมมาก เช่น การขายสินคา้ออนไลน์
ในเครือข่ายสังคมในปัจจุบนั ซ่ึงมีจ านวนร้านขายสินคา้มากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของยุคดิจิตอลท่ีผลโดยตรงกบัธุรกิจ ซ่ึงท าให้ธุรกิจต่างๆเร่ิมตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ความส าคญัของธุรกิจในประเทศไทยท่ีเกิดจากส่ือสังคมออนไลน์ไดถู้ก
น าเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้คือการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของธุรกิจกบัผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นภายความสัมพนัธ์ของ
คนในเครือข่าย การสร้างความสัมพนัธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็จะน าไปสู่การพฒันา
กิจกรรมทางการตลาดในสังคมให้เกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผลให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดให้กบัหลายๆธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี ในขณะเดียวกนั
เจา้ของธุรกิจก็สามารถน าเสนอสินคา้ใหม่ๆไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและผูบ้ริโภคก็สามารถติดตามไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีให้บริการตามเวบ็ไซตส์ามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งาน
โดยดูท่ีวตัถุประสงคห์ลกัและคุณลกัษณะของเวบ็ไซตท่ี์มีร่วมกนังานไปในทางเดียวกนั มีการแบ่ง
ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ออกตามวตัถุประสงค์ของการเขา้ใช้งานและการให้บริการ 
สามารถแบ่งเป็นประเภทได ้7 ประเภท (ระว ิแกว้สุกใส และ ชยัรัตน์ จุสาโล, 2556 อา้งถึงใน วนิษา 
แกว้สุข, 2557 หนา้ 9 -11 ) 
  1. สร้างและประกาศตวัตนั )Identity Network) กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ “ตวัตน ”เป็น

กษณะใช้น าเสนอตวัเอง และเผยแพร่เร่ืองราวการใช้ชีวิตประจ าวนัหรือการระบายเวบ็ไซต์ท่ีมีลั
ความในใจของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผูใ้ชส้ามารถเขียน Blog สร้างอลับั้มรูปของตวัเอง 
สร้างกลุ่มต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้หรือการซ้ือขายสินคา้ข้ึนมาได ้ตวัอยา่ง เวบ็ไซต์
ประเภทน้ีคือ facebook.com , myspace.com  เป็นตน้  

 2. สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) กลุ่มเว็บไซต์ท่ีสามารถเผยแพร่ 
“กิจกรรม”หรือ “ผลงาน ” อาจจะเป็นกลุ่มหรือผลงานของตวัเอง โดยสามารถน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือส่ือสารเรียนรู้ จ  าพวก “How to” เป็นต้น 
ตวัอย่างเว็บไซต์ประเภทน้ีเช่น YouTube., Yahoo VDO, Google VDO, Flickr.com, Multiply.com          
เป็นตน้  

 3. ความชอบในส่ิงเดียวกัน (Passion Network) กลุ่มเว็บไซต์ท่ีมีความสนใจเเ ร่ือง
เดียวกนั อาจเป็นลกัษณะ Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยมีแนวคิดท่ีวา่ แทนท่ี
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จะท า Bookmark เวบ็ไซตท่ี์ชอบ หรือบทความ รายงานท่ีเก่ียวขอ้งเก็บไวใ้นเคร่ืองซ่ึงสามารถใชไ้ด้
คนเดียว ก็เปล่ียนเป็นการสามารถท า Bookmark เก็บไวบ้นเวบ็ไซต ์เพื่อเป็นการแบ่งใหผู้ใ้ชร้ายอ่ืนๆ
เขา้มาดูไดด้ว้ย และเราก็สามารถดูไดว้า่เวบ็ไซตใ์ดท่ีไดรั้บความนิยมมาก หรือเป็นท่ีน่าสนใจ โดยดู
จากจ านวนตวัเลขท่ีเวบ็ไซต ์นั้นถูก Bookmark เอาไวจ้ากสมาชิกคนอ่ืนๆ ตวัอยา่ง เวบ็ไซตน้ี์ ไดแ้ก่ 
Delicious, Digg, Zikr, Duocore.tv เป็นตน้  

 4. ท างานร่วมกนั (Collaboration Network) กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์ใชส้ าหรับการท างานร่วมกนั 
เป็นกลุ่มการท างานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเขา้มา
น าเสนอ ขอ้มูล ความคิดหรือต่อยอด เร่ืองราวต่างๆได ้เช่น Wikipedia ซ่ึงเป็นสารานุกรมต่อยอด ท่ี
อนุญาตให้ใครก็ไดเ้ขา้มาช่วยกนัเขียน และแกไ้ข บทความต่างๆไดต้ลอดเวลา กลุ่มเวบ็ไซต์ท่ีใช้
ส าหรับการท างานร่วมกนั ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อรวบรวมขอ้มูลความรู้ในเร่ืองต่างๆ ใน
ลักษณะเน้ือหา ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ สินค้า หรือบริการ โดยส่วนใหญ่มกัเป็น
นักวิชาการหรือผู ้เ ช่ียวชาญ ในลักษณะการท างานร่วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth และ 
Google Maps เป็นตน้ ซ่ึงบางทีแลว้ไม่มีแหล่งท่ีมาและไม่สามารถตรวจสอบได ้ไม่นิยมมาอา้งอิงใน
การหาขอ้มูลต่างๆ จะเห็นไดว้า่กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการพฒันาข้ึนมา
อย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ในการใช้งานในดา้นต่างๆและสามารถแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัได้
อยา่งสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  

 5. เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งผูใ้ช ้(Peer to Peer : P2P) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
แห่งการเช่ือมต่อกนัระหว่างเคร่ืองผูใ้ช้ด้วยกนัเองโดยตรง จึงท าให้เกิดการส่ือสารหรือแบ่งปัน
ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และตรงถึงผูใ้ชท้นัที ซ่ึงผูใ้หบ้ริการเครือข่ายออนไลน์ ประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
Skype และ Bit Torrent เป็นตน้ 

 6. เครือข่ายเพื่อการน าไปประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการงาน โดยจะเป็นการน าประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในประวติัผลงานของตนเองและสร้างเครือข่ายเพื่อเขา้กบักลุ่มผูอ่ื้น นอกจากน้ีบริษทั
ท่ีตอ้งการคนมาร่วมงาน สามารถเขา้มาหาจากประวติัของผูใ้ชท่ี้อยูใ่นเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีได ้
ผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Linked in, iCloud เป็นตน้ 

 7. ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ีมี
ลกัษณะเป็นเกมส์ออนไลน์ (Online games) ซ่ึงเป็นเวบ็ท่ีนิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไว้
มากมาย มีลักษณะเป็นวิดีโอเกมท่ีผูใ้ช้สามารถเล่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์น้ีมี
ลกัษณะเป็นเกม 3 มิติท่ีผูใ้ชน้ าเสนอตวัตนตามบทบาทในเกม ผูเ้ล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบั ผู ้
เล่นคนอ่ืนๆ ไดเ้สมือนอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุกเหมือนไดมี้สังคมของผูเ้ล่น
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ท่ีชอบในแบบเดียวกนั อีกทั้งยงัมีกราฟิกท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผูเ้ล่น
รู้สึกบนัเทิง เช่น ROV, Audition, Ragnarok, Pangya และ World of Warcraft เป็นตน้ (Phutthawan 
Kaewket,  2013 )จะเห็นได้ว่าประเภทการบริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์นับได้ว่าเป็น
ช่องทางหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูล และท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีมี
การเช่ือมโยงกนัเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนอง   
  ชนิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 การให้บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ในการ
สร้างเครือข่ายส าหรับผูใ้ช้งานในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถบอกและเขียนอธิบายความสนใจ จาก
กิจการท่ีไดท้  า และเช่ือมโยงเขา้กบัความสนใจและกิจกรรมของผูบุ้คคลอ่ืนผ่านบริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ท่ีมกัจะประกอบไปดว้ยการแชท การส่งขอ้ความ การส่งอีเมล ์วดีีโอ เพลง อพัโหลด
รูป เขียนบล็อก ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 7 กลุ่มดงัน้ี  

1. Publish เป็นขอ้มูล เอกสาร หรือบทความ เป็นกระบวนการในการถ่ายเทความคิด 
การปฏิบติั ข่าวสาร หรือพฤติกรรมไปน าสู่การเผยแพร่ท่ีต่างๆ จากบุคคลหรือกลุ่มบุคลไปสู่กลุ่ม
บุคคลอ่ืน โดยกวา้งขวาง จนเป็นผลใหเ้กิดการยอมรับความคิดและการปฏิบติัเหล่านั้น 

2. Share การแบ่งปันขอ้มูล รูปภาพหรือความรู้ เป็นกระบวนการท่ีคนหรือกลุ่มคนท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มารวมตวักนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยความสมคัรใจ เพื่อร่วม
สร้างความเขา้ใจหรือพฒันาแนวปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ 

3. Discuss สังคมในการระดมความคิด หรือ Brainstorm เป็นวิธีการท่ีใช้ในการผลิต
ความคิดร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดรายการความคิดท่ีหลากหลายส าหรับน าไปใชแ้กปั้ญหา 

4. Commerce เครือข่ายสังคมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ เป็นธุรกิจการซ้ือขายสินคา้และบริการ
รูปแบบใหม่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีขั้นตอนพื้นฐานท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยดั หรือ
อาจเรียกไดว้า่ เป็นการซ้ือขายสินคา้และบริการผา่นทางออนไลน์ 

5.  Location การแบ่งปันสถานท่ีท่ีน่าสนใจ ท่ีอยู ่ณ ขณะนั้น เช่น “เขามาท าอะไรท่ีน่ี”       
“ท่ีน่ี ..มีอะไรดี ” 

6. Network เครือข่ายระบบการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแต่สองเคร่ือง
ข้ึนไป เพื่อสะดวกต่อการร่วมใชข้อ้มูล เพื่อมีปฎสัมพนัธ์ระหวา่ง เพื่อน ธุรกิจ หรือบนัเทิง เป็นตน้ 

7. Game เครือข่ายเกมส์ บริการเครือข่ายเกมส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวลาน้ี เกิดข้ึนจากระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ รวมกนัเป็นระบบเครือข่ายใหญ่ เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารพูดคุย ขณะ
ท ากิจกรรมร่วมกนั 
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  การใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ แนวโน้มใน ด้านบวก (KWANZAZABLOG, 2016) 
1. การพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงกนัทัว่

โลก ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม ช่องทางการด าเนินธุรกิจ เช่น การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การผอ่นคลายดว้ยการดูหนงั ฟังเพลง และบนัเทิงต่างๆ 
เกมออนไลน์ 

2. การพฒันาระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูล ฐานความรู้ เพื่อพฒันาการท าธุรกิจออนไลน์ 
ไดแ้ก่ การสร้างช่องการทางตลาดใหม่ๆ 

3. การศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การคน้ควา้หาความรู้ได้
ตลอด 24 ชัว่โมงจากหอ้งสมุดเสมือน (virtual library) 
  การใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์แนวโน้มใน ด้านลบ 

1. การละเมิดลิขสิทธ์ิของทรัพยสิ์นทางปัญญา การท าส าเนาและลอกเลียนแบบ 
2. การก่ออาชญากรรมทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การหลอกลวงผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ การโจรกรรมขอ้มูล การล่วงละเมิด การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ 
  กล่าวโดยสรุป ในสังคมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
มาก คนในสังคมมีการปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง คนทุกระดบัอายุ เกือบทุกอาชีพ มีความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีทั้ งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัมีกันใช้กันอย่าง
แพร่หลาย และมีการใชก้นัหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความสนใจของแต่ละบุคคล ไม่วา่จะ
เป็นการ เเชร์ บทความ รูปภาพ ความคิด ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของทุกคน 
ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเช่ือมโยงกับงานวิจยัคร้ังน้ีโดยการใช้แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบังานของผูว้ิจยัท่ีตอ้งการใช้เฟสบุ๊กท่ีเป็นเว็บไซต์ท่ีคนไทยนิยมมาก
ท่ีสุด และรูปแบบการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุค๊ของร้านขายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัเช่น 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า มาเป็นการก าหนดกรอบแนวคิดในคร้ังน้ี  
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการถ่ายทอดสด (Facebook live) 

 การถ่ายทอดสด (Facebook live) เป็นคุณสมบติัหน่ึง  ท่ีสามารถท าการ ”ถ่ายทอดสด ”
าวต่างๆ ผา่นทางเฟซบุ๊กโดยผูท่ี้เป็นเพื่อนของผูใ้ชง้าน หรือ ผูท่ี้ติดตามเพจ ก็สามารถร่วมชมเร่ืองร

การถ่ายทอดสดน้ีไปพร้อมๆกนัได ้ ในอดีตการถ่ายทอดสด เรียกวา่ Outside Broadcasting (Samer 
prasongdee, 2556) เกิดจากการถ่ายทอดออกอากาศจากภายนอกสถานท่ี (ห้องผลิตรายการ )มีและ
ช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษอีกช่ือหน่ึงวา่ Electronic Field Production (EFP) ซ่ึงในการน้ีจ าเป็นตอ้งมี
อุปกรณ์ประเภทชุดเคล่ือนท่ีได้ท่ีถูกติดตั้งเอาไวบ้นรถถ่ายทอด อนัประกอบด้วยกล้องโทรทศัน์ 
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ไมโครโฟนท่ีท าหนา้ท่ีรับสัญญาณภาพและเสียงแลว้ป้อนเขา้สู่ภายในตวัรถเพื่อท าการประมวลผล
แลว้ก็ท าการบนัทึกหรือวา่ออกอากาศสดทนัที ตวัรถท่ีติดตั้งอุปกรณ์เหล่าน้ีมีช่ือเรียกวา่ mobile unit 
, remote truck , production truck  แต่ท่ี เป็นความคุ้นเคยกันคือค าว่า OB VAN อันหมายถึงรถ
ถ่ายทอดท่ีมีขนาดเล็กกว่าประเภทท่ีมีช่ือกล่าวถึงก่อนหน้านั้น โดยปกติแล้วภายในรถโอบีจะมี
อุปกรณ์ท่ีจ ากดัน้อยช้ินเท่าท่ีจ  าเป็นและใช้บุคลากรเพียงสองสามคนปฏิบติัการเท่านั้น มนัมีความ
เหมาะสมส าหรับการรายงานส่งข่าวไปยงัสถานีเพื่อออกอากาศสด  
  ในปัจจุบนัส่ือวดีิโอออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากข้ึนทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
ไทยการถ่ายทอดเพื่อการท าการตลาดช่วยให้แฟนเพจของแบรนด์ต่าง ๆ ธุรกิจและเน็ตไอดอล
ออนไลน์ สามารถแชร์และแบ่งปันในรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดได้ง่ายๆ และยงัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัตวัใหม่ท่ีจะท าใหธุ้จกิจการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) ท า
ใหเ้กิดเทคนิคการถ่ายทอดสดอยา่งไรใหมี้คนดูจ านวนมากเพื่อสะสมฐานคนติดตาม ซ่ึงคนท่ีติดตาม
เปรียบเสมือนฐานผูช้ม เม่ือเร่ิมการถ่ายทอดสดก็จะมีข้อความแจ้งเตือนคนท่ีติดตามเพื่อการ
ถ่ายทอดสดของจะสามารถเข้าถึงผู ้คนในจ านวนมากข้ึน (peak-goe, 2016) ซ่ึงเทคนิคการ
ถ่ายทอดสดเพิ่มจ านวนผูติ้ดตามมี 6 รูปแบบ  ไดแ้ก่ 

1. การแจง้ล่วงหนา้  
   เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัประการหน่ึง ซ่ึงการประกาศล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดข้ึน 
ดงันั้นก่อนการถ่ายทอดสดทุกคร้ัง ควรโพสต์ประกาศลงไปบนหน้าไทม์ไลน์ (Timeline)หรือเพจ
ขายสินคา้และบริการ เพื่อแจง้วนัและเวลาท่ีจะท าการถ่ายทอดสดใหผู้ติ้ดตามไดท้ราบล่วงหนา้  

2. การเกร่ินน า เพื่อหาจุดใหส้นใจ 
   เป็นขอ้ความท่ีอยูบ่นหวัของการถ่ายทอดสด หรือ แคปชัน่ (Caption) เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ใหค้วามส าคญั ยิง่ขอ้ควาน่าสนใจมากเท่าไหร่ยอดคนดูก็จะมากข้ึนเท่านั้น การตั้งหวัขอ้ท่ีดีนอกจาก
ตอ้งเด่นและดึงดูดความสนใจแล้วต้องส่ือความหมายให้ชัดเจนถึงเร่ืองท่ีอาจมีการเกิดหรือการ
เปิดเผยเน้ือหาบางส่วนเพื่อเรียกน ้ายอ่ยใหค้นดูอยากติดตามมากข้ึน 

3. อินเทอร์เน็ต 
   เปรียบเสมือนดูหนงัถา้แผน่เกิดการกระตุกท าให้คนดูเสียอารมณ์ เช่นเดียวกบัการ
ถ่ายทอดสด เน้ือเร่ืองตอ้งไหลล่ืน มีบทพูดท่ีดูเป็นธรรมชาติตามสคริปตท่ี์วางไว ้ดงันั้นอินเทอร์เน็ต
ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัส าคญั หาก การถ่ายทอดสดไดส้ักระยะแลว้เกิดการกระตุก หรืออินเทอร์เน็ตหลุดตอ้ง
หยดุการถ่ายทอดสดกะทนัหนัจะท าใหค้นดูไม่ประทบัใจ และท าใหไ้ม่อยากติดตามต่อ 
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4. การคุยเพื่อใหดู้เป็นคนพิเศษ  
   เสน่ห์ของการถ่ายทอดสดท่ีแตกต่างจากการโพสต์วิดีโอทัว่ไป คือ อ่านทุกการ
แสดงความคิดเห็นของผูช้มและการตอบค าถาม หรือการแสดงความคิดเห็นกลบัไดท้นัที การท่ีให้
ความสนใจผูช้ม เรียกช่ือ หรือตอบค าถาม จะเป็นการท าให้ผูช้มหรือผูติ้ดตามการถ่ายทอดสดรู้สึก
เหมือนเป็นคนพิเศษ สร้างปฏิสัมพนัธ์ท าให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง ส่งเสริมให้คนอยาก
ติดตามชมการถ่ายทอดสดต่อและสร้างการติดตามในคร้ังต่อไป 

5. กระตุน้ใหค้นดูกดติดตาม 
   เป็นการจบถ่ายทอดสดท่ีมีประสิทธิภาพ กบัการกระตุน้ใหค้นดูนั้นกดติดตาม ขอ้ดี
ของการกดติดตาม นั้นจะท าใหก้ารถ่ายทอดสดคร้ังต่อๆไปมีความง่ายมากข้ึนในฐานะของการสร้าง
คนดู เพราะเม่ือกดติดตามก็จะมีการแจง้เตือน (Notification) ข้ึนมาบอกคนท่ีกดติดตามเราเอาไวว้่า
เราไดเ้ร่ิมท าการถ่ายทอดสด 

6. การถ่ายทอดสดอยา่งสม ่าเสมอ  
   เป็นแบบแผนท่ีมีการวางตารางท่ีชัดเจน  เม่ือไหร่บ้าง จะท าการถ่ายทอดสด 
ระยะห่างของการถ่ายทอดสดซ่ึงไม่ควรจะนานเกิน และก็ไม่ควรจะถ่ีเกินไปเช่นกนั เพื่อสร้าง
อารมณ์อยากติดตามและไม่ท าให้ผูช้มหรือผูติ้ดตามเกิดความร าคาญกบัการถ่ายทอดสดท่ีมากเกิน
ความจ าเป็น ในคร้ังแรกถา้มีเน้ือหาดีขอ้มูลน่าสนใจมีลูกเล่นในการน าเสนออาจจะไดผ้ลตอบรับท่ีดี
ตามมา ดูไดจ้ากยอดการกดไลค(์Like) หรือยอดแชร์ (Share)   

 หลงัจากท่ีการถ่ายทอดสดไดเ้ป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัแต่ยงัมี ขอ้ติดขดับางอยา่ง เช่น 
การไม่มีเซ็นเซอร์ อาชญกรรม หรือ ไวรัส ท่ีทางเฟซบุ๊กยงัไม่ได้แก้ไขขอ้บกพร่องของฟีเจอร์น้ี 
(Sasiporn Sitthimongkhon , 2016) ซ่ึงฟีเจอร์ใหม่ของการถ่ายทอดสดล่าสุดผา่นเฟซบุ๊ก ท่ีจะเปิดให้ 
การถ่ายทอดสดไดพ้ร้อมกนัถึง 2 คน จะช่วยให้การถ่ายทอดสดสนุกและน่าสนใจยิ่งข้ึน ซ่ึงทางเฟ
ซบุก๊เช่ือวา่ส่ิงน้ีจะช่วยใหก้ารถ่ายทอดสนุกสนานมากข้ึนและมีการโตต้อบและสร้างปฏิสัมพนัธ์กนั
มากข้ึน  
  ข้อดี ของการถ่ายทอดสด 

1. เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดอีกอย่างหน่ึง และสามารถอธิบายข้อมูลท่ียาก มา
อธิบายใหง่้ายและไดห้ลากหลายผา่นวดีิโอ  

2. การถ่ายทอดสดสามารถใช้ผ่านหลากหลายเคร่ืองมือ เช่น โปรแกรมการ
ถ่ายทอดสดคอมพิวเตอร์ กลอ้งท่ีรองรับ แมแ้ต่สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นเคร่ืองมือท่ีทุกคนมี
และใช ้สร้างความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสามารถถ่ายทอดสดไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
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3. เป็นการส่ือสารแบบสองทาง (two - way communication) ขณะการถ่ายทอดสด 
ผูช้มหรือผูติ้ดตามสามารถมีการตอบโตผ้า่นการแสดงความคิดเห็นไดท้นัที 
  ข้อเสีย ของการถ่ายทอดสด 

1. เปรียบเสมือนรายการสดทั่วไป ถ้าพูดโดยไม่ได้กร่ันกรอง อาจเกิดเป็นผลเสีย
มากกวา่ผลดี 

2. มีโอกาสท่ีผูช้มสามารถให้ การตอบโตแ้สดงความคิดเห็นเป็นไปในทางลบ ผูช้ม
สามารถเห็นขอ้ความนั้นไดเ้ยอะในเวลาเดียวกนั เช่น ร้านขายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงถา้เกิดการแสดง
ความคิดเห็นทางลบ เจา้ของร้านสามารถน าความคิดเห็นในทางลบเหล่าน้ีมาปรับปรุงและพฒันา
สินคา้และบริการ ถา้มองในทางกลบักนัก็อาจสร้างประโยชร์และขอแกไ้ขใ้นคร้ังต่อๆไปได ้

3. การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตในขณะนั้นไม่ดี ก็อาจท าให้การชมการถ่ายทอดสดไม่สนุก
ได้ จุดน้ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีเกินกว่าจะแก้ไขได้ แต่อย่างน้อยผูช้มก็สามารถมาดูยอ้นหลงัได้จากการ
โพสตบ์นไทมไ์ลน์ (Timeline) หลงัจบการถ่ายทอดสด  

 กล่าวโดยสรุป การถ่ายทอดสดในปัจจุบนัได้กลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด และ
กลายเป็นเคร่ืองมืออนัดบัแรกๆท่ีหลายๆธุรกิจเลือกท่ีจะท าการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผ่าน
ทางการถ่ายทอดสด อาจกล่าวไดว้่า เจา้ของธุรกิจสามารถท าการถ่ายทอดสดไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
เทียบช่องทางส่ือทัว่ไปได้ เช่นเดียวกนัการขายสินคา้ออนไลน์ท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบนั ท่ีเป็นทั้งอาชีพ
หลกัหรืออาชีพเสริม ผูว้ิจยัจึงเช่ือมโยงกบังานวิจยัคร้ังน้ีโดยการใช้แนวคิดการถ่ายทอดสดเป็น
เคร่ืองมือในการออกแบบบนัทึกการสังเกต และสามารถใช้การถ่ายทอดสดเป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาดน้ีในการเปิดร้านขายสินคา้ออนไลน์มีเพียงตน้ทุนเพียงแค่ค่าอินเตอร์เน็ตจากโทรศพัท์
หรือสมาร์ทโฟน และการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้ออนไลน์สามารถเปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดมี้
การถามหรือตอบกลบัได้อย่างทนัทีทนัใด เป็นการส่ือสารแบบสองทางระหว่างเจา้ของร้านขาย
ออนไลน์กบัลูกคา้อีกดว้ย 
 
2.4 แนวคิดการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
  ในสังคมท่ีโลกออนไลน์ก าลงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของ

ละความสะดวกสบายของโลกคนในสังคม ตั้งแต่ต่ืนเช้าจนกระทัง่เขา้นอน อีกทั้งความรวดเร็วแ
ออนไลน์ยงัถูกน ามาใชป้ระโยชน์กบักลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online 
Marketing) ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างการ
รับรู้ รู้จกั ในตวัสินคา้ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการท าการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้
ในเวลาอนัรวดเร็ว โดยสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้ทัว่โลกหรือแบบเฉพาะเจาะจงแล้วแต่ความ
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ตอ้งการของลูกค้า การตลาดออนไลน์ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย ทั้งในเร่ืองของพนักงานขาย การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา และอ่ืนๆ
อีกมากมาย เพราะการตลาดออนไลน์เป็นบริการตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มข้ึน-
ตลอดเวลา 

 การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การท าการตลาดในส่ือออนไลน์ เช่น 
โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา YouTube, โฆษณา Instagram มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
ท าใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน โดยใชว้ธีิต่างๆ ในการ โฆษณาเวบ็ไซต ์หรือ โฆษณาขาย
สินคา้ท่ีจะน าสินคา้ของเราไปเผยแพร่ตามส่ือออนไลน์ เพื่อให้ผูอ่ื้นได้รับรู้และเกิดความสนใจ 
จนกระทัง่เขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ของเราในท่ีสุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
สามารถท าไดห้ลายช่องทาง ดงัน้ี (NIPA Technology, 2015) 

 Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search Engine เป็นการท าให้สินค้าติด
อนัดบัการคน้หาในล าดบัแรกๆ ซ่ึงจะท าใหเ้ราถูกคน้พบไดง่้ายและถูกคลิกไดบ้่อยกวา่เวบ็ไซตท่ี์อยู่
ดา้นล่างหรืออยู่ในหน้าถดัไป เช่น การท าเวบ็ไซต์ให้ติดอนัดบัหน้าแรกของการคน้หาใน Google 
หรือ การซ้ือ โฆษณาบน Google 

 Email marketing คือ การตลาดท่ีท าผ่านอีเมลล์เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึง
ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดท่ีตน้ทุนต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ อีก
ทั้งยงัเป็นการท าการตลาดท่ีตรงกลุ่ม และสามารถเขา้ถึงผูรั้บภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

 Social Marketing คือ การตลาดท่ีท าผา่นสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Face book, Twitter, 
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่ง
ออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ 
  ประโยชน์ของการท าการตลาดออนไลน์  (Online Marketing) Triple Systems 
Co.,Ltd, 2016) 

1.  เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม )Behavioral Segmentation) ลูกค้าสามารถ
เลือกไดว้า่จะใชบ้ริการกบัใคร แบบไหนก็ไดต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงหากลูกคา้ทราบวา่การใชบ้ริการผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นง่ายกวา่การท่ีตอ้งออกเดินออกจากบา้นไปหาสินคา้  

2.  ลูกคา้สามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการสินคา้ แบบไหน สีอะไร ซ่ึงความตอ้งการของแต่
ละคน ยอ่มแตกต่างกนัออกไป  

3.  มีลูกคา้อยูทุ่กมุมโลก การตลาดออนไลน์ท าให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่โลก ไม่วา่
จะอยูไ่กลแค่ไหนก็ตาม 

https://www.nipa.co.th/
http://jobs.nipa.co.th/
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4.  การตลาดออนไลน์ ท าให้เหมือนมีพนกังานท่ีสามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
โดยไม่มีวนัหยุด ซ่ึงเม่ือเทียบกบัการจา้งคนมาท างานให้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จะตอ้งใชค้นมากกว่า
สองคนข้ึนไป 

5. สามารถใหข้อ้มูลลูกคา้ไดม้ากเท่าท่ีตอ้งการ การการตลาดออนไลน์ท าใหส้ามารถให้
ข้อมูลสินค้าหรือธุรกิจของได้เท่าท่ีเราต้องการ ยิ่งลงรายละเอียดมากเท่าไหร่ ก็จะท าให้ลูกค้า
สามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึนเท่านั้น 

6. ใชต้น้ทุนต ่า ซ่ึงการท าแคต็ตาล็อคออนไลน์ สามารถเปิดดูไดผ้า่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ท าใหเ้ราแทบไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัสามารถแสดงผลไดอ้ยา่งสวยงามอีกดว้ย 

 กล่าวโดยสรุป ธุรกิจหลายๆธุรกิจหนัมาใชก้ารท าการตลาดออนไลน์ ผา่นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้แบบ
เฉพาะเจาะจง สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่โลก แลว้ท่ีส าคญั ราคาค่าโฆษณาเม่ือเทียบกบัการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์แบบอ่ืนๆ อาจกล่าวไดว้า่ ร้านขายสินคา้เลือกท่ีจะใชเ้คร่ืองมือการตลาดในดา้นของ
ระบบออนไลน์เป็นหลกั โดยผา่นคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเพื่อใชเ้ป็นช่องทางติดต่อ
กบัผูบ้ริโภค การท าการตลาดออนไลน์ท าให้เราสามารถเจาะจงลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ อีก
ทั้งยงัเป็นช่องทางให้ผูบ้ริโภคติดต่อส่ือสารกบัเราไดต้ลอดเวลา ดงันั้นผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงการตลาดใน
รูปแบบออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัเพื่อเพิ่มการเติบโตในแวดวงของธุรกิจท่ีก าลงัเติบโต 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  จิดาภา ทดัหอม (2558) เพื่อศึกษาการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ความไวว้างใจและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายปิดท่ีผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผู ้บริโภคออนไลน์ท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และพักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน  260 คน ส ถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ได้แก่ ปัจจยัการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านความบนัเทิง ปัจจยัความไวว้างใจ 
ปัจจยัคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบและการบริการ โดยร่วมกนัพยากรณ์การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครได ้คิดเป็น
ร้อยละ 67.8 ในขณะท่ีปัจจยัการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ความนิยม ความ
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เฉพาะเจาะจง การบอกปากต่อปาก และปัจจยัคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพขอ้มูลไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ของผูบ้ริโภค 
  จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากและ
หลายๆธุรกิจยงัไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชป้ระโยชน์จากฟีเจอร์ในการถ่ายทอดสดเหมือน
ในปัจจุบนั  
  Oliver L. Haimson และ John C. Tang (2017) ศึกษาเ ร่ือง What Makes Live Events 
Engaging on Facebook Live, Periscope, and Snapchat มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดสด
แบบแพลตฟอร์มสตรีมม่ิง ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวิธีการแบบผสมผสานรวมทั้งการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 42 คน และแบบส ารวจจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 223 คนเพื่อใหเ้ขา้ใจวา่
ผูใ้ชง้านมีประสบการณ์ในการใชง้าน Facebook Live, Periscope และ Snap chat Live Stories ผูว้ิจยั
พบวา่การถ่ายทอดสด Facebook Live ช่วยใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์แบบเรียลไทม ์
  จากการศึกษาพบว่า หลายๆแอปพลิเคชนัสามารถท าการถ่ายทอดสดไดแ้ละส่ิงเหล่าน้ี
ช่วยย่นระยะความห่างของผูค้นโดยการใชเ้ทคโนโลยีในแอปพลิเคชนัเพื่อให้เกิดการส่ือสารแบบ
สองทางโดยไม่ตอ้งเจอหนา้กนั ซ่ึงเหมือนกบังานของผูว้ิจยัท่ีใชก้ารถ่ายทอดสดในการส่ือสารแบบ
สองทางเพื่อเกิดการปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างเจา้ของร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์กบัผูช้ม และการ
ถ่ายทอดสดผา่นแอปพลิเคชนัต่างๆยงัไม่สามารถเขา้ถึงผูช้มอ่ืนๆไดเ้หมือนเฟซบุก๊  
  สุธาทิพย ์ยอดสายออ (2060) การศึกษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ ของแม่คา้
ออนไลน์ขายเส้ือผา้แฟชัน่สตรีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหา โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเฉพาะกลุ่มลูกคา้กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยชมการถ่ายทอดสดการขายเส้ือผา้แฟชัน่สตรี
ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์และเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์เท่านั้น จ านวน 400 คน ผลการศึกษา 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่อายุ 26 – 30 ปี ร้อยละ 46.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
62.5 มีอาชีพพนักงาน/ ลูกจา้งบริษทัเอกชน ร้อยละ 52.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 
บาท ร้อยละ 36.8 โดยเขา้ชมการขายเส้ือผา้สตรีผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 2-5 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
45.0 และซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรีผ่านการรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ )Facebook Live) 1-5 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 87.5 ส่วนการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ของแม่คา้ออนไลน์ขายเส้ือผา้แฟชัน่สตรี 
ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ดา้นความบนัเทิง ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นคุณค่าดา้นการบริการ และดา้นคุณค่า
ดา้นอารมณ์ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียในระดบัมากคร้ัง ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 87.5 ส่วนการส่ือสาร
ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของแม่คา้ออนไลน์ขายเส้ือผา้แฟชั่นสตรี ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ดา้นความบนัเทิง 
ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นคุณค่าดา้นการบริการ และดา้นคุณค่าดา้นอารมณ์ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย
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ในระดบัมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั และ
ผูบ้ริโภคท่ีมีการเปิดรับส่ือท่ีต่างกนั  
  จากการศึกษาพบวา่การส่ือสารผา่นเฟซบุก๊ไลฟ์ ในส่วนของแม่คา้ออนไลน์ท่ีขายเส้ือผา้
แฟชั่นสตรีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มวยัท างานท่ีมี
รายไดใ้นการซ้ือสินคา้และมีความตอ้งการสินคา้ใหม่ๆและไม่ค่อยมีเวลาในการไปห้างสรรพสินคา้
ท าใหเ้ลือกซ้ือสินคา้ผา่นการขายแบบออนไลน์  
  นรภทัท ์อร่ามเรือง (2060) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การก าหนดประเด็น
ข่าวและการตอบสนองของผูช้ม ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ กรณีศึกษา รายการข่าวเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์ 
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 ซ่ึง ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากความคิดเห็นของผูท่ี้รับชมรายการ รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้บริหาร ผู ้ก  าหนดนโยบาย ผู ้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู ้เ ช่ียวชาญทางด้าน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ เช่นเดียวกับการตอบรับจากผูช้ม ก็น ามาวิเคราะห์ในการท าวิจยัน้ีโดย
พิจารณาจาก สถิติผูเ้ขา้ร่วม การกดถูกใจ การกดแสดงอารมณ์ การเผยแพร่ และการแสดงความ
คิดเห็น ผลการวิจยัพบวา่ รายการเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์ใชเ้ฟซบุ๊ก ไลฟ์ เป็นช่องทางการแข่งขนักบั
สถานีอ่ืน ๆ ในบรรดาช่องดิจิทลัต่าง ๆ เพื่อสอดรับกบัพฤติกรรมของผูช้ม ท่ีเปล่ียนไปในยุคส่ือ
สังคมออนไลน์ ซ่ึงงานวิจยั ในการใชเ้ฟซบุ๊ก ไลฟ์น้ี ก าลงัไดรั้บความสนใจในยุคปัจจุบนั โดยรวม
แลว้ผูช้มบางกลุ่มมีความสนใจกบัรายการเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์ท่ีออกอากาศผ่าน เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ซ่ึง
วดัไดจ้ากการกดไลคเ์ป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกนั กบัการแสดงความคิดเห็นดา้นบวก ประกอบกบั
มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานีไปในทิศทางท่ีดีซ่ึงการใชเ้ฟซบุก๊ ไลฟ์ เป็นการเพิ่มฐานคนดู
อีกทางหน่ึงดว้ย 
  จากการศึกษาพบว่า  การส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ในปัจจุบนัถือเป็นวิวฒันาการทาง
เทคโนโลยีของวงการส่ือท่ีน่าสนใจ และควรจะตอ้งจบัตามอง แมว้า่การไลฟ์ช่วงตอนเปิดตวัแรกๆ 
อาจจะมีปัญหาเร่ืองคุณภาพ ขดัขอ้ง แต่เม่ือทางเฟซบุ๊กไดล้งทุนดา้นการพฒันากบัคุณสมบติัน้ีมาก
ข้ึนจนเสมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิวติัวงการส่ือไปอีกขั้นเพื่อ
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือท่ีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
  จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของทั้ง 4 เร่ืองน้ี พบวา่ การใชก้ารถ่ายทอดสดหรือ
การไลฟ์ผา่นเฟซบุก๊มีจ านวนผูใ้ชม้ากยิง่ข้ึน ไม่วา่จะใชใ้นเร่ืองส่วนตวัหรือใชใ้นทางธุรกิจทั้งขนาด
เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ การใหค้วามรู้และความเขา้ใจในการใชก้ารถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ใน2-3 ปี 
ท่ีผ่านมายงัไม่ค่อยพบงานวิจัยเร่ืองน้ีมากนัก ซ่ึงการตลาดในปัจจุบันต้องอาศัยช่องทางและ
เคร่ืองมือในดา้นออนไลน์มากข้ึน แต่งานวิจยัเล่มน้ีจะสามารถน าไปประกอบกบัการท าการตลาดท่ี
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ส่งผลเพื่อเพิ่มความรู้และน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์และสามารถต่อยอดงานวิจยัอ่ืนๆเพื่อให้เหมาะ
กบัยคุเทคโนโลย ี4.0 น้ีมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินคา้แฟชั่น

ออนไลน์” ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสังเกตการณ์ถ่ายทอดสดสินคา้
แฟชัน่ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
การถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 

   
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือเจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น
ร้านขายเส้ือผา้แฟชัน่ชายจ านวน 2 ร้าน และหญิง จ านวน 2 ร้าน ร้านขายกระเป๋าแฟชัน่ชายจ านวน 
1 ร้าน และหญิงจ านวน 1 ร้าน และ ร้านขายรองเทา้แฟชัน่ชายจ านวน 1 ร้านและหญิง จ านวน 1 
ร้าน รวมทั้งหมด 8 ร้าน ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ท่ีมี
ยอดเขา้ชมการถ่ายทอดสดเป็นจ านวน 70 คนข้ึนไป ซ่ึงจะเป็นพ่อคา้แม่คา้ท่ีท าการถ่ายทอดสด โดย
ใชเ้กณฑก์ าหนดแบบน้ีกบัทุกร้าน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีผูว้ิจัยคัดเลือกบันทึกขอ้มูลการสังเกตได้แก่ผูน้ าเสนอสินค้าในการ
ถ่ายทอดสดนั้น 

3.1.1  ร้านขายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ 
3.1.1.1 ผูห้ญิง ช่ือร้าน Secret clothing ถ่ายทอดสด ทุกวนัจนัทร์ พธุ เสาร์  

 เวลา 20.00 น. เป็นตน้ไป 
3.1.1.2 ผูห้ญิง ช่ือร้าน So’yui Fashion shop ถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 

20.00 – 01.00 น. 
3.1.1.3 ผูช้าย ช่ือร้าน ThaiGek ถ่ายทอดสด 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ในรอบเวลาเวลา 20.00-

22.00 น. 
3.1.1.4 ผูช้าย ช่ือร้าน Phanicha Shop ถ่ายทอดสด 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ในรอบเวลาเวลา 

11.00-14.00 น. 
3.1.2  ร้านขายสินคา้กระเป๋าแฟชัน่ 
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3.1.2.1 ผูห้ญิง ช่ือร้าน Shellystoress ถ่ายทอดสด ทุกวนัองัคาร เวลา 19.00 น. 
3.1.2.2 ผูช้าย ช่ือร้าน NaNa Shop ถ่ายทอดสดสัปดาห์ละ1-2คร้ัง ในรอบเวลา 18.00 -

2100 น. 
3.1.3  ร้านขายสินคา้รองเทา้แฟชัน่ 

3.1.3.1 ผูห้ญิง ช่ือร้าน Dear Dashoes ถ่ายทอดสดอังคาร-ศุกร์ ในรอบเวลาระหว่าง 
18.00-21.00 น. 

3.1.3.2 ผูช้าย ช่ือร้าน เกิบออลสตาร์ ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดสัปดาห์ละ1-2คร้ัง เวลา 
19.30 น. เป็นตน้ไป 

 หมายเหตุ เฟซบุก๊มีเคร่ืองมือการแจง้เตือน เม่ือร้านท าการถ่ายทอดสด 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือไดแ้ก่ แบบบนัทึกการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยใชก้ารตรวจสอบ
รายการ  (Checklists)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แบบบนัทึกการสงัเกตร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 

วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ. ..................             เวลา............................. 
ร้านท่ีสังเกต.........................................................         ลกัษณะของร้าน.............................. 

 
ตารางที่ 3.1 แบบค าถาม ส่วนท่ี 1 รูปแบบการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน ์
 

ขอ้ ประเดน็การสังเกต มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า หมายเหตุ 
รูปแบบการจดัร้าน 

1 องคป์ระกอบการจดัร้านขายสินคา้สวยงาม    

2 องคป์ระกอบการจดัร้านขายสินคา้ เป็นระเบียบ เรียบร้อย     

3 องคป์ระกอบการจดัร้านขายสินคา้ฉากหลงัมีแสงสวา่งเพียงพอ    

4 องคป์ระกอบการจดัแสดงสินคา้ (Display)    
5 องคป์ระกอบร้านขายสินคา้ ดูไม่อึดอดัจนเกินไป    
6 องคป์ระกอบการแบ่งหมวดหมู่สินคา้    
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

รูปแบบของตวัสินคา้ 
7 สินคา้แฟชัน่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งดา้นเพศ วยั และสถานะ

ทางรายได ้
   

8 สินคา้แฟชัน่มีความหลากหลาย    
9 สินคา้แฟชัน่ โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ หาไม่ไดต้ามทอ้งตลาด

ทัว่ไป  
   

10 สินคา้แฟชัน่มีความเหมาะสมกบัราคา    
11 สินคา้แฟชัน่มีการจดัต าแหน่งไดเ้หมาะสมกบัชนิดสินคา้     
12 สินคา้แฟชัน่ท่ีน ามาถ่ายทอดสด ตรงกบัรูปภาพ ขอ้ความ ท่ี

เจา้ของร้านแจง้ล่วงหนา้ 
   

 
ตารางที่ 3.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 วิธีการน าเสนอการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
 

ขอ้ ประเดน็การสังเกต มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า หมายเหตุ 
วิธีการน าเสนอของพอ่คา้แม่คา้ 

1 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์แจง้ล่วงหนา้ก่อนจะ
ถ่ายทอดสด 

   

2 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์อธัยาศยัท่ีดี    
3 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์พดูจาฉะฉาน     
4 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ พดูจาน่าฟัง    
5 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ พดูคุยกบัผูช้ม อยา่ง

เป็นกนัเอง 
   

6 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ใหค้  าแนะน าเร่ืองตวั
สินคา้ระหวา่งการถ่ายทอดสด 

   

7 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ตอบกลบัผูช้มหลาย
คนในเวลาเดียวกนั 

   

8 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ จดัโปรโมชัน่     
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 

เทคนิคการท าใหมี้ผูช้มเป็นจ านวนมาก 
8 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์เกร่ินน า หวัขอ้เพื่อสร้างจุด

สนใจ 
   

9 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ตั้งหวัขอ้การถ่ายทอดสด ท่ี
ดึงดูดความสนใจ  

   

10 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ถ่ายทอดสดอยา่งต่อเน่ือง ไม่
ขดัขอ้งทางเทคนิค  

   

11 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์เรียกช่ือผูช้ม    
12 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์อ่านและตอบกลบัทุกความคิด

เห็นของผูช้มทนัที 
   

13 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ตอบโตก้บัผูช้ม
ในขณะขายสินคา้ เพื่อใหผู้ช้มดูเป็นคนพิเศษ  

   

14 เจา้ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ กระตุน้ใหค้นดูนั้น
ติดตามการถ่ายทอดสดคร้ังต่อไป 

   

15 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ถ่ายทอดสดตรงเวลา    
16 ร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ถ่ายทอดสดบ่อยพร ่าเพร่ือ     

บนัทึกการสังเกต 
ระยะเวลาในการถ่ายทอดสด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
การใชอุ้ปกรณ์ประกอบฉาก 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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การใชเ้ทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดา้นองคป์ระกอบอ่ืน ๆเพิ่มเติม (ถา้มี)  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัจะเร่ิมสังเกตจากการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์
จากนั้นจะนัง่ดูการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ต่อมาผูว้ิจยัจะสังเกตพฤติกรรม 
ของพ่อคา้และแม่คา้นอกจากน้ีถา้มีรายละเอียดเพิ่มเติมจะบนัทึกท่ีช่องหมายเหตุ ทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัจะ
เขา้สังเกตในช่วงเวลาของแต่ละร้านท าการถ่ายทอดสด ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม - 8 เมษายน ปี 2561 
เป็นเวลา 15 วนั 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัจะก าหนดวนัเวลาเปิด คอมพิวเตอร์หรือสมาทโ์ฟน  
 ขั้นตอนท่ี 2 ไล่ล าดบัเวลาถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ท่ีผูว้ิจยัเลือก
และจดัเตรียมเอกสารใบบนัทึกการสังเกต 

 ขั้นตอนท่ี 3 เร่ิมสงัเกตร้านท่ีท าการถ่ายทอดสดโดยการเช็คลิสในแบบบนัทึกและถา้มี 
รายละเอียดเพิ่มเติมผูว้ิจยัจะบนัทึกลงไปในช่องหมายเหตุ 

 ขั้นตอนท่ี 4 ถ้ามีองค์ประกอบเพิ่มเติมจากแบบบันทึกสังเกต จะเข้าไปดูวีดีโอ
ถ่ายทอดสดยอ้นหลงัเพื่อจดรายละเอียดอ่ืน ๆ 

 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลการถ่ายทอดสดผ่าน      
เฟซบุ๊กของร้านสินคา้แฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูลจากแบบการบนัทึกสังเกตจาก
สรุปผล แบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์รายละเอียดของสินคา้แฟชัน่ 
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  ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์แยกร้านสินคา้แฟชัน่ของแต่ละร้านแต่ละประเภท 
  ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบรายละเอียดพฤติกรรมของพอ่คา้แม่คา้แต่ละร้าน ในสินคา้ 

             แต่ละประเภท 
  ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลโดยการเขียนเชิงพรรณนาความ 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการวิจยัเร่ือง “รูปแบบและวิธีการการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินคา้
แฟชัน่ออนไลน์” ผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บเชิงคุณภาพใชก้ารสังเกตอยา่งไม่มีส่วนร่วม โดยใชแ้บบเคร่ืองมือ
บนัทึกการสังเกตและการตรวจสอบรายการ (checklists) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยเน้ือหา
ในบทน้ีผูว้ิจยัจะขอน าเสนอผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาตามวตัถุประสงคแ์ละค าถามวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้จะ
เห็นไดจ้ากผลการศึกษาซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 4.1 ส่วนท่ี 1 รูปแบบการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ประกอบดว้ย 

รูปแบบการจดัร้าน 
รูปแบบของตวัสินคา้ 

 4.2 ส่วนท่ี 2 วิธีการน าเสนอการถ่ายทอดสดของร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 
ประกอบดว้ย 

วิธีการน าเสนอของพอ่คา้แม่คา้ 
เทคนิคการท าใหผู้ช้มเป็นจ านวนมาก 
 

4.1 รูปแบบการถ่ายทอดสดของร้านขายสินค้าแฟช่ันออนไลน์ 
 จากการเก็บข้อมูลในประเด็นเร่ืองรูปแบบการจัดร้านของร้านขายสินค้าแฟชั่น
ออนไลน์มีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่งและการจดัร้านขายสินคา้เป็นหลกั เพื่อสร้างความ
น่าสนใจ และดึงดูดลูกคา้/ผูช้ม รวมถึงลกัษณะของสินคา้ท่ีน ามาขายขณะท าการถ่ายทอดสดในแฟน
เพจเฟซบุก๊ของร้านคา้แฟชัน่ออนไลน์ ในท่ีน้ี ผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้คน้พบจากการสงัเกตดงัน้ี 

 องคป์ระกอบการจดัร้านขายสินคา้ 
 จากการสังเกตในการจดัร้านของร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าสินคา้

โดยเฉพาะร้านเส้ือผา้ผูห้ญิงมีการจดัร้านท่ีสวยงามและมีการใชหุ่้นโชวเ์ส้ือผา้ท่ีจะมาน าเสนอขาย
และใช้ราวแขวนเส้ือผา้ท่ีดูสะอาดตา มกัใช้ไมแ้ขวนท่ีมีสีขาวหรือสีน ้ าตาลอ่อน ในขณะท่ีร้าน
เส้ือผา้ผูห้ญิง เช่น ร้าน So’yui Fashion shop บางวนัมีสินคา้ใหม่ๆมาลงและยงัไม่เก็บสินคา้เขา้ท่ีดี  
เม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีแม่คา้จะตอ้งมาท าการถ่ายทอดสดจึงท าให้ร้านไม่ค่อยมีความสวยงามมากนกั
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เพราะอาจจะยงัไม่มีเวลาจดัวางสินคา้เขา้ท่ี ซ่ึงถา้เป็นร้านเส้ือผา้ผูช้ายจะสังเกตไดว้่าจะมีการจดัร้าน
ท่ีสวยงามแต่จะออกไปในแนวโทนสีน ้ าตาลมีความเป็นแนวยอ้นยุค (Vintage) และไม่ใชหุ่้นเพื่อ
โชวเ์ส้ือผา้ ในขณะเดียวกนัในบางร้าน เช่น ร้านเส้ือผา้ชาย Phanicha Shop ใชส่ิ้งของท่ีมีอยูใ่นบา้น
หรือหอ้งมาประยกุตใ์นขายสินคา้โดยการใชร้าวหนา้ต่างเป็นท่ีแขวนเส้ือผา้ 
 อยา่งไรก็ตามในประเด็นของร้านกระเป๋าและร้องเทา้จะไม่มีหุ่นโชวเ์หมือนร้านเส้ือผา้
แต่จะมีองคป์ระกอบการจดัร้านท่ีเหมือนกนัโดยการใชช้ั้นวางแบบเป็นทางการมีลกัษณะเป็นโครง
เหล็กสีขาวและแต่ละชั้นจะมีไวส้ าหรับวางสินคา้ ซ่ึงเป็นกระจกใสสามารถแบ่งชั้นวางออกเป็น 4 
ชั้น จดัเรียงตามขนาด (S/M/L) และแบบของกระเป๋าผูห้ญิง (แบบสายโซ่/แบบกระเป๋าสะพาย/แบบ
กระเป๋าถือ/แบบกระเป๋าครัช) ส่วนแบบของกระเป๋าผูช้าย (กระเป๋าเป้/กระเป๋าสะพาย/กระเป๋าคาด
เอว) ซ่ึงวางเรียงกนัไดอ้ย่างสวยงามและสะอาดตา ซ่ึงร้านกระเป๋าจะใชก้ารจดัร้านโดยใชห้้อง/ชั้น
วางในโทนสีขาวและใชไ้ฟประดบัปรับโหมดใหไ้ฟคา้งอยูสี่เดียวโดยไม่กระพริบในการตกแต่งร้าน
จะใชไ้ฟประดบัสองเสน้สลบัซอ้นกนัอยา่งสวยงาม 
 ในขณะท่ีรองเทา้ใชช้ั้นวางเหมือนกบัร้านกระเป๋าแต่สามารถแบ่งชั้นวางรองเทา้ไดเ้ป็น   
6 ชั้น แต่ละชั้นจะแบ่งสัดส่วนของรองเทา้แต่ละแบบอย่างชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น รองเทา้ผา้ใบจะ
วางชั้นบนสุด รองเทา้คทัชู รองเทา้แฟลต รองเทา้แตะ ไล่ลงมาตามล าดบั ซ่ึงรองเทา้แต่ละคู่มกัจะ
ใส่ท่ีจดัทรงรองเทา้ยกเวน้รองเทา้แตะ อย่างไรก็ตามในบางวนัท่ีร้านรองเทา้มีสินคา้ท่ีเขา้มาใหม่
แม่คา้มกัจะยงัไม่ไดจ้ดัร้านท าใหร้องเทา้มกัจะใส่อยูใ่นถุงรวมๆกนัและซอ้นกนับา้ง ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ี
พอ่คา้แม่คา้สตอ็กไวข้าย ท าใหไ้ม่สวยงาม 

 นอกจากน้ีในเร่ืองการจดัร้านอย่างเป็นระเบียบจากการสังเกตในการจดัร้านของร้าน
ขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบวา่เส้ือผา้บางร้านจดัวางอยา่งมีระเบียบและเรียบร้อยก่อนท าการ
ถ่ายทอดสดโดยใชร้าวแขวนเพื่อหยิบสินคา้มาโชวห์น้ากลอ้งในขณะก าลงัถ่ายทอดสดไดโ้ดยง่าย 
แต่ร้านบางร้านเส้ือผา้ยงัอยู่ในถุง โดยยงัไม่ถูกจดัเรียงและยงัวางอยู่บนพื้นเกะกะในระหว่างแม่คา้
และพอ่คา้เดินไปเดินมาเพื่อเปล่ียนชุดใหลู้กคา้/ผูช้มดู 

 ในขณะท่ีกระเป๋าและรองเทา้ถูกจดัวางอยา่งเป็นระเบียบโดยใชช้ั้นวางท่ีมีระยะห่างใน
การจดัวางสินคา้เลก็นอ้ยและแบ่งโซนของสินคา้แต่ละประเภทอยา่งชดัเจนจะไม่วางทบัหรือซอ้น
กนั เพราะแต่ละชั้นวางมีความกวา้งอยา่งพอดีไม่ติดกนั ยกตวัอยา่งเช่น กระเป๋าแต่ละรุ่นจะถูกแบ่ง
โซนท่ีสามารถเห็นไดช้ัดเจน หรือ กระเป๋าแบบสายโซ่ก็จะถูกแขวนเพื่อให้เห็นไดง่้าย และเป็น
ระเบียบ ในขณะท่ีบางร้าน เช่น ร้านรองเทา้ผูห้ญิง Dear Dashoes มกัจะมีสินคา้แบบใหม่มาอาทิตย์
ละหลายๆคร้ัง ซ่ึงแม่คา้มกัจะจดัร้านให้เป็นระเบียบไม่ทนัท าให้สินคา้ท่ีมาใหม่มกัจะถูกจดัวางให้
อยูใ่นชั้นล่างๆและวางใส่อยูใ่นถุงซอ้นทบักนั 
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 นอกจากน้ีในเร่ืองความอึดอดัของการจดัร้าน จากการสังเกตร้านขายสินคา้แฟชั่น
ออนไลน์ โดยเฉพาะร้านเส้ือผา้มกัถูกจดัเรียงและแขวนสินคา้เป็นอยา่งดีแต่ไม่ดูอึดอดัในขณะท่ีบาง
ร้าน เช่น เส้ือผา้ผูห้ญิง So’yui Fashion shopไม่ไดน้ าสินคา้ท่ีสต็อกหรือสินคา้ท่ีน ามาขายมาแขวน
เรียงกนับนราวแต่จะเอาสินคา้ออกมาจากถุงท่ีถูกวางอยู่บนพื้น ซ่ึงร้านท่ีน าสินคา้ออกมาจากถุง
ขณะท่ีก าลงัถ่ายทอดสดท าใหโ้ดยรวมองคป์ระกอบร้านดูอึดอดั นอกจากน้ียงัมีรองเทา้แตะท่ีมกัวาง
สินคา้ทบั/ซอ้นกนัใน ขณะท่ีรองเทา้บางประเภทจะตอ้งใชท่ี้จดัทรงพอ่คา้แม่คา้มกัจะไม่น าสินคา้มา    
ทับ/ซ้อนกัน แต่จะน าสินคา้มาใหม่ท่ีอยู่ในสต็อกในการขายมาวางอยู่ในโซนจัดแสดงสินค้า 
ในขณะท่ีร้านกระเป๋าจะจดัวางสินคา้ในการขายอยา่งเป็นระเบียบและมีระยะห่างของสินคา้ท าให้ดู
ไม่อึดอดัและจะไม่มีสินคา้ท่ีน ามาท าการถ่ายทอดสดหรือสินคา้ท่ีสตอ็ควางบนพื้นซ่ึงแตกต่างอยา่ง
เห็นไดช้ดั 

 
ภาพที ่4.1  ภาพการถ่ายทอดสดผา่นสมาร์ทโฟนของร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง So’yui Fashion shop ในเร่ือง
ความอึดอดัของการจดัร้านจากการสงัเกตร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน ์

 
ภาพที่ 4.2 ภาพการถ่ายทอดสดผา่นคอมพิวเตอร์ของร้านเส้ือผา้ผูช้าย Phanicha Shop ในเร่ืองความ
อึดอดัของการจดัร้าน 
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 องคป์ระกอบเร่ืองแสงของฉากหลงั  
 จากการสังเกตในการจดัร้านของร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้านคา้

แฟชัน่มกัใชป้ระเภทของไฟเป็นแบบฟลูออเรสเซนต ์(Fluorescent) ท่ีมีลกัษณะของแสงจะเป็นโทน
สีขาว (Daylight White) นอกจากน้ียงัมีไฟท่ีจัดเซทไวใ้ช้ต่างหากและไฟฉากหลังอีกชุดหน่ึง 
ในขณะท่ีพ่อคา้แม่คา้จะมีไฟอีกเซทฉายตรงไฟท่ีพ่อคา้และแม่คา้ ซ่ึงมีอยูช่่วงหน่ึงผูว้ิจยัสังเกตจาก
แว่นตาของแม่ค้าท่ีสวมใส่ได้เห็นว่าร้านขายสินค้า เช่น ร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง Secretclothing ร้าน
กระเป๋าผูห้ญิง Shellystoress มีไฟท่ีเซทดา้นหนา้แม่คา้ไวต่้างหากซ่ึงคาดจะเป็นไฟแบบสปอร์ตไลท ์
(Spotlight) สามารถเสริมใหด้า้นหนา้แม่คา้มีความสวา่งมากข้ึน 

 อย่างไรก็ตามฉากหลงัท่ีจดัแสดงสินคา้และหน้าพ่อคา้และแม่คา้จะใช้ไฟท่ีให้แสง
สว่างแยกกนั ซ่ึงในบางร้านและบางช่วงท่ีท่ีพ่อคา้แม่คา้เดินไปทางอ่ืนท าให้ไฟท่ีให้ความสว่าง 
สว่างมากเกินไป หรือ การท่ีพ่อคา้เดินเขา้มาอ่านคอมเมน้ลูกคา้หรือผูช้มท่ีหน้าจอโทรศพัทท์ าให้
บางช่วงไม่มีแสงสวา่งเพียงพอ 

 
 

ภาพที่ 4.3 ภาพการถ่ายทอดสดผ่านสมาร์ทโฟนของร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง Secret clothing ในเร่ือง
องคป์ระกอบของการจดัแสง 

 
 องคป์ระกอบการแสดงสินคา้ (Display) 
 จากการสงัเกตในการจดัร้านของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ พบวา่ร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง

มกัจะใช้หุ่นโชวใ์นการจดัแสดงสินคา้ไปทางดา้นใดด้านหน่ึงหรือทั้งสองขา้งและใช้ราวแขวน

สินคา้ท่ีแม่คา้ใส่

ตรงกบัท่ีแจง้ 
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เส้ือผา้ในการจดัแสดงสินคา้ตรงกลางร้าน ส่วนใหญ่มกัใชร้าวแขวนท่ีมีสีขาวหรือโทนไปทางสว่าง
ในขณะท่ีเส้ือผา้ผูช้ายมกัจะใชไ้มแ้ขวนท่ีเป็นไมแ้ละมีสีเขม้หรือโทนท่ีมืดกวา่ของผูห้ญิง 

 ในส่วนของร้านกระเป๋าและรองเทา้ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น ฉาก จากการ
สังเกต ก็จะเป็นไปแบบเดียวกนัหมด ในขณะท่ีแม่คา้และพ่อคา้รองเทา้มกัจะน าสินคา้ท่ีเป็นสตอ็ก
ท่ีมาใหม่น ามาจดัวางชั้นล่างเพราะเป็นรองเทา้ ในขณะท่ีกระเป๋ามกัจะไม่น าสินคา้ท่ีเป็นสตอ็กท่ีมา
ใหม่มาวางโชวใ์นการถ่ายทดสด 

 
ภาพที่ 4.4 ภาพการถ่ายทอดสดผ่านสมาร์ทโฟนของร้านรองเท้าผูห้ญิง Dear Dashoes ในเร่ือง
องคป์ระกอบจดัแสดงสินคา้ 
 

 การแบ่งหมวดหมู่สินคา้ 
 จากการสังเกตในการจดัร้านของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทุกร้าน

ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า และรองเทา้ มกัจะแบ่งหมวดหมู่สินคา้อยา่งสอดคลอ้งกนั ยกตวัอยา่งเช่น เส้ือผา้
สามารถจัดประเภทได้หลายหมวดหมู่ ผูห้ญิง (เดรส เส้ือแขนกุด เกาะอก จั้มสูทแบบสั้ น/ยาว 
กางเกงขาสั้น/ยาว) ผูช้าย (เส้ือฮาวาย เส้ือเช้ิตแบบแขนสั้น/ยาว เส้ือยดื) ส่วนกระเป๋า จะแบ่งเป็น ใบ
เล็ก ใบกลาง ใบใหญ่ สายโซ่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าเป้ กระเป๋าคาดเอว สีของกระเป๋า 
ส่วนรองเทา้ รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้แตะ รองเทา้คทัชู รองเทา้แฟลต ฯลฯ ซ่ึงสินคา้แต่ละประเภทยงั
สามารถแบ่งหมวดหมู่ยอ่ยไดแ้ก่เช่น สี ขนาด  

 ในประเดน็เร่ืองรูปแบบการจดัร้านของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ท่ีกล่าวไปขา้งตน้
ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงรูปแบบของตวัสินคา้  ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  

สินคา้ท่ีแม่คา้

สตอ็คไว ้
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 จากการสงัเกตรูปแบบของตวัสินคา้แฟชัน่ออนไลน์พบวา่สินคา้เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่น-วยัท างาน มีรายไดป้านกลางและตรงตามกลุ่ม
สินคา้เพศชายและหญิง สังเกตไดจ้ากกาแสดงความคิดเห็นโตต้อบ เช่น ร้านสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงกจ็ะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายผูห้ญิงจะใชค้  าลงทา้ยว่า“ค่ะ”หรือดูไดจ้ากรูปโปรไฟลใ์นการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างการถ่ายทอดสดซ่ึงผูว้ิจยัสังเกตไดว้่าจะเป็นผูห้ญิงเกือบทั้งหมด ในขณะท่ีร้านสินคา้
ผูช้ายส่วนใหญ่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายแต่อย่างไรก็ตามกลบัพบว่าสินคา้แฟชัน่ผูช้ายในบางคร้ังมี
กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูห้ญิงเขา้มาชมการถ่ายทอดสดและยนืยนัในการซ้ือสินคา้จากการสังเกตของผูว้ิจยั
ร้านเส้ือผา้ส าหรับผูช้ายส่วนนอ้ยท่ีจะเป็นผูห้ญิงผูว้ิจยัจึงคาดว่าซ้ือใหแ้ฟน/คู่รักนอกจากน้ียงัรวมถึง
ร้านกระเป๋าผูช้าย บางคร้ังเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูห้ญิง 

 ความหลากหลายของสินคา้  
 จากการสังเกตรูปแบบของตวัสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ผูว้ิจยัพบว่าสินคา้เส้ือผา้จะมีความ
หลากหลาย อาทิ เส้ือผา้/กางกง ตารางขนาด (หญิง S M L ชาย L XLXXL) สี (ขาว ด า ชมพู ฟ้า เทา 
นูด้ กรม) รอบเอว รอบอก รอบสะโพก ความยาวของเส้ือผา้/กางเกง (แขนสั้น/แขนยาว/ขาสั้น/ขา
ยาว) เน้ือผา้ (ไนลอน/ลินิน/โพลีเอสเตอร์) แต่ละตวัพ่อคา้แม่คา้จะวดัขนาดโชวแ์ละสามารถบอกให้
ผูช้ม/ลูกคา้รู้ในระหว่างการถ่ายทอดสดว่ามีขนาดเท่าไหร่เพราะกระโปรง/กางเกงบางรุ่นต่อให้มี
ขนาดเดียวกนัรอบเอว/รอบสะโพกก็สามารถต่างกนัได ้อยา่งไรก็ตามสินคา้แต่ละชนิดไม่สามารถ
เปรียบความหลากหลายของสินคา้ไดเ้พราะเป็นสินคา้ต่างชนิดกนัจึงมีความหลากหลายท่ีต่างกนั
ออกไป 

 นอกจากน้ีสินคา้กระเป๋าและรองเท้ามีความหลากหลายไม่มากเท่าเส้ือผา้แต่ผูว้ิจบั
พบว่าร้านกระเป๋าจะจ าแนกความหลากหลายไดจ้ากประเภทของหนงัของกระเป๋า ไดแ้ก่ หนงัแกะ 
หนังแท ้หนังเทียมเลียนแบบ ในส่วนของรองเทา้จ าแนกความหลากหลายไดป้ระเภทของรูปแบบ 
ไดแ้ก่ ส้นสูง ส้นเต้ีย รัดส้น หุม้ขอ้ ซ่ึงสินคา้กระเป๋าและรองเทา้จะมีความหลากหลายเพียงประเภท
หนงัของสินคา้และรูปแบบของสินคา้ท่ีต่างกนัจากเร่ืองสีของสินคา้เท่านั้น 

 เอกลกัษณ์ของสินคา้ 
 จากการสังเกตรูปแบบของตวัสินคา้แฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้านสินคา้ท่ีผูว้ิจยั

สงัเกตส่วนใหญ่มาจากการท่ีพอ่คา้แม่คา้น ามาถ่ายทอดสดนั้นเป็นสินคา้ท่ีหาไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป 
ไดแ้ก่ แพลตตินัม ประตูน ้ า ซ่ึงเป็นสถานท่ีพ่อคา้แม่คา้มกัจะรับสินคา้มาจากท่ีน่ีเพราะแหล่งขาย
เส้ือผา้แฟชัน่ทุกประเภท โดยร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายในราคาส่งมีสินคา้ นอกจากน้ี
ร้านร้านเส้ือผา้ชายและหญิงหรือรองเทา้หญิงจะรับสินคา้มาเป็นแบบขายส่ง(เน้นซ้ือหลายตวัคละ
แบบในราคาท่ีถูก) มีเพียงร้านกระเป๋าผูห้ญิง Shellystoress และรองเทา้ชาย เกิบออลสตาร์เท่านั้นท่ี
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เป็นสินค้าท่ีไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดเน่ืองจากมีราคาท่ีสูงพอสมควรและมีความเป็น
เอกลกัษณ์ในแต่ละช้ินและมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเฉพาะเจาะจงเพราะเป็นสินคา้ท่ีติดเป็นตราสินคา้
ตวัเอง 

 ความเหมาะสมของราคาสินคา้ 
 จากการสังเกตรูปแบบของตวัสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัท่ีซ้ือ
เส้ือผา้ดว้ยตวัเองคิดว่า เส้ือผา้มีราคาท่ีขายตามห้างสรรพสินคา้กบัราคาท่ีซ้ือผ่านทางออนไลน์มี
ความแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงคิดว่าร้านท่ีผูว้ิจยัสังเกตมีสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัราคาในแต่ละวนั อยา่งเช่น 
เดรส ส่วนใหญ่ตวัละ 450 บาท เส้ือ 290-390 บาท กางเกง 390-490 บาท ซ่ึงมีความเหมาะสมและ
เป็นราคาท่ีสามารถซ้ือไดเ้พราะบางคร้ังการรับสินคา้มาขายของพ่อคา้และแม่คา้ตอ้งซ้ือในจ านวน
มาก ๆเรียกว่า การซ้ือแบบ “ราคาส่ง” ซ่ึงแลกมากบัราคาท่ีถูกแต่ลูกคา้/ผูช้มท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ใน
ราคาปลีก ผูว้ิจยัคิดว่าราคามีเหมาะสมแลว้เพราะลูกคา้/ผูช้มไม่ตอ้งไปซ้ือท่ีแหล่งขายโดยตรงและ
ไม่ตอ้งซ้ือสินคา้จ านวนมาก อยา่งไรก็ตามความเหมาะสมของราคาข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล ผูว้ิจยัสังเกตไดว้่าราคารองเทา้มีราคาท่ีเหมาะสม 159-299 บาท แลว้แต่ประเภทและการ
จดัโปรโมชั่นของพ่อคา้แม่คา้ เช่น ซ้ือ 3 คู่ ข้ึนไปจะได้ราคาสินคา้ในราคาส่งท่ีแม่คา้รับมาซ่ึง
แตกต่างจากกระเป๋าแฟชัน่ซ่ึงมีตน้ทุนท่ีราคาสูงและเป็นสินคา้ท่ีมีตราสินคา้ เช่น หนงัแกะ หนงัววั 
หนังแท ้หนังเทียม ใบเล็ก ใบใหญ่ ซ่ึงบางใบราคาไม่ค่อยเหมาะสมกบัสินคา้ ยกตวัอย่าง กระเป๋า
หนังเทียมใบเล็กสายโซ่ มีขนาดSize8หรือSize10 ซ่ึงSize8 ราคา 1,290 บาท Size10 ราคา 1,590 
บาท ราคาต่างกนั 200-300 บาท 

 การจดัต าแหน่งวางสินคา้ 
 จากการสังเกตรูปแบบของตวัสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้านเส้ือผา้ ส่วนใหญ่
จะจัดวางสินคา้ตรงกลางของจอโทรศัพท์โดยแขวนไวท่ี้ราวหรือแขวนไวบ้นผนังเพื่อให้เห็น
รูปแบบสินคา้และสีของสินคา้ แต่ก็มีบางร้านและบางวนั เช่น ร้านเส้ือผา้หญิง So’yui Fashion shop  
และ ร้านเส้ือผา้ชาย Phanicha Shop ท่ีเส้ือผา้ยงับรรจุอยูใ่นถุงและวางสินคา้ไวบ้นพื้นซ่ึงขณะท าการ
ถ่ายทอดสดพอ่คา้แม่คา้จะหยบิสินคา้ออกจากถุงเพื่อโชวใ์หผู้ช้ม/ลูกคา้ ดูสินคา้  

 ในขณะเดียวกนัแฟชัน่กระเป๋าและรองเทา้ส่วนใหญ่จะถูกจดัเรียงวางออยูต่รงกลางของ
จอโทรศพัทเ์ช่นเดียวกบัเส้ือผา้แต่จะใชช้ั้นวางท่ีมีจ านวนชั้นมากกว่า 4 ชั้นข้ึนไป เพื่อจดัประเภท
หรือรูปแบบสินคา้เรียงตามชั้นเพื่อให้ผูช้ม/ลูกคา้มองเห็นสินคา้ไดช้ดัอยา่งไรก็ตามสินคา้ประเภท
รองเทา้บางคร้ังพ่อคา้แม่คา้ก็วางสินคา้บนพื้นเพราะเป็นรองเทา้ในขณะท่ีร้านกระเป๋าแฟชัน่ชาย
บางคร้ังกว็างสินคา้บนพื้นซ่ึงดูขดัแยง้กบัความเหมาะสมในการจดัต าแหน่งสินคา้ 

 สินคา้แฟชัน่ท่ีมีความสอดคลอ้งของสินคา้ท่ีแจง้ไวล่้วงหนา้กบัสินคา้ท่ีขายจริง 
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 จากการสังเกตรูปแบบของตัวสินค้าแฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจัยพบว่าในระหว่างการ
ถ่ายทอดสดเม่ือใกลจ้ะส้ินสุดการถ่ายทอดสดในแต่ละคร้ังพ่อคา้และแม่คา้มกัจะพูดเกร่ินถึงสินคา้
ในคร้ังต่อไป แบบไหน รุ่นไหน ท่ีจะมาน าเสนอขายในคร้ังต่อไปโดยผ่านการแจง้ด้วยการใช้
รูปภาพหรือขอ้ความในการเชิญชวนเขา้มาดูสินคา้ล่วงหน้าโดยเฉพาะร้านเส้ือผา้พ่อคา้และแม่คา้
มกัจะแจง้รูปภาพแต่ละแบบสินคา้โดยมีนางแบบใส่ชุดตวัอยา่งหรือการเขียนขอ้ความท่ีจะน าไปสู้
การติดตามชมการถ่ายทอดสดในแต่ละคร้ัง เช่น วนัน้ีชุดท่ีน ามาถ่ายทอดสดเป็นสินคา้ใหม่ มีเพียง
10ตวัเท่านั้น ใครไม่อยากรอส่งขอ้ความมายงักล่องจดหมายในเฟซบุ๊กร้านก่อนการถ่ายทอดสดได้
หรือขอ้ความชวนให้ติดตามตอนเวลาท่ีจะท าการถ่ายทอดสดโดยการให้กด See first เพื่อแจง้เตือน
เม่ือถึงเวลาถ่ายทอดสด 

 อย่างไรก็ตามร้านกระเป๋าผูห้ญิงท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตว่ามกัจะใชรู้ปภาพเพียงภาพเดียวแต่
จะประกอบไปดว้ยขอ้ความและรูปภาพท่ีมีขอ้มูลครบถว้นทั้งเร่ืองสินคา้ท่ีจ าน ามาขาย เวลา และ
กติกา ต่าง ๆ ละมกัจะเป็นการโพสตล่์วงหนา้ก่อน 1 วนัก่อนการถ่ายทอดสด  

 ในขณะท่ีรองเท้าผูห้ญิงจะโพสต์เพียงขอ้ความล่วงหน้าก่อน 2-3 ชั่วโมงก่อนการ
ถ่ายทอดสด ต่างจากกระเป๋าผูช้ายและรองเท้าแฟชั่นผูช้าย จะไม่โพสต์ทั้ งรูปและขอ้ความแจง้
ล่วงหนา้ใด ๆ 

 
ภาพที่ 4.5 ภาพการถ่ายทอดสดผา่นสมาร์ทโฟนของร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง Secret clothing สินคา้ตรงกบั
รูปภาพและขอ้ความท่ีไดแ้จง้ล่วงหนา้ 
 

สินคา้แฟชัน่ท่ีน ามา

ถ่ายทอดสดตรงกบั

รูปภาพ ขอ้ความ ท่ี

เจา้ของร้านไดแ้จง้

ล่วงหนา้ 
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4.2 วธีิการน าเสนอการถ่ายทอดสดของร้านขายสินค้าแฟช่ันออนไลน์ 
 จากการเก็บขอ้มูลในเร่ืองวิธีการน าเสนอของพ่อคา้แม่คา้ในร้านขายสินคา้แฟชั่น
ออนไลน์ มีความเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของร้านเป็นหลกั เพื่อสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดลูกคา้/ผูช้ม 
ให้ติดตาม รวมถึงเทคนิคการท าให้มีผูช้มการถ่ายทอดสดเป็นจ านวนมาก ในแฟนเพจเฟซบุ๊กของ
ร้านคา้แฟชัน่ออนไลน์ ในท่ีน้ี ผูว้ิจยัจะน าเสนอจากประเดน็การสงัเกตดงัน้ี 
 การแจง้ล่วงหนา้ก่อนการถ่ายทอดสด 

 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าทุกร้านจะมีการแจง้เวลา
การถ่ายทอดสดเป็นเวลา 1 วนั หรือ ล่วงหนา้ 1 วนัก่อนท าการถ่ายทอดสด เช่น  ขอ้ความท่ีโพสตไ์ว้
ว่า วนัน้ีจะท าการถ่ายทอดสดเวลาเดิมกด Subscribe/See first ดา้นบนของเพจหรือการแจง้ล่วงหนา้
วา่วนัน้ีจะงดท าการถ่ายทอดสดเพราะพอ่คา้แม่คา้ติดธุระกลบัมาถ่ายทอดสดไม่ทนั  

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตในช่วงก่อนหยุดยาวสงกรานต์ซ่ึงทุกร้านจะหยุดท า
การถ่ายทอดสด พ่อคา้แม่คา้จะแจง้ให้ท าการโอนเงินก่อนวนัท่ี 11 เมษายน 2561 เพื่อท่ีพ่อคา้แม่คา้
จะไดส่้งของผ่านทางไปรษณียไ์ดท้นัเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บของก่อนช่วงปิดสงกรานต ์ในขณะท่ีบาง
ร้าน/บางวนั (ร้านกระเป๋าผูช้าย NaNa Shop ร้านรองเทา้หญิง Dear Dashoes ท่ีไม่แจง้ล่วงหนา้ก่อน
ท าการถ่ายทอดสด 

 ความมีอธัยาศยัของร้าน 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าพ่อคา้แม่คา้ของร้านขาย

เส้ือผา้จะมีอธัยาศยัท่ีดี อารมณ์ดี เป็นกนัเอง ใส่ใจผูช้ม/ลูกคา้ พูดจาไพเราะ ไม่โกรธ ไม่โมโหหรือ
โวยวาย เม่ือมีผูช้ม/ลูกคา้ถามค าถามซ ้าๆในขณะท่ีพอ่คา้แม่คา้ไดต้อบไปแลว้ นอกจากน้ีก่อนถึงช่วง
ก่อนการถ่ายทอดสดท่ีพ่อคา้แม่คา้ตอ้งการรอจ านวนผูช้ม/ลูกคา้เขา้มาจะท าการการเปิดเพลงคลอไป
กบัการถ่ายทอดสด, เล่นเกม,แจกของรางวลั, พดูคุยเร่ืองทัว่ไปและมกัจะทกัทายลูกคา้ท่ีเขา้มาใหม่ๆ
เสมอ  

 นอกจากน้ีทางดา้นของร้านขายรองเทา้ผูห้ญิงจะมีอธัยาศยัท่ีดีเม่ือลูกคา้/ผูช้มสอบถาม
มกัตอบทนัทีและตอบกลบัอย่างเป็นกนัเอง ซ่ึงแตกต่างจากร้านขายรองเทา้ชายท่ีแม่คา้พูดจาดว้ย
ความอารมณ์ดี แต่มกัพดูไปเร่ือยเร่ือยไม่ค่อยสนใจการแสดงความคิดเห็นของลูกคา้/ผูช้ม  

 อย่างไรก็ตามพ่อคา้แม่คา้ของร้านกระเป๋าผูห้ญิงมีอธัยาศยัท่ีดี เป็นกนัเองในบางคร้ัง/
บางวนั เช่น ลูกคา้คอมเมน้ถามเร่ืองสินคา้เป็นของของแทห้รือไม่ ขอดูสินคา้อ่ืนในขณะท่ีพ่อคา้
แม่คา้ก าลงัขายสินคา้อ่ืนอยู่ ซ่ึงพ่อคา้แม่คา้ไดต้อบกลบัในอารมณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักพูดดว้ยน ้ าเสียง
เรียบๆแต่ตอบกลบัอยา่งสุภาพ แต่ถา้เป็นร้านสินคา้กระเป๋าผูช้ายซ่ึงมีทั้งพ่อคา้และแม่คา้สลบักนัท า
การขายเช่น ร้านกระเป๋าผูช้าย NaNa Shop ซ่ึงถา้เป็นพ่อคา้ขายมกัจะไม่ค่อยยิม้ พูดคุยกบัลูกคา้ ไม่
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สนใจการขายสินคา้และมกัจะนั่งเล่นโทรศพัท์เม่ือลูกคา้เขา้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อสอบถาม
สินคา้ถึงจะพดูและตอบกลบั 

 การพดูจา 
 ลกัษณะการพูดเป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจในการขายเพื่อสะทอ้นถึงการให้

เกียรติผูอ่ื้นเช่น การพูดจาฉะฉาน จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่า
แม่ค้าของร้านเส้ือผ้าหญิง เช่น Secretclothing, So’yui Fashion shop รองเท้าผู ้หญิง เช่น Dear 
Dashoes กระเป๋าผูห้ญิง เช่น Shellystoress มีการพูดท่ีชดัถอ้ยชดัค าฟังรู้เร่ือง มีค  าควบกล ้าท่ีชดัเจน 
พูดเก่ง ขายสินคา้เก่ง ฟังเขา้ใจ เขา้ใจและรู้ขอ้มูลของสินคา้ท่ีก าลงัท าการขายอยา่งชดัเจนและตรง
ประเด็นและยิม้แยม้ใหผู้ช้ม/ลูกคา้ตลอด แต่ในขณะเดียวกนัร้านเส้ือผา้ชาย เช่น ThaiGek, Phanicha 
Shop รองเทา้ผูช้าย เช่น เกิบออลสตาร์ กระเป๋าผูช้าย เช่น NaNa Shop ท่ีมกัพูดและเปิดเพลงคลอไป
ระหว่างการถ่ายทอดสดท าให้ลูกคา้/ผูช้มฟังไม่ชดัและพูดดว้ยความรวดเร็วและท าให้ฟังและจบั
ใจความไม่ค่อยได ้และนอกจากน้ีร้านรองเทา้ผูช้าย เช่น เกิบออลสตาร์ แม่คา้ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ในตวัสินคา้นั้นท่ีก าลงัท าการขาย 

 นอกจากน้ีเร่ืองการพดูจาน่าฟัง จากการสงัเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยั
พบว่าพ่อคา้แม่คา้ของร้านขายเส้ือผา้จะมีการพูดท่ีน่าฟังโดยใชโ้ทนเสียงท่ีนุ่มนวลและมีหางเสียง
ทุกคร้ังใชน้ ้ าเสียงท่ีสุภาพ เช่นครับ ค่ะ จ๊ะ จ๋า และมกัเรียกลูกคา้/ผูช้มวา่ “ตวัเอง” เช่น ตวัเองของช้ิน
น้ีหมด รับเป็นสินคา้ตวัอ่ืนแทนไดห้รือเปล่าถา้มีหลุดจองแม่คา้จะตอบขอ้ความในกล่องจดหมาย
กลบัไปหาสามารถแจง้ช่ือไวไ้ดเ้ลย  

 อย่างไรก็ตามพ่อคา้แม่คา้ร้านกระเป๋าและรองเทา้ผูห้ญิงมีค  าพูดท่ีน่าฟังแต่ไม่นุ่มนวล
เหมือนพ่อคา้แม่คา้ร้านเส้ือผา้และมีหางเสียงในการพูดบางคร้ัง ซ่ึงบางวนัแม่คา้ไม่สบายท าให้เสียง
แหบจึงท าให้การถ่ายทอดสดคร้ังนั้ นไม่ค่อยน่าฟังจากการท่ีผู ้วิจัยสังเกตจากยอดผู ้ชมการ
ถ่ายทอดสดลดลง 

 ในขณะท่ีพ่อคา้แม่คา้ร้านกระเป๋าและรองเทา้ชายซ่ึงจะใชค้  าพูดท่ี ชา้ๆ เร่ือยๆ เรียบๆ 
ท าให้ไม่ค่อยน่าฟังและฟังไม่เข้าใจในตัวสินค้ามักจะพูดตะกุกตะกักและระหว่างพูดก็จะน า
โทรศพัทข้ึ์นมาดูท าใหดู้เหมือนไม่ค่อยสนใจลูกคา้ 

 นอกจากน้ีในเร่ืองความเป็นกนัเองจากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
ผูว้ิจยัพบว่าทุกร้านพ่อคา้และแม่คา้มีความเป็นกนัเองทั้งหมดเห็นไดจ้ากการทกัทายลูกคา้เก่าโดย
การเรียกช่ือเล่นหรือทกัทายลูกคา้ใหม่ๆและแจง้กติกาในการซ้ือขายหรือการแจกของรางวลัจากการ
เล่นเกมทายค าถามท่ีพ่อคา้แม่คา้คิดข้ึนหรือการพูดคุยเร่ืองทัว่ๆไป ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล
จากการสงัเกตเป็นช่วงท่ีละครบุพเพสนันิวาสก าลงัดงัท าใหเ้กือบทุกร้านชวนลูกคา้/ผูช้มคุยเร่ืองน้ี 
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 การแนะน าเร่ืองตวัสินคา้ 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างทุกร้านมกั

ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัตวัสินคา้ไดดี้และมีความเขา้ใจในตวัสินคา้ ซ่ึงพ่อคา้แม่คา้จะเปล่ียนชุดท่ีจะท า
การขายเพื่อใหผู้ช้ม/ลูกคา้ดูเพื่อเปรียบเทียบหรือใส่แลว้จะเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง Secret 
clothing ผูว้ิจยัพบว่าแม่คา้จะหายไปจากจอและกลบัมาในชุดใหม่ซ่ึงแตกต่างกบัร้านเส้ือผา้หญิงอีก
ร้าน So’yui Fashion shop ท่ีจะเปล่ียนชุดท่ีหน้าจอทนัทีเพราะแม่คา้จะใส่เกาะอกเอาไวเ้พื่อความ
สะดวกในการเปล่ียนเส้ือผา้ท่ีหนา้จอ ในการท าการขายพ่อคา้แม่คา้มกัจะมีสายวดัถืออยูใ่นมือไม่ก็
คลอ้งคอไวเ้พื่อวดัขนาดให้ลูกคา้ดูไดท้นัที เช่น เส้ือผา้ ลูกคา้มกัจะถามเร่ืองขนาด มี S, M, L และ
แต่ละขนาดมีรอบอก รอบเอว รอบสะโพก อยา่งไร เพราะว่าลูกคา้มีรูปร่างต่างกนัท าให้พ่อคา้และ
แม่คา้ตอ้งบอกขนาดสินคา้ท่ีจะขายเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีขายแลว้ไม่รับเปล่ียนคืน ลูกคา้จะตอ้งรู้
ขนาดของตวัเองเพื่อใหพ้อ่คา้แม่คา้เลือกขนาดท่ีมีใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 อยา่งไรก็ตามร้านรองเทา้ผูห้ญิงท่ีมีหลายแบบหลายขนาด มีก่ีสี ใส่ไปงานหรือใส่ไป
เท่ียวไดอ้ย่างสวยงาม อยา่งไรก็ตามก็มีร้านกระเป๋าชายและรองเทา้ชายท่ีพ่อคา้แม่คา้มกัไม่ค่อยให้
ค  าแนะน าเร่ืองสินคา้ไดดี้เท่าท่ีควร เม่ือมีลูกคา้ขอดูสินคา้พ่อคา้จะน ามาโชวห์น้ากลอ้งและบอก
ราคาโดยไม่ไดอ้ธิบายใดๆเพิ่มเติม 

 
 
ภาพที ่4.6  ภาพการถ่ายทอดสดผา่นสมาร์ทโฟนของร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง So’yui Fashion shop ในเร่ือง
การแนะน าสินคา้โดยการเปล่ียนชุดใหผู้ช้ม/ลูกคา้ไดเ้ห็นสินคา้ชดัเจน 
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 การตอบกลบัผูช้มหลายคนเวลาเดียวกนั 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าพ่อคา้แม่คา้ร้านเส้ือผา้จะ

ตอบกลบัผูช้มหลายคนในเวลาเดียวกนั เช่น ขนาด หรือ สี ซ่ึงเป็นค าถามพื้นฐานให้การซ้ือสินคา้ 
นอกจากน้ีพ่อคา้และแม่คา้ร้านขายเส้ือผา้มกัจะถือสินคา้ท่ีก าลงัขายและมีลูกคา้/ผูช้มสนใจแบบ
เดียวกนัหลายคน แต่พ่อคา้แม่คา้มีสินคา้จ านวนจ ากดัท าใหต้อ้งพิมพแ์สดงความคิดเห็น(ช่ือลูกคา้ สี 
รุ่น ขนาด)เพื่อให้พ่อคา้แม่คา้จดจ านวนและภาพจบัหนา้จอ(Capture)และลูกคา้จะส่งขอ้ความไปยงั
กล่องขอ้ความส่วนตวัของร้านเพื่อสามารถน าไปยืนยนัการจองและจะสามารถซ้ือสินคา้นั้นไดซ่ึ้ง
แตกต่างกบักระเป๋าและรองเทา้ซ่ึงจะไล่ตอบค าถามของผูช้ม/ลูกคา้ทีละคน 

 การจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าเส้ือผา้และรองเทา้มกัจะ

มีโปรโมชัน่ เช่น เส้ือผา้มกัจูงใจโดยการซ้ือสินคา้แบบเดียวกนั 2 ตวัข้ึนไป จะอีกราคาหน่ึงหรือการ
แชร์ถ่ายทอดสดน้ี  3 แชร์ รับรางวัลท่ีจะแจกวัน น้ี  อย่างไรก็ตามบางคร้ัง เช่น ร้านเส้ือผ้า 
Secretclothingจะมีสินคา้ท่ีมาขายมีลกัษณะเป็นชุดเดรส มักจะไม่มีโปรโมชั่นซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมี
ตน้ทุนสูง 

 นอกจากน้ีร้านกระเป๋าซ่ึงจะใชก้ารจูงใจเช่นเดียวกนัแต่จะเป็นการซ้ือสินคา้ในราคาเตม็
แต่จะจดัส่งแบบลงทะเบียน/EMS ฟรี มากกวา่การลดราคาของสินคา้ 

 ในส่วนประเด็นเร่ืองวิธีการน าเสนอการถ่ายทอดสดของร้านสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ของ
พ่อคา้แม่คา้ท่ีกล่าวไปขา้งตน้ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงเทคนิคการท าให้มีผูช้มเป็นจ านวนมาก ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 การดึงดูดความสนใจจากการตั้งหวัขอ้/การเกร่ินหวัขอ้ 
 เพื่อเป็นการเรียกน ้ ายอ่ยให้ผูช้ม/ลูกคา้เขา้มาให้ความสนใจกบัสินคา้ของทางร้าน จาก

การสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้านขายเส้ือผา้และกระเป๋ามกัจะตั้งเกร่ิน
หวัขอ้ใหน่้าสนใจและน่าดึงดูดเพื่อการรอการถ่ายทอดสด เช่น ลดราคา ลดลา้งสตอ็ก ในขณะท่ีร้าน
รองเท้ามักจะไม่เกร่ินหัวใด ๆแต่จะใช้การตั้ งหัวขอ้ในลกัษณะ เช่น จะตั้ งหัวขอ้ว่า CF No CC 
(ยนืยนัการซ้ือหา้มยกเลิก) หรือ จะตั้งราคาเร่ิมตน้ของสินคา้ท่ีต ่าท่ีสุดท่ีจะท าการขาย 
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ภาพที ่4.7 ภาพการถ่ายทอดสดผา่นสมาร์ทโฟนของร้านกระเป๋าผูห้ญิง Shellystoress เกร่ินน า 
หวัขอ้เพื่อสร้างจุดสนใจ 
 

 การถ่ายทอดสดไม่ขดัขอ้งทางเทคนิค 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าในบางช่วงบางเวลาจะมี

การขดัขอ้งบางคร้ัง เช่น สัญญาณกระตุก ภาพไม่ล่ืนไหล ภาพดูไม่สบายตา เสียงไม่ชดั จึงท าให้ไม่
สามารถท าการถ่ายทอดสดและบนัทึกไดแ้ต่ทางพ่อคา้และแม่คา้มกัจะแกปั้ญหาโดยการท าการเปิด
Wi-Fiหรือเปิดสัญญาณเครือข่ายมือถือ  (สัญญาณแบบ4G) เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อการ
ถ่ายทอดสดท่ีล่ืนไหลต่อไปจนจบ อยา่งไรก็ตามบางคร้ังการขดัขอ้งทางเทคนิคอาจมีระยะเวลาแค่5-
10นาทีการถ่ายทอดสดกจ็ะกลบัมาล่ืนไหลอยา่งปกติ ผูว้ิจยัสังเกตจากท่ีพอ่คา้แม่คา้มกัจะถามลูกคา้/
ผูช้มอยู่บ่อยคร้ังว่า “กระตุกหรือไม่”  “ภาพค้างหรือเปล่า” “ได้ยินเสียงหรือไม่” พิมพ์แสดง
ความเห็นและแจง้พ่อคา้แม่คา้ทีเพราะบางคร้ังสาเหตุอาจไม่ไดม้าจากการขดัขอ้งของทางร้านคา้ แต่
เป็นของลูกคา้/ผูช้ม  

 การเรียกช่ือผูช้ม 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าทุกร้านมกัจะเรียกช่ือ

ลูกคา้/ผูช้ม ทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่เสมอ เช่น ทกัทายในช่วงแรกท่ีท าการถ่ายทอดสด เล่นเกม
แจกรางวลัช่วงกลางท่ีท าการถ่ายทอดสด หลงัจากนั้นช่วงท าการขายสินคา้พ่อคา้แม่คา้จะเรียกช่ือ
ผูช้ม/ลูกคา้ ให้ไดย้ินอยู่บอยคร้ัง อยา่งไรก็ตามบางร้าน เช่น ร้านกระเป๋าผูช้าย รองเทา้ผูช้าย มกัจะ
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เรียกช่ือผูช้มในเฉพาะคนท่ีแสดงความคิดเห็นไปในทางอยากซ้ือสินคา้มากกว่าช่วงพูดคุยรอผูช้ม
เขา้มาในตอนแรกของการถ่ายทอดสด 

 การตอบกลบัผูช้ม 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้านรองเทา้และกระเป๋า

มกัจะตอบกลบัค าถามท่ีผูช้ม/ลูกคา้ถามเขา้มาทนัทีเพราะจากการสังเกตขอ้ความท่ีผูช้ม/ลูกคา้ท่ีคอม
เมน้จะไม่เล่ือนไปเร็ว ซ่ึงต่างกบัร้านเส้ือผา้ท่ีพ่อคา้และแม่คา้มกัจะตอบผูช้ม/ลูกคา้ในช่วงท่ีมองจอ
โทรศพัทเ์ท่านั้นเพราะบางทีอยูใ่นช่วงเปล่ียนชุดท าใหไ้ม่ไดอ้ยูต่รงหนา้จอ 

 การท าใหผู้ช้มดูเป็นคนพิเศษ 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้านทุกร้านมีการดึงดูด

และให้ความสนใจผูช้มเพื่อให้ดูเป็นคนพิเศษ เช่น การเรียกช่ือผูช้ม/ลูกคา้  การแจกของรางวลั การ
ใชส้รรพนามเรียกผูช้ม/ลูกคา้อยา่งเป็นกนัเอง นอกจากน้ีทางร้านจะแสดงความเสมอตน้เสมอปลาย
โดยการตอบกลบัทางกล่องขอ้ความส่วนตวัอยา่งรวดเร็วและจะมีขอ้ความอตัโนมติั “จะมีทีมงานมา
ดูแลนะคะและทางร้านจะจดัส่งสินคา้ภายใน1-2วนัหลงัจากลูกคา้แจง้ยืนยนัการโอนเงิน” หรือ
ลูกคา้/ผูช้มท่ีดูการถ่ายทอดสดยอ้นหลงักส็ามารถทกัไปทางกล่องขอ้ความส่วนตวัของทางร้านได ้   

 การบอกใหผู้ช้มติดตาม  
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างทุกร้าน

มกัจะพดูเนน้เนน้ย  ้าช่วงทา้ยของการถ่ายทอดสดอยู ่3 เร่ือง คือ  
 1.ให้กดติดตามหรือ See first เพื่อให้ผูช้ม/ลูกคา้ไดรั้บการแจง้เตือนเม่ือทางเพจของ

ร้านท าการถ่ายทอดสดในคร้ังต่อไป 
 2.สามารถดูยอ้นหลงัและทกัไปยงักล่องขอ้ความส่วนตวั เพื่อให้ทางร้านตอบกลบัและ

เช็ค  สตอ็คสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้
 3.ให้ติดตามวันท่ีจะท าการถ่ายทอดสดตามวันเวลาของร้านท่ีแจ้งไว้ ถ้ามีอะไร

เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม เช่น งดการถ่ายทอดสด เล่ือนเวลาการถ่ายทอดสดจะแจง้ทางหนา้เพจทนัที  
 อย่างไรก็ตามก็มีบางร้าน/บางคร้ัง เช่น ร้านเส้ือผ้าผู ้หญิง So’yui Fashion shop, 

Secretclothing ร้านรองเท้าผูห้ญิง Dear Dashoes ท่ีมกัตดัจบการถ่ายทอดสดไปเลยโดยไม่กล่าว
อ าลาผูช้มเม่ือจบการถ่ายทอดสดและเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อผูท่ี้รับชม 

 ความตรงเวลาการถ่ายทอดสด 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าบางร้านจะถ่ายทอดสด

ตรงเวลาตามท่ีแจง้ไว ้อยา่งไรก็ตามก็มีบางร้านท่ีแจง้ขอ้ความทางหนา้เพจเตือนผูช้ม/ลูกคา้ล่วงหนา้
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ว่าจะท าการถ่ายทอดสดในเวลาน้ีแต่กลบัไม่ตรงเวลาเร็ว/ชา้ 10-50 นาที แลว้แต่ความสะดวกของ
พอ่คา้และแม่คา้ 

 การถ่ายทอดสดบ่อยพร ่าเพร่ือ 
 จากการสังเกตของร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์  ผู ้วิจัยพบว่าทุกร้านไม่มีการ

ถ่ายทอดสดพร ่ าเพร่ือหรือบ่อยคร้ังในวนัเดียวกนั อยา่งไรกต็ามอาจเกิดการขดัขอ้งทางเทคนิคท าให้
การถ่ายทอดสดถูกตดัลงพอ่คา้แม่คา้จะมาท าการถ่ายทอดสดใหม่อีกคร้ัง 

 สุดทา้ยน้ีในแบบบนัทึกการสังเกตยงัมีรายละเอียดท่ีผูว้ิจยับนัทึกไวแ้ละยงัออกแบบ
ค าถามปลายเปิด เพื่อสามารถบนัทึกขอ้มูลลายละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากแบบบนัทึกการ
สงัเกต โดยมีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

 ประเดน็ระยะเวลาในการถ่ายทอดสด 
 ร้านเส้ือผา้โดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 3-4ชั่วโมง มียอดผูช้มการถ่ายทอดสดในช่วง

ออนไลน์เฉล่ีย 100 – 2,400 คน หลงัจากออฟไลน์เป็นการบนัทึกการถ่ายทอดสดมีผูช้มเฉล่ีย 4,000 
– 10,000 คน มียอดการแชร์การถ่ายทอดสดเฉล่ีย 2,000 – 5,000 คร้ัง มียอดแสดงความคิดเห็นเฉล่ีย 
3,000 – 5,000 ขอ้ความ มียอดแสดงอารมณ์เฉล่ีย 1,300 – 3,700 คร้ัง 

 ร้านกระเป๋าโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 1-2 ชั่วโมง มียอดผูช้มการถ่ายทอดสดในช่วง
ออนไลน์เฉล่ีย 70 – 600 คน หลงัจากออฟไลน์เป็นการบนัทึกการถ่ายทอดสดมีผูช้มเฉล่ีย 800 – 
4,500 คน มียอดการแชร์การถ่ายทอดสดเฉล่ีย 100 – 200 คร้ัง มียอดแสดงความคิดเห็นเฉล่ีย 400 – 
700 ขอ้ความ มียอดแสดงอารมณ์เฉล่ีย 100 – 300 คร้ัง 

 ร้านรองเท้าโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 1-2 ชั่วโมง มียอดผูช้มการถ่ายทอดสดในช่วง
ออนไลน์เฉล่ีย 90 – 500 คน หลงัจากออฟไลน์เป็นการบนัทึกการถ่ายทอดสดมีผูช้มเฉล่ีย 1,500 – 
6,500 คน มียอดการแชร์การถ่ายทอดสดเฉล่ีย 100 – 300 คร้ัง มียอดแสดงความคิดเห็นเฉล่ีย 1,000 – 
1,500 ขอ้ความ มียอดแสดงอารมณ์เฉล่ีย 150 – 400 คร้ัง 
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 ประเดน็การใชอุ้ปกรณ์ประกอบฉาก 
 ร้านเส้ือผา้จะใชหุ่้นโชว ์1-5 ตวั เพื่อแสดงสินคา้ใหผู้ช้ม/ลูกคา้ไดเ้ห็น 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพการถ่ายทอดสดผ่านสมาร์ทโฟนของร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง So’yui Fashion shop มีหุ่น
ส าหรับโชวเ์ส้ือผา้ประกอบฉาก 1 ตวั 
 

 
ภาพที ่4.9 ภาพแจง้ล่วงหนา้ก่อนการถ่ายทอดสดผา่นสมาร์ทโฟนของร้านเส้ือผา้ผูห้ญิง Secret 
clothing มีหุ่นส าหรับโชวเ์ส้ือผา้ประกอบฉาก 5 ตวั 
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 การจดัร้านอยา่งมีสไตลผ์ู ้วิจยัไดล้งลายละเอียดไวใ้นองคป์ระกอบของการจดัร้าน 

 
 

ภาพที่ 4.10 ภาพการถ่ายทอดสดผ่านคอมพิวเตอร์ของร้านเส้ือผา้ผูช้าย ThaiGek มีการตกแต่งร้าน
ใหมี้สไตลว์ินเทจ (Vintage) 

 
 ประเดน็การใชเ้ทคนิคพิเศษอ่ืนๆ 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้านเส้ือผา้จะใชเ้ทคนิค

การเล่นเกม, การแจกของรางวลั, การเปิดเพลงควบคู่ไปกบัการถ่ายทอดสด 
 ประเดน็องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
 จากการสังเกตของร้านขายสินคา้แฟชั่นออนไลน์ ผูว้ิจยัพบว่าร้าน Shellystoress ใช้

อุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีสามารถท าการถ่ายทอดสดในลกัษณะแบบแนวนอน (wide screen) ซ่ึงต่างจาก
ทุกร้านท่ีเป็นการถ่ายทอดสดแบบแนวตั้งของโทรศพัท ์

 
ภาพที ่4.11 ภาพการถ่ายทอดสดผา่นสมาร์ทโฟนของร้านกระเป๋าผูห้ญิง Shellystoress ในลกัษณะ
แบบแนวนอน (wide screen) 
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 จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตการณ์จากถ่ายทอดสดของร้านสินคา้แฟชัน่
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแบบไม่มีส่วนร่วม จะเห็นไดถึ้งรูปแบบและวิธีการท่ีทางร้านขายสินคา้แฟชัน่
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อสร้างการดึงดูงเขา้มาการรับชมหรือการเป็นลูกคา้ท่ีทางร้าน
สินคา้จะเลือกใชอ้งคป์ระกอบต่างๆในการส่ือสารออกไปเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและซ้ือ
สินคา้ในท่ีสุด 

 บทต่อไป ผูว้ิจยัจะน าขอ้คน้พบท่ีได้รับทั้ งหมดน้ีไปสรุป อภิปรายให้ลึกข้ึนกว่าน้ี 
ภายใตว้ตัถุประสงค์และค าถามวิจยัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นบทท่ี 1 นอกจากน้ีในช่วงทา้ยของบทท่ี 5 
ผูว้ิจยัจะน าขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงในการท าตลาดรูปแบบ
ใหม่หรือวิธีการตลาดแบบเดิม 
  

 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัเร่ือง “รูปแบบและวิธีการการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊คของร้านขายสินคา้แฟชัน่
ออนไลน”์ โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาวิธีการการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ 
 ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางกรอบ
การศึกษาและการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เจา้ของร้าน
แฟชั่นออนไลน์จ านวนทั้ งหมด 8 ร้าน ท่ีได้คดัเลือกจากร้านท่ีมียอดเขา้ชมการถ่ายทอดสดเป็น
จ านวน 70 คนข้ึนไป จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และจดัระเบียบ รวมถึงสรุปผลโดย
จะน าเสนอสรุปผลการวิจยัในบทท่ี 5 สามารถแบ่งหวัขอ้ในการเสนอดงัน้ี 
  5.1 สรุปผลการวิจยั 
  5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
  5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.4 ขอ้เสนอในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 การสรุปผลงานวิจยัในท่ีน้ี ผูว้ิจยัจะน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละ
ค าถามวิจยัท่ีไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
 รูปแบบการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์  

1. รูปแบบการจดัร้าน 
 จากการบนัทึกการสังเกตพบว่า องคป์ระกอบการจดัร้านขายสินคา้แฟชัน่ทั้งชายและ

หญิงในส่วนของเส้ือผา้ จะพบว่าร้านขายสินคา้จะท าการจดัร้านให้สวยงามมกัจะใชหุ่้นเพื่อโชว์
เส้ือผา้หรือใชร้าวแขวนท่ีจะบ่งบอกความเป็นสไตลสิ์นคา้ของทางร้านโดยจะใชโ้ทนของสีเพื่อให้
ความรู้สึกท่ีแตกต่างระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง ซ่ึงมีบางร้านใชส่ิ้งของท่ีมีอยูร่อบตวัมาประยกุตใ์น
ขายสินคา้ ในขณะท่ีรองเทา้และกระเป๋าจะมีการจดัร้านท่ีสวยงามโดยใชช้ั้นวางแบบเป็นทางการ
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แบ่งเป็นชั้นอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามในเร่ืองความเป็นระเบียบและความอึดอดั ร้านสินคา้ท่ีจะท า
การถ่ายทอดสดเพื่อขายจะถูกจดัวางอยา่งมีระเบียบและเรียบร้อยก่อนท าการถ่ายทอดสดท าให้ดูไม่
อึดอดั ในขณะท่ีบางร้าน/บางสินคา้ ถา้มีสินคา้ท่ีเขา้มาใหม่มกัจะใส่อยูใ่นถุงรวมๆกนัและซอ้นกนั 
ท าใหไ้ม่ไม่มีระเบียบและดูอึดอดั 

 ในขณะท่ีองคป์ระกอบของแสง ร้านขายสินคา้ส่วนใหญ่มีการจดัไฟทั้งดา้นท่ีแสดง
สินคา้และทางดา้นหนา้ของพอ่คา้แม่คา้เพื่อใหค้วามสวา่งทั้ง 2 ดา้นเท่าๆกนั และการจดัแสดงสินคา้
ประเภทเส้ือผา้มักจะใช้หุ่นโชว์หรือราวแขวนเพื่อให้ความสวยงามและความเป็นระเบียบ ซ่ึง
แตกต่างกบักระเป๋าและรองเทา้ท่ีจะใชช้ั้นวางแบบทางการและแบ่งไดห้ลายชั้น ในขณะท่ีร้านขาย
รองเทา้มกัจะน าสต็อคสินคา้ท่ีมาใหม่มาวางโชวใ์นโซนจดัจดัแสดงสินคา้ ส่วนในเร่ืองการแบ่ง
หมวดหมู่ ทุกสินคา้สามารถจดัไดห้ลายประเภทและยงัแบ่งหมวดหมู่ยอ่ยไดอี้กตามชนิดของสินคา้
นั้นๆ  

2.  รูปแบบของตวัสินคา้ 
 จากการบนัทึกการสังเกตพบว่า ทุกร้านสินคา้แฟชัน่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
เป็นวยัรุ่น-วยัท างาน มีรายได้ปานกลางและตรงตามกลุ่มสินค้าเพศชายและหญิงอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตามในบางคร้ังร้านสินคา้ท่ีเป็นของกลุ่มผูช้ายอาจมีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูห้ญิงเขา้มาชมการ
ถ่ายทอดสดและยนืยนัในการสั่งซ้ือสินคา้ ทั้งน้ีในส่วนของความหลากหลายเห็นไดช้ดัว่าทุกสินคา้
สามารถแบ่งความหลากหลายไดห้ลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามสินคา้แต่ละชนิดกนัไม่สามารถ
เปรียบเทียบความหลากหลายของสินคา้ได ้เพราะเป็นสินคา้ต่างชนิดกนัจึงมีความหลากหลายท่ี
ต่างกนัออกไป ในขณะท่ีสินคา้แฟชัน่ส่วนใหญ่ถา้ไม่มีเคร่ืองหมายการคา้ สินคา้นั้นจะไม่มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และสามารถหาไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงถา้พูดถึงดา้นความเหมาะสมของ
ราคาผูว้ิจัยคิดว่าทุกร้านๆส่วนใหญ่มีการตั้ งราคาสินคา้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามความ
เหมาะสมของราคาข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 นอกจากน้ีเร่ืองต าแหน่งท่ีวางสินคา้เหมาะสมกบัชนิดสินคา้ ร้านเส้ือผา้ส่วนใหญ่จะจดั
วางสินคา้ตรงกลางของจอโทรศพัท์ เพื่อให้ผูช้ม/ลูกคา้เห็นรูปแบบสินคา้และสีของสินคา้ไดอ้ย่าง
ชดัเจน ในขณะเดียวกนัแฟชัน่กระเป๋าและรองเทา้ส่วนใหญ่จะถูกจดัเรียงอยูบ่นชั้นวางแบบทางการ 
อย่างไรก็ตามร้านเส้ือผา้ชายและร้านกระเป๋าแฟชัน่ชายบางคร้ังก็วางสินคา้บนพื้น ซ่ึงดูขดัแยง้กบั
ความเหมาะสมในการจดัต าแหน่งสินคา้ และในส่วนของสินคา้แฟชัน่ท่ีน ามาถ่ายทอดสดตรงกบั
รูปภาพ ขอ้ความ ท่ีเจา้ของร้านแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากในระหว่างการถ่ายทอดสดเม่ือใกลจ้ะส้ินสุด
การถ่ายทอดสดพ่อคา้และแม่คา้จะพูดเกร่ินถึงสินคา้ในคร้ังต่อไปโดยเฉพาะร้านเส้ือผา้และร้าน
กระเป๋ามกัจะแจง้ล่วงหนา้เพือ่เชิญชวนเขา้มาดูสินคา้ก่อนและการติดตามการถ่ายทอดสดอาจจะแจง้
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รูปภาพหรือขอ้ความอย่างใดอย่างหน่ึงหรือควบคู่กนัไปข้ึนอยูก่บัทางร้าน ซ่ึงแตกต่างกบัร้านร้อง
เทา้ท่ีมกัจะแจง้ล่วงหนา้ในบางคร้ัง 

 วิธีการการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์  
1.  วิธีการน าเสนอของพอ่คา้แม่คา้ 

 จากการบนัทึกการสังเกต พบว่าทุกร้านจะแจง้ล่วงหน้าแจง้เวลาการถ่ายทอดสดเป็น
เวลา 1 วนั หรือ ล่วงหนา้ 1 วนั ทั้งน้ีเจา้ของร้านขายสินคา้ส่วนใหญ่มีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง และใส่
ใจลูกคา้ จากการ เปิดเพลง, เล่นเกม, แจกของรางวลั, พูดคุยเร่ืองทัว่ไปและทกัทายลูกคา้ท่ีเขา้มา
ใหม่ๆเสมอ หรือ ดูความอธัยาศยัดี พูดจาไพเราะไม่โกรธ จากปฏิกิริยาของพ่อคา้แม่คา้เม่ือมีผูช้ม/
ลูกคา้ถามค าถามซ ้ าๆ อย่างไรก็ตามก็มีบางร้านท่ีในช่วงเวลาพ่อคา้แม่คา้ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่ก็จะ
ตอบกลบัผูช้ม/ลูกคา้ไปอยา่งสุภาพหรือไม่ตอบและขา้มค าถามนั้นไป 

 นอกจากน้ีในเร่ืองการพูดจา ท่ีมีความฉะฉาน น่าฟัง และความเป็นกนัเองของพ่อคา้
แม่คา้เป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจในการขาย เจา้ของร้านส่วนใหญ่มีการพูดจาท่ีชดัถอ้ยชดัค า 
ฟังรู้เร่ือง มีค  าควบกล ้ าท่ีชัดเจน ขายสินคา้เก่ง เขา้ใจและรู้ขอ้มูลของสินคา้และสามารถแนะน า
สินคา้ท่ีก าลงัท าการขายไดอ้ย่างชดัเจนและตรงประเด็น จากการเปล่ียนชุดท่ีจะท าการขายเพื่อให้
ผูช้ม/ลูกคา้ดูและเปรียบเทียบวา่ใส่แลว้จะเป็นอยา่งไร และจะใชน้ ้ าเสียงท่ีนุ่มนวลและมีหางเสียงทุก
คร้ัง ในขณะเดียวกนัก็มีบางร้านท่ีพูดค่อนขา้งเร็วหรือไม่สบายหรือไม่รู้ขอ้มูลสินคา้ท่ีจะขายเป็น
อย่างดีและไม่สามารถแนะน าตวัสินคา้ได ้ปัญหาเหล่าน้ีท าให้การพูดและความน่าฟังของพ่อคา้
แม่คา้กล็ดตามไปดว้ย  

 อยา่งไรก็ตามการตอบกลบัผูช้มหลายคนในเวลาเดียวกนั พบว่าพ่อคา้แม่คา้ร้านเส้ือผา้
จะตอบกลบัผูช้มหลายคนในเวลาเดียวกนั เช่นเร่ืองขนาด หรือ สี ซ่ึงเป็นค าถามพื้นฐานในการซ้ือ
เส้ือผา้ ซ่ึงแตกต่างกบัร้านกระเป๋าและร้านรองเทา้ท่ีจะไล่ตอบค าถามของผูช้ม/ลูกคา้ทีละคน และ
ทุกร้านๆมกัจะมีส่ิงจูงใจผูช้ม/ลูกคา้ นอกจากน้ีในส่วนการจดัโปรโมชัน่เพื่อจูงใจและดึงดูดเพื่อให้
เกิดการซ้ือสินคา้ ทางร้านขายสินคา้แต่ละประเภทจะมีการจดัโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2. เทคนิคการท าใหมี้ผูช้มเป็นจ านวนมาก 
 จากการบันทึกการสังเกตพบว่า ทุกร้านจะมีเทคนิคท าให้มีผูช้มเป็นจ านวนมาก

แตกต่างกนั ซ่ึงการใชก้ารตั้งหัวขอ้หรือการเกร่ินหัวขอ้เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัจากร้านขาย
เส้ือผา้และร้านกระเป๋าท่ีมกัจะตั้งเกร่ินหัวขอ้ให้ดูน่าสนใจและน่าดึงดูดเพื่อให้ผูช้ม/ลูกคา้รอการ
ถ่ายทอดสด ซ่ึงการถ่ายทอดสดมักจะต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือใช้สัญญาณเครือข่าย
โทรศพัท ์เพื่อไม่ให้ขดัขอ้งและล่ืนไหลต่อไปจนจบการถ่ายทอดสดและพ่อคา้แม่คา้มกัจะคอยถาม
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ผูช้ม/ลูกค้าสม ่าเสมอเพราะบางคร้ังการขัดข้องไม่ได้เกิดจากทางร้านแต่อาจเป็นท่ีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตหรือใชส้ัญญาณเครือข่ายโทรศพัทข์องผูช้ม/ลูกคา้เอง 

 นอกจากน้ีการถ่ายทอดสด ส่วนใหญ่ทุกร้านจะพูดคุยเร่ืองทัว่ไปหรือทกัทายลูกคา้เก่า
และใหม่ดว้ยการเรียกช่ือของผูช้ม ในขณะท่ีทางร้านก าลงัถ่ายทอดสดเพื่อขายสินคา้จะมีการตอบ
กลบัผูช้ม/ลูกคา้ทนัที ถา้ขอ้ความแสดงความคิดเห็นของผูช้ม/ลูกคา้ไม่เล่ือนไปเร็วเกินไปหรือพ่อคา้
แม่คา้ก าลงัมองจอพอดี และในส่วนการท าให้ผูช้มเป็นดูคนพิเศษก็เช่นเดียวกนั ซ่ึงการท าให้ดูเป็น
คนพิเศษนอกจากการเรียกช่ือผูช้ม การแจกของรางวลั การใชส้รรพนามเรียกแทนผูช้ม/ลูกคา้นั้น 
อาจจะมีการตอบกลบัทางกล่องขอ้ความส่วนตวัและบางคร้ังจะมีขอ้ความอตัโนมติัเพื่อลูกคา้/ผูช้มท่ี
เขา้มาดูยอ้นหลงัสามารถสอบถามหรือซ้ือสินคา้หลงัจากการถ่ายทอดสดจบไปแลว้ได ้ 

 ส าหรับการท าให้ผูช้มติดตามการถ่ายทอดสดอยูเ่สมอเพื่อแสดงถึงความเสมอตน้เสมอ
ปลาย ความจริงใจ ความเอาใจใส่ของทางร้านท่ีมีต่อผูช้ม/ลูกคา้ ซ่ึงบางสินคา้ เช่น เส้ือผา้ ท่ีผูช้ม/
ลูกคา้มีความสนใจสินคา้แบบเดียวกนั อาจก่อใหเ้กิดการตอบกลบัหลายคนในเวลาเดียวกนัได ้

 ในขณะเดียวกนัเร่ืองการตรงต่อเวลาทางร้านอาจมาชา้/เร็ว ข้ึนอยูค่วามสะดวกของทาง
พ่อคา้แม่คา้ ซ่ึงถ้าผูช้ม/ลูกคา้กดติดตามหรือ See first ไวก้ับทางร้าน เม่ือพ่อคา้แม่คา้มาท าการ
ถ่ายทอดสดจะมีการแจง้เตือนไปยงัเฟซบุก๊ผูช้ม/ลูกคา้ไดท้นัที และจะไม่มีการถ่ายทอดสดพร ่ าเพร่ือ
หรือบ่อยคร้ังในวนัเดียวกนั แต่ถา้เกิดการขดัขอ้งทางเทคนิคบางอยา่งอาจท าใหเ้กิดการถ่ายทอดสด
อีกคร้ังในวนัเดียวกนักเ็ป็นได ้

 จากการบนัทึกการสังเกตเพิ่มเติมโดยเฉล่ียระยะเวลาในการท าการถ่ายทอดสดแต่ละ
คร้ังข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้และแต่ละร้านจะมีใชเ้ทคนิคพิเศษอ่ืนๆ เช่น การเล่นเกม การแจก
ของรางวลั การเพลงเปิดคลอพร้อมไปกบัการถ่ายทอดสด ซ่ึงผูว้ิจยัพบองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ จาก
กลุ่มตวัอยา่งเพียงร้านเดียวท่ีใชก้ารถ่ายทอดสดในรูปแบบลกัษณะแนวนอน (wide screen) 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะอภิปรายผลไปตามวตัถุประสงคแ์ละค าถามวิจยัไดต้ั้งไว ้โดยจะแบ่ง 
เป็น 2 ส่วน ดงัลายละเอียดต่อไปน้ี 

 วตัถุประสงคข์อ้แรก ผูว้ิจยัไดต้ั้งไวว้่า เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก
ของร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์ โดยผูว้ิจยัมองว่าการถ่ายทอดสดเป็นช่องทางการตลาดแบบใหม่
ในสังคมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพมาก ทางดา้นองคป์ระกอบในรูปแบบการจดัร้านท่ีจะดึงดูดและ
สร้างความน่าสนใจจากการจดัร้านให้สวยงาม อาจจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ เช่น หุ่นโชว์
เส้ือผา้ ซ่ึงทุกร้านมีการใชหุ่้นโชวอ์าจเพราะความสะดวกหรือเพราะไม่ตอ้งไปจา้งหรือหานายแบบ
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นางแบบมาใส่สินคา้โชว ์ซ่ึงบางคร้ังอาจจะใชส่ิ้งของท่ีมีอยูใ่นบา้นหรือหอ้งหรือส่ิงท่ีมีอยูใ่กลต้วัมา
ประยุกตใ์นการจดัแสดงสินคา้โดยท่ีไม่ตอ้งลงทุนซ้ือราวแขวนเส้ือผา้แบบดูดีหรือแบบทางการ ก็
สามารถประยกุตใ์ชร้าวหนา้ต่างเป็นท่ีแขวนเส้ือผา้ได ้ซ่ึงอาจตอ้งยอมรับในเร่ืองความไม่มืออาชีพ
ของพ่อค้าแม่ค้า ก่อให้เกิดการจดจ าและเหมารวมว่าไม่ดีและไม่เป็นมืออาชีพ ซ่ึงการขายขอ
ออนไลน์มีขอ้ดี คือ ไม่จ าเป็นตอ้งลงทุน ไม่ตอ้งมีหน้าร้านก็สามารถขายได ้ไม่ตอ้งเช่าพื้นท่ีราคา
แพง สามารถขายสินคา้ได ้24 ชัว่โมงแมว้่าจะนอนอยู่ท่ีบา้น มีการลงทุนน้อย สามารถพูดคุยกบั
ลูกคา้โดยตรง ซ่ึงการขายของออนไลน์ไม่ไดมี้แต่ขอ้ดีเท่านั้น ซ่ึงขอ้เสียของการขายของออนไลน์ 
คือ มีการแข่งขนัสูง พ่อคา้แม่คา้ตอ้งมีเวลาให้กับร้านเพื่อท าให้ร้านเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งและมี
ขอ้จ ากดัของเวลาในการส่งสินคา้ เช่น ลูกคา้อยากไดสิ้นคา้เร็ว ก็ตอ้งส่ง EMS ต่างจากการซ้ือของ
ตามหา้งท่ีซ้ือแลว้สามารถจบัตอ้งและสามารถซ้ือใส่ไดเ้ลยทนัที  

 ในขณะท่ีรูปแบบสินคา้ในเร่ืองกลุ่มเป้าหมายเป็นส่ิงส าคญัท่ีทางร้านตอ้งค านึงถึง ซ่ึง
ถา้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกบัสินคา้ท่ีท าการขายอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและอาจท าให้ร้านไม่
ประสบผลความส าเร็จ จากการสังเกตผูว้ิจยัพบว่าทุกร้านมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่
ชดัเจน แต่ในขณะเดียวกนัก็มีบางร้านท่ีกลุ่มลูกคา้ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น ร้านเส้ือผา้
ผูช้ายแต่บางส่วนเป็นกลุ่มผูห้ญิงมาชมและซ้ือสินคา้ คาดว่าอาจจะซ้ือให้แฟนหรือชอบและสนใจ
ในตวัของพ่อคา้ ในขณะเดียวกนัร้านเส้ือผา้ผูห้ญิงมีผูช้มเป็นจ านวนมากเพราะแม่คา้มีการเปล่ียนชุด
ท่ีหน้ากลอ้ง โดยการโชวเ์น้ือหนังและดว้ยความท่ีแม่คา้มีความเซ็กซ่ีแต่ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึน คือมีผูช้ม
การถ่ายทอดสดมากกว่าผูซ้ื้อสินคา้ เพราะดูแลว้เพลินตาเพลินใจ หรือเพราะกิริยาท่าทางและจริต
บางอย่างของแม่คา้ซ่ึงอาจจะมีผูช้มเป็นกลุ่มผูช้ายแต่ไม่แสดงขอ้ความให้เห็นก็เป็นได ้ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ขอ้คิดเห็นและแนะน าว่า ทางร้านตอ้งค านึงและเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดกว่าจะเป็นลูกคา้ไม่ใชแ้ค่
เป็นผูช้ม ดงัลายละเอียดต่อไปน้ี  

 1.กลุ่มคนท่ีสนใจในสินคา้ เพราะการก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นคนท่ีสนใจในสินคา้
ของทางร้านนั้น จะช่วยใหเ้ราจ ากดัขอบเขตของคนท่ีไม่ไดมี้ความสนใจได ้ 

 2. กลุ่มคนท่ีน่าจะสนใจในสินคา้ เพราะบางคร้ังผูช้มอาจไม่ไดเ้ป็นคนท่ีสนใจในสินคา้
ของทางร้านโดยตรง แต่อาจมีแนวโน้มท่ีจะสนใจสินคา้ในภายหลงั ก็ถือเป็นโอกาสท่ีอาจจะเป็น
ลูกคา้ในอนาคตได ้

 3. กลุ่มคนท่ีเป็นลูกคา้เก่า เพราะไม่ว่าทางร้านจะขายสินคา้อะไรก็ตาม การพูดคุยกบั
ลูกคา้เก่าก็ยงัง่ายกว่าการหาลูกคา้ใหม่ ซ่ึงคนท่ีเป็นลูกคา้เก่าอยูแ่ลว้มีแนวโนม้ท่ีจะสั่งซ้ือสินคา้ช้ิน
ใหม่ๆมากกวา่ 
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 นอกจากน้ีองคป์ระกอบในรูปแบบของตวัสินคา้มีความเหมาะสมกบัราคา ในฐานะท่ี
ผูว้ิจยัมีความรู้ในดา้นราคาสินคา้แฟชัน่ในระดบัหน่ึง อย่างเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า และรองเทา้ ผูว้ิจยั
มองว่า การซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้านสามารถเลือกและลองและเปรียบเทียบสินคา้จริงได้ทนัที ซ่ึงขอ้ดี
ของการซ้ือของจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านคือ เราสามารถคุยกบัคนขายไดแ้บบตวัต่อตวั และอาจต่อรอง
เร่ืองราคาสินคา้ได ้และส่ิงส าคญัคือไม่โดนหลอกขายสินคา้แน่นอน ในขณะท่ีขอ้ดีของร้านคา้
ออนไลน์ก็คือ “ความสะดวกสบาย”  สามารถซ้ือสินคา้ท่ีไหน เม่ือไหร่ก็ ไม่จ าเป็นตอ้งเสียเวลาไป
ถึงหน้าร้านก็ซ้ือของไดเ้ลย นอกจากความสะดวกสบายแลว้ยงัสามารถอ่านหรือดูรีวิวสินคา้จาก
ลูกคา้คนอ่ืนๆ ซ่ึงทางร้านมกัจะเปิดโอกาสให้ลูกคา้ทั้งเก่าและใหม่เขา้มารีวิวสินคา้หรือการบริการ
ว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดออนไลน์ Triple Systems 
Co.,Ltd (2016) กล่าวถึง ประโยชน์ของการท าการตลาดออนไลน์ ท่ีลูกคา้สามารถเลือกไดว้่าจะใช้
บริการกบัใคร แบบไหนกไ็ดต้ามท่ีตอ้งการ และลูกคา้สามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการสินคา้ แบบไหน สี
อะไร ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนยอ่มแตกต่างกนัออกไป  

 อีกทั้งในปัจจุบนัเร่ืองการจ่ายเงินก็มีความสะดวกมากยิง่ข้ึนจากการท าธุรกรรมผา่นมือ
ถือ (Internet Banking) ของธนาคารต่างๆ ท่ีท าใหส้ามารถจ่ายเงินผา่นมือถือและส่งสิงคา้ตรงถึงบา้น
ผา่นบริการขนส่งของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเป็นขอ้ดีและเป็นเหตุผลหลกัท่ีหลายๆคนชอบ อีกขอ้ท่ี
ส าคญัของการซ้ือสินคา้ออนไลน์อาจจะมีการโดนโกงได้ ซ่ึงผูว้ิจนัแนะน าว่า ก่อนจะซ้ือสินคา้
ออนไลน์ตอ้งดูว่าร้านคา้มีความน่าเช่ือถือแค่ไหน เปิดร้านมานานหรือยงั มีคนติดตามมากหรือเปล่า 
มีคนมารีวิวสินคา้ว่าเป็นอย่างไรบา้ง ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกนัแลว้ระหว่างร้านขายสินคา้ออนไลน์กบั
ร้านท่ีมีหนา้ร้านมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีไดด้งักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การส่ือสารผา่นส่ือคอมพิวเตอร์ซ่ึง ITSDU (2012) กล่าวว่า ปัจจุบนัการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ถูก
น ามาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด เช่น การท าการตลาดออนไลน์ สามารถซ้ือขาย แม้
ลูกคา้อยูทุ่กมุมโลก ท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ถึงไม่วา่จะอยูไ่กลแค่ไหนกต็าม 

 ในขณะท่ีก่อนหรือหลงัหรือระหว่างการถ่ายทอดสด จะเร่ิมจากการติดต่อในลกัษณะ
ของ รูปภาพหรือรูปแบบวีดีโอเคล่ือนไหว ขอ้ความ แสง สี เสียง ไปพร้อมๆกนั รวมไปถึงการสร้าง
ความน่าสนใจและดึงดูดลูกคา้/ผูช้ม อนัเป็นองคป์ระกอบในรูปแบบของตวัสินคา้ท่ีสามารถท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือไดย้ิ่งข้ึนและยงัท าให้เกิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ม/ลูกคา้กบัพ่อคา้
แม่คา้และสามารถเห็นผลตอบรับไดใ้นทนัที ซ่ึงการถ่ายทอดสดสามารถโตต้อบและตอบค าถาม
ลูกคา้ท่ีสนใจสินคา้ไดโ้ดยตรง และเป็นช่องทางท่ีสามารถขายสินคา้ รีวิวสินคา้ พูดหรือบอกได้
อยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีการถ่ายทอดสดยงัสามารถเขา้ถึงผูช้ม/ลูกคา้ไดโ้ดยง่ายและไม่มีการจ ากดัการเขา้ชม 
ถือว่าเป็นขอ้ดีของการถ่ายทอดสด ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีไดด้งักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการส่ือสารผ่าน
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ส่ือคอมพิวเตอร์ ซ่ึง พสนนัท ์ ปัญญาพร (2555) ท่ีกล่าวว่า เทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิมผสมผสานเขา้
กบัความก้าวหน้าของส่ือใหม่ ท าให้ส่ือสามารถส่ือสารไดแ้บบสองทางผ่านทางเครือข่ายและมี
ศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม และยงัท าหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และ
ขอ้ความไปพร้อมกนั ทั้งน้ีทั้งนั้นการถ่ายทอดสดก็มีขอ้จ ากดัจากในบางกรณีอาจเกิดการใช้การ
โฆษณาผ่านโลกออนไลน์ ซ่ึงไม่สามารถกลัน่กรองความน่าเช่ือถือของสินคา้ได ้นอกจากจะใช้
วิจารณญาณของตนเองเพียงเท่านั้น อาจก่อให้เกิดกรณีของการหลอกลวงขายสินคา้ท่ีขาดคุณภาพ 
โฆษณาเกินจริง ซ่ึงข้อค้นพบท่ีได้ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสังคมออนไลน์ ซ่ึง 
KWANZAZABLOG (2016) เขียนว่า การใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์แนวโน้มในดา้นลบ จาก
การก่ออาชญากรรมทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การหลอกลวงผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การ
โจรกรรมขอ้มูล การล่วงละเมิด การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าการถ่ายทอดสด
อาจเป็นดาบสองคมของเทคโนโลยท่ีีมีดา้นดีและดา้นไม่ดี อยูท่ี่ผูช้ม/ลูกคา้จะเลือกรับและเขา้ใจใน
ดา้นไหน  
 วตัถุประสงคข์อ้สอง เพื่อศึกษาวิธีการการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินคา้
แฟชัน่ออนไลน์โดย ผูว้ิจยัมองว่าถา้ทางร้านมีรูปแบบการถ่ายทอดสดท่ีดีแต่ถา้ไม่มีวิธีน าเสนอก็ไม่
สามารถท าให้ร้านขายสินคา้ประสบความส าเร็จได ้และถา้ไม่มีการส่ือสารแบบสองทางระหว่าง
พ่อคา้แม่คา้กบัผูช้ม/ลูกคา้ ก็ไม่สามารถเปิดและปิดการขายได ้ซ่ึงการถ่ายทอดสดสามารถเกิดความ
สนุกสนาน น่าสนใจ ดึงดูดผูช้ม/ลูกคา้จากการโตต้อบและเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพ่อคา้แม่คา้กบัผูช้ม/ลูกคา้ให้เกิดความเหนียวแน่นมากยิ่งข้ึนและการถ่ายทอดสดยงัเป็น
เคร่ืองมือหรือช่องทางการตลาดออนไลน์ท่ีส าคญัตวัใหม่ ท่ีจะท าให้การขายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เขียนประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2560) ซ่ึงกล่าวว่าการถ่ายทอดสดมีเทคนิคท่ี
สามารถท าใหมี้คนดูจ านวนมากเพื่อสะสมฐานคนติดตามซ่ึงคนท่ีติดตามเปรียบเสมือนฐานผูช้มเม่ือ
เร่ิมการถ่ายทอดสดกจ็ะมีขอ้ความแจง้เตือนคนท่ีติดตาม ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัสังเกตการณ์มาส่วน
ใหญ่ใชเ้ทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบั peak-goe (2016) กล่าวว่า มีเทคนิคเพิ่มผูช้ม/ผูติ้ดตามอยู่ 6 รูปแบบ 
คือ 1. การแจง้ล่วงหนา้  2. การเกร่ินน า เพื่อหาจุดใหส้นใจ 3. อินเทอร์เน็ต 4. การคุยเพื่อใหดู้เป็นคน
พิเศษ  5. กระตุน้ให้คนดูกดติดตาม 6. การถ่ายทอดสดอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงท่ีผูว้ิจยัเจอเทคนิคเพิ่ม
ผูช้ม/ผูติ้ดตาม ท่ีมากกว่า 6 รูปแบบ นั้นคือ 1. การจดัโปรโมชัน่ 2. สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มดว้ยวิธี
ต่างๆ 3. ใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้  
 นอกจากน้ีวิธีการน าเสนอของพ่อคา้แม่คา้ในเร่ืองจากการพูดจา ซ่ึงการส่ือสารให้เกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ผา่นทั้งทางการพูด-การฟัง การเขียน-การอ่าน และการแสดงกิริยาท่าทาง 
แต่ผูว้ิจยัคิดว่า การการพูดและการฟังเป็นเร่ืองพื้นฐานของการส่ือสารท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงร้านขายสินคา้
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ส่วนใหญ่พ่อคา้แม่คา้มีอธัยาศยัท่ีดี พูดจาฉะฉาน พูดจาน่าฟัง พูดคุยกบัผูช้มอยา่งเป็นกนัเองอยูแ่ลว้ 
แต่อาจะมีเหตุบางอยา่งท่ีผูว้ิจยัพบคือ พ่อคา้แม่คา้ไม่สบายท าใหน้ ้ าเสียง การพูด ความน่าฟังก็ลดลง
ตามลงไป หรือการถูกถามดว้ยค าถามซ ้ าๆท่ีพ่อคา้แม่คา้ไดต้อบไปแลว้ ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูช้ม/
ลูกคา้สามารถฟังจากน ้ าเสียงและปฏิกิริยาของพ่อคา้แม่คา้ไดท้นัทีว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงถา้ตอบไป
ทางบวกก็อาจท าให้ผูช้ม/ลูกคา้รู้สึกดีกบัทางร้านและเป็นลูกคา้ประจ าได ้แต่ถา้ตอบไปในทางลบ
หรือไม่ตอบ อาจท าให้ผูช้ม/ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีและออกจากการถ่ายทอดสดนั้นได ้ทั้ งน้ี
ทั้งนั้นผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ถา้มีเหตุหรือธุระใด ทางพ่อคา้แม่คา้ควรแจง้ทางหน้าร้านหรือย  ้าเตือน
ผูช้ม/ลูกคา้สม ่าเสมอว่า “ขออภยัถึงความสะดวกในวนัน้ี” “วนัน้ีน ้ าเสียงไม่ค่อยดีนกั ขออภยัผูช้ม/
ลูกคา้ดว้ย” หรือ เร่ืองการตอบค าถามซ ้ าๆ ถา้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงท่ีทางพ่อคา้แม่คา้สามารถตอบ
กลบัไปได ้ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่ ทางร้านสามารถตอบกลบัอยา่งสุภาพไม่ใหน่้าเกลียด ซ่ึงอาจไดใ้จ
ผูช้ม/ลูกคา้ เพราะท าใหผู้ช้มท่ีฟังรับรู้ถึงความใส่ใจ 
 ในขณะท่ีระหว่างการถ่ายทอดสดทางพ่อคา้แม่คา้มีการใชเ้ทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ เช่น การ
เล่นเกมตอบค าถาม การแจกของรางวลั หรือการเปิดเพลงคลอไปกับการถ่ายทอดสด ผูว้ิจัยมี
ความเห็นว่า เป็นส่ิงท่ีดีเพื่อเป็นการรอผูช้ม/ลูกคา้ท่ีก าลงัจะเขา้มา ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าทางร้านมีการเล่ม
เกมตอบค าถามในระหว่างช่วยแรกของการถ่ายทอดสดอยู่แลว้ ในขณะท่ีบางร้านมีการเปิดเพลง
คลอไปกบัการถ่ายทอดสด ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะเป็นการสร้างบรรยากาศใหมี้ความ
สนุกสนาน น่าสนใจ น่าชม น่าติดตามและเป็นการค่าเวลารอผูช้ม/ลูกคา้ท่ีก าลงัเขา้มาดู/ซ้ือ  แต่ก็มี
ขอ้เสียอยู่บา้ง ถา้ทางร้านเปิดเพลงคลอไปพร้อมกบัการถ่ายทอดสดในระหว่างการขายสินคา้ ซ่ึง
ผูว้ิจยัไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากผูช้ม/ลูกคา้ท่ีเขา้มาตอ้งการซ้ือสินคา้มากกว่าการฟังเพลงซ่ึงอาจเป็นการ
รบกวนหรือท าใหผู้ช้ม/ลูกคา้เสียสมาธิ รวมทั้งอาจจะไม่ไดย้นิเสียพอ่คา้แม่คา้พดูกเ็ป็นได ้
 งานวิจยัน้ีสรุปไดว้่า การถ่ายทอดสดเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีผา่นสมาร์ทโฟนโดยใช้
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายท่ีมีความนิยมในปัจจุบนัมากยิ่งข้ึน รวมถึงรูปแบบการ
ถ่ายทอดสดท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการขายสินคา้ออนไลน์ อาจเรียกได้ว่าเป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาดรูปแบบใหม่ท่ีช่วยเพิ่มช่องทางทางการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผ่าน วีดีโอ
เคล่ือนไหว รูปภาพ ขอ้ความ แสง สี เสียง รวมทั้งวิธีการน าเสนอผา่นตวัพอ่คา้แม่คา้หรือเทคนิคของ
แต่ละร้านท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงการถ่ายทอดสดสามารถท าใหเ้กิดการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพอ่คา้
แม่คา้กบัผูช้ม/บริโภคไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัมีประโยชน์และสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็วถา้ใชไ้ด้
อย่างถูกตอ้ง และยงัตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวกและ
รวดเร็ว โดยมีค่าใชจ่้ายแค่ค่าใชจ่้ายเครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
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5.3  ข้อเสนแนะ 
1. ประเดน็ท่ีน่าสนใจผูว้ิจยัจะขอเสนอแนะจากผลท่ีไดจ้ากการศึกษา  

  1.1    ความอึกอดัและความเป็นระเบียบของร้าน ซ่ึงถา้มีสินคา้ท่ีสตอ็คถูกวางอยูใ่นโซน
ท่ีท าการถ่ายทอดสดแทนท่ีจะเป็นโซนการจดัแสดงสินคา้ถูกดึงดูดจุดสนใจ ในฐานะผูว้ิจยัอยากให้
ร้านขายสินคา้น าออกไปไม่ใหอ้ยูใ่นจอการถ่ายทอดสด 
 1.2 การวางต าแหน่งสินคา้ ผูว้ิจยัมองวา่สินคา้ทุกชนิดควรมีชั้นวาง/ตูท่ี้เหมาะสมกบัการ
จดัแสดงในขณะท าการขาย ซ่ึงต่อให้เป็นสินคา้ท่ีตอ้งวางไวบ้นพื้นอยา่งเช่น รองเทา้ ก็สามารถมีท่ี
จดัวางท่ีดีเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผูช้ม/ลูกคา้ใหอ้ยากเขา้มาชมและซ้ือสินคา้ 
 1.3 การจดัแสง ซ่ึงทางร้านตอ้งค านึงถึงนัน่ก็คือ “ภาพ” เพื่อให้ไดภ้าพท่ีสวยงาม คมชดั 
จะตอ้งน าหลกัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้มาประยกุตใ์ช ้เช่น การจดัองคป์ระกอบภาพ การจดัแสง ผูว้ิจยั
มองว่าแสงควรมาจากทุกดา้นไม่ใช่แค่ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือการจดัเพียงดา้นหนา้เพื่อให้ความสว่าง
ของพอ่คา้แม่คา้เท่านั้น 
 1.4 ส่วนวิธีการน าเสนอ ผูว้ิจยัอยากเสนอให้ทางพ่อคา้แม่คา้มีผูช่้วยในการดูขอ้ความ
แสดงความคิดเห็นของผูช้ม/ลูกคา้ เพราะขอ้ความเล่ือนข้ึนและหายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกบั
ร้านท่ีมียอดผูช้ม/ลูกคา้เป็นจ านวนมาก ท าให้ผูช้ม/ลูกคา้ท่ียงัไม่ไดค้  าตอบจากพ่อคา้แม่คา้ถามซ ้ า
และรอคอยค าตอบ ซ่ึงถา้พอ่คา้แม่คา้ไม่ตอบอาจท าใหเ้สียคนผูช้มท่ีคร้ังหนา้อาจเป็นลูกคา้ได ้
 1.5   การกล่าวอ าลาผูช้ม กลุ่มตวัอย่างเกือบทุกร้านท่ีผูว้ิจยัเก็บตวัอย่างมาไม่กล่าวลา
ผูช้ม/ลูกคา้ เน่ืองจากเหตุขดัขอ้งอยา่งไรผูว้ิจยัไม่ทราบได ้เพราะบางคนเขา้มาระหวา่งช่วงทา้ยๆของ
การถ่ายทอดสดเพื่อซ้ือสินคา้หรือชมการขาย ซ่ึงแน่นอนว่าผูช้ม/ลูกคา้จะไดเ้ตรียมตวัหยุดแสดง
ความคิดเห็นหรือจะท าอยา่งไรต่อไป  
 1.6 ความตรงต่อเวลาเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดแมแ้ต่การถ่ายทอดสด ซ่ึงถ่ายทางร้านแจง้ว่า
จะถ่ายทอดสดเวลาน้ีแต่มาชา้หรือเร็วกวา่ก าหนด อาจท าใหผู้ช้ม/ลูกคา้ไม่เช่ือถือทางร้านได ้

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาวิจยัไปใชต่้อไป 
 2.1 วิจยัเล่มน้ีเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัเห็น
ระเบียบวิธีวิจัยว่ามีข้อจ ากัดจากการสังเกตและการวิเคราะห์จากผูว้ิจัย ซ่ึงไม่รู้เจตนาและปิด
ขอ้บกพร่องของทางร้าน อีกทั้งยงัมีขอ้คน้พบท่ีอาจไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามเหตุผลดา้นอ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึง
อยากเสนอว่าในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาแบบการสัมภาษณ์กบัทางร้านโดยตรง ก็อาจ
สร้างผลการศึกษาท่ีแตกต่างหรือขอ้คน้พบใหม่ๆได ้
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 2.2 วิจยัเล่มน้ีเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะการถ่ายทอดสดของร้านขายสินคา้ออนไลน์
เท่านั้น งานวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบกบัร้านขายสินคา้ประเภทอ่ืนๆ ว่ามีรูปแบบและ
วิธีการการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุก๊แตกต่างกนัอยา่งไร 
 2.3  วิจยัเล่มน้ีเป็นศึกษาเฉพาะกลุ่มร้านขายสินคา้แฟชัน่ออนไลน์เท่านั้น งานวิจยัเล่มน้ี
มีขอ้คน้พบและความน่าสนใจหลายประการ ซ่ึงมุมมองผูช้ม/ลูกคา้งานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัไม่ไดแ้ตะตอ้ง 
ในคร้ังต่อไปควรศึกษาทางดา้นกลุ่มผูช้ม/ลูกคา้ เพื่อจะไดศึ้กษาความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบและ
วิธีการการถ่ายทอดสดและแสดงผลการศึกษาท่ีแตกต่างท่ียงัประเด็นท่ีสามารถถกเถียงและความ
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัว่า งานวิจยัเล่มน้ีจะสามารถประยุกตใ์ชแ้ละเป็นประโยชน์ต่อร้าน
ขายสินคา้ออนไลน์ รวมถึงรูปแบบและวิธีการการถ่ายทอดสดสามารถน าไปปรับใชแ้ละพฒันาร้าน
ขายสินคา้ออนไลน์ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถรักษาลูกคา้เก่าและเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ 
อีกทั้งยงัสามารถไปปรับใชก้บัการแอปพลิเคชัน่อ่ืนๆท่ีมีลูกเล่นการถ่ายทอดสดไดอี้กดว้ย  
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