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การวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยสรา้งสรรค์ มีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบฉากสาํหรบัธุรกิจการขายเสือ้ผา้

ออนไลน์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ในประเทศไทย กรณีศึกษา เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้งานดี
ที่สดุ” โดยไดศ้ึกษาพฤติกรรมกลุ่มผูซ้ือ้และผูข้ายสินคา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ซึ่งใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก 
จากนัน้นาํขอ้มูลที่ไดม้าออกแบบฉากสาํหรบัธุรกิจการขายเสือ้ผา้ออนไลน์ โดยนาํผลการออกแบบเบือ้งตน้ให้
ผูใ้ชง้านพิจารณา และนาํผลมาพัฒนาการออกแบบต่ออีก 3 แนวทางที่แตกต่างกัน ผ่านเงื่อนไขขอ้จาํกัดของ
รา้นคา้กรณีศึกษา ใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อพฒันาเป็นแบบสดุทา้ยที่เหมาะสมต่อการใชง้านมากที่สดุ โดย
ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมผูซ้ือ้ใชเ้วลาในการรบัชมไลฟ์ครัง้ละ 10-60 นาที โดยองคป์ระกอบท่ีทาํใหผู้ซ้ือ้จดจาํ
รา้นไดค้ือ ผูข้าย ภาพลกัษณร์า้นคา้ โทนสี และโลโก ้ตามลาํดบัพบว่า สินคา้ที่นิยมรบัชมผ่านไลฟ์มากที่สดุคือ 
เสือ้ผ้า รายละเอียดที่ผูซ้ือ้ตอ้งการทราบ คือ รายละเอียดสินคา้ ขนาด ตัวเลือกสี ราคา ค่าจัดส่ง ตามลาํดับ 
พบว่าผูข้ายไลฟ์ขายสินคา้ที่บา้นส่วนตวั ใชพ้ืน้ท่ี 2 ตารางเมตร ขึน้ไป มีความถ่ีในการไลฟ์อย่างนอ้ยวนัละ 1 ครัง้ 
และจะมีผู้จัดการเพจเป็นผู้จัดการการซื ้อขาย  อุปกรณ์พื ้นฐานที่ ต้องใช้ในการขาย  ประกอบด้วย 
โทรศพัทม์ือถือ ขาตัง้กลอ้ง ไฟ อุปกรณว์างสินคา้ ตามลาํดบั พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการไลฟ์ มาจากอปุกรณ์
การใชง้าน รวมถึงการตอบคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดสินคา้ซํา้ๆ และพบว่าการออกแบบฉากเพื่อธุรกิจการขาย
เสือ้ผา้ออนไลน์ ตอ้งพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ รูปทรงและการใชง้าน โดยแสดงผลออกมาผ่านอุปกรณ์ 3 ชิน้ 
กล่าวคือ โครงสรา้งอลมูิเนียม มีลกัษณะเป็นตวัแอล (L) ทาํใหฉ้ากสามารถแสดงผลไดส้องดา้น, งานพิมพผ์า้โพ
ลีเอสเตอร ์ทาํหนา้ที่แสดงลายกราฟิก โดยสวมยืดหยุ่นตามโครงสรา้ง สามารถรีดดว้ยอณุหภมูิต ํ่าไดเ้มื่อเกิดรอย
ยบั และอุปกรณเ์สรมิบอกรหสัสินคา้ ติดตัง้ที่ตาํแหน่งเสาดา้นหนา้ เพื่อช่วยลดงานพูดบอกรหสัสินคา้ซํา้ๆ ของ
ผูข้าย รวมถึงรหสัสินคา้จะปรากฎอยู่ในภาพบนัทึกหนา้จอ 

 

คาํสาํคญั : ฉาก, เฟซบุ๊ก ไลฟ์, การขายสินคา้ออนไลน,์ ออกแบบ 
 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

Title SCENE DESIGN BUSINESS FOR E-COMMERCE: 
A CASE STUDY OF KAYA SUEA PHA NUM KAO 
NGAN DEE TEE SUD FACEBOOK FANPAGE 

Author THAPANEE JUNHIRUN 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Noppadol Inchan , Ph.D. 

  
This study is a creative research with the aim of scene design for businesses selling 

clothing online through the Facebook Live function in Thailand and a case study of “KAYA Suea Pha 
Num Kao Ngan Dee Tee Sud Facebook Fanpage”. The behavior of the buyers and sellers via 
Facebook Live were studied using in-depth interviews. The study examined scene design for 
businesses selling clothing online. By bringing the initial design results to the user for consideration, 
there were results from three different approaches, with the limitations of the stores for experts to 
review and develop final scenes with the most user-friendly functions. The research showed that 
buyers spent 10 to 60 minutes watching live broadcasts each time. The elements that allow buyers to 
recognize stores, included seller, store image, color tone and logo. The research also showed that 
the most popular products were clothes. The details that buyers needed to know included product 
details, size, color options, price, and shipping methods, respectively. It was found that sellers used 
private areas of more than two square meters, broadcasting live, at least once a day, with the store 
page administrator managing online sales. The basic equipment of online sales were mobile phones, 
tripods, lights, accessories and shelves. It was found that most problems in Broadcasting Facebook 
Live came from the equipment and repeated answers to questions. It was found that scene design of 
for online clothing sales should be considered in two parts, form and function, showing the design 
results through three pieces of equipment: the L-form aluminum structure and can display goods on 
both sides, the printing of polyester fabric displaying graphic patterns with elasticity and based on 
body structure, able to iron at low temperatures and  product code accessories installed on the front 
pillar to reduce repetition by the seller. The product code was also displayed in the screenshot. 
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และบัณฑิตวิทยาลัย ที่ช่วยประสานงาน อาํนวยความสะดวก ให้คาํปรึกษา รวมถึงเพื่อนนิสิต
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บทที ่1  
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ 
ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดใน

อุตสาหกรรม  e-commerce  มีแนวโน้ม เติบโตขึ ้นทั่ วโลก ไม่ ว่าจะเป็น  Netflix ในหมวด
อุตสาหกรรมบันเทิง  Expedia Group, Booking Holdings, Tripadvisor ในหมวดท่องเที่ ยว 
Amazon, Ebay ในหมวดสินคา้อุปโภคบริโภค  หรือแมก้ระทั่ง Alibaba ธุรกิจในจีน ไดก้่อใหเ้กิด
การจา้งงานมากถึง 30 ลา้นตาํแหน่ง เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัสองของโลก (ธงชยั 
ชลศิริพงษ์, 2560) ภายใตก้ารนาํทีมโดย แจ๊ค หม่า และเกิดการพัฒนาแพลตฟอรม์เพื่อการคา้ทั่ว
โลกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนใหม่ ทําให้
ผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางมีศักยภาพที่มากขึน้ในการกา้วสู่ตลาดโลก จนสามารถ
แข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ได ้

ปัจจุบันประเทศไทยเราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านรูปแบบการขายสินค้าจากออฟไลน์สู่
ออนไลน์เช่นกัน ผ่านหลากหลายแพลตฟอ ร์ม  ไม่ว่าจะเป็น Website, Line@, Instagram, 
Facebook เป็นตน้ การขายสินคา้ออนไลน ์เป็นการใชส้ื่อใหม่ที่ใชง้านบนอินเทอรเ์น็ต มีการพดูคยุ
เสนอข่าวสารกบัลกูคา้ทางขอ้ความ ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟิก และยงัสามารถติดตามลกูคา้ได ้ทาง 
Social Media ต่างๆ  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครั้ง การทํา
การตลาดออนไลนจ์ึงทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง้่ายขึน้ กวา้งขึน้ มีอิสระ ตน้ทุนตํ่ากว่า เขา้ถึงกลุ่ม
ลกูคา้ไดช้ดัเจน อีกทัง้ปีที่ผ่านมาธุรกิจธนาคารต่างออกบรกิารยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง
ธนาคาร ทาํใหเ้อือ้ต่อการซือ้ขายผ่าน E-Commerce (Post, 2561) นอกจากนัน้ ในมุมของผูซ้ือ้ก็
ยงัสามารถเปรียบเทียบคณุสมบติั และราคาสินคา้ของแต่ละรา้นเพื่อการตดัสินใจไดด้ว้ย เกิดการ
แข่งขันทางการคา้ในทุกหมวดหมู่สินคา้ จึงไม่แปลกที่การขายสินคา้ออนไลนจ์ะมีการเติบโตของ
ตลาดอย่างรวดเรว็ และมีแนวโนม้ที่ต่อเนื่องในประเทศไทย 

สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(2562) เผยมูลค่า E-Commerce  ผลการ
สาํรวจมลูค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยอดปี 2561 พุ่งสงู 3.2 ลา้น
ลา้นบาท หรือเติบโตขึน้จากปี 2560 ประมาณ 14.04%  โดยจาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา พบว่าจากจาํนวนเพียง 9.3 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีคนใชม้ากถึง 45 ลา้นคน 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาของเครื่องมือสื่อสาร 
และราคาตน้ทุนที่ถูกลง ทาํใหค้นเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดม้ากขึน้ ส่งผลใหต้ลาด E-Commerce  ของ
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ประเทศไทยเติบโตไปด้วย ทั้งจาํนวนผู้ซือ้ ผู ้ขายทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้ สอดรบักับจาํนวน
แพลตฟอรม์โดยผูป้ระกอบการในไทยและต่างประเทศเกิดขึน้เป็นจาํนวนมากเช่นกนั 

ประชาชาติธุรกิจ (2562) ระบุว่าคนไทยชอบซือ้สินคา้ออนไลนม์ากเป็นอนัดบั 3 ของโลก  
โดยผูห้ญิงไทยนิยมชอปป้ิงออนไลนม์ากกว่าผูช้าย คิดเป็นรอ้ยละ 59 และ 41 ตามลาํดบั ส่วนคน
รุน่ใหม่ คือกลุ่มที่ชื่นชอบการชอปป้ิงออนไลนม์ากที่สดุ มีมากกว่าครึง่หนึ่งของนกัชอปป้ิงออนไลน์
ทั้งหมดถึง 51% คือช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และตามมาด้วยกลุ่มคนอายุ 35 - 44 ปี (21%) 
และ 18 – 24 ปี (16%) ส่วนที่เหลืออีก 12% เป็นผูบ้ริโภคที่มีอายุมากกว่า 45 ปี  หมวดหมู่ที่ไดร้บั
ความนิยมสงูสดุ ไดแ้ก่ สินคา้แฟชั่น  บา้นและสวน ท่องเที่ยว เครื่องสาํอาง และกีฬา ตามลาํดบั 

ช่องทางการขายสินคา้ออนไลนใ์นประเทศไทยนัน้ ค่อนขา้งมีหลากหลาย โดยรูปแบบที่
เป็นที่นิยม และเข้าถึงง่าย  ได้แก่ Facebook Page, Instagram, Line Shop, เว็ปไซต์ร้านค้า
ออนไลน,์ รา้นคา้ออนไลนบ์นแอปพลิเคชนั เป็นตน้ โดยผลสาํรวจ (สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ไทย , 2560) ได้ระบุสัดส่วน Online shop ดังนี ้ อันดับ 1 Social Media 40% 
(Facebook, Instagram, Line), อัน ดั บ  2 E-Marketplace 35% (Lazada, Shopee, JD.co.th) 
แ ล ะ อั น ดั บ  3 E-Tailer/Brand.com 25% ( Central, Big C, Tesco Lotus, 
Weloveshopping.com )  ซึ่งประเทศไทยมีอตัราการเติบโตสงูสดุในกลุ่มประเทศอาเซียน  และใน
กลุ่ม Social Media นัน้ ช่องทางการตลาดออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธส์ินคา้และบริการ ที่สรา้ง
ยอดขายมากที่สุด ได้แก่ Facebook, Google และ Youtube, Line, Ad Network Banner และ 
Vertical Search ตามลาํดับ (สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ,์ 2561a) ปัจจุบนัผูซ้ือ้
บางครัง้ก็ผนัตวัมาเป็นผูข้ายไปพรอ้มกนั จากลกัษณะที่เขา้ถึงง่ายนีด้ว้ย 

จ า ก ข้อ มู ล  Platform ที่ ส ร้า ง ย อ ด ข า ย ม า ก ที่ สุ ด ใน ไท ย ต อ น นี ้ คื อ  Facebook 
(Brandbuffet, 2561) จากสถิติเผยว่า เมืองที่มีผู ้ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก อันดับ 1 คือ 
กรุงเทพฯ 22,000,000 คน ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งานสูงถึง 52 ล้าน account  เมื่อจาํนวน
ผู้ใช้งานมากขึน้ ทาง Facebook จึงมีการจํากัดการเข้าถึง (Reach) เพื่อกรองข้อมูลที่คาดว่า
เหมาะสมกับผู้ใช้ และนั่ นจึงเกิดเป็นอุปสรรคกับผู้ขายสินค้าออนไลน์  Facebook (Zantal-
Wiener, 2562) ไดป้รบัเปลี่ยน Algorithm ใหเ้ห็น Content จากเพื่อนและครอบครวัมากขึน้ ซึ่งเป็น
ปัจจยัที่ทาํให ้Reach และ Engagement ลดลงอย่างหนกัถึง 50%  รา้นคา้จึงเกิดการแข่งขนัสงูขึน้ 
ทําให้รา้นค้าแต่ละรา้นต้องหากลยุทธ์มาจูงใจ หรือสรา้งฐานลูกค้าให้มากที่สุด ผู้ขายสินค้า
ออนไลน์จึงต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการสรา้ง online content ที่เน้นคุณภาพ, การลดจํานวน
ตวัอกัษรในรูป, การดงึลกูคา้มาที่ Line@, การโนม้นา้วใหล้กูคา้ตัง้ค่า See First  รวมไปถึงการปรบั
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วิธีการขายสินค้าด้วยการถ่ายทอดสด  ซึ่งวิธีนี ้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และถูกจริตกับตลาด
ประเทศไทย 

Live Broadcast คือ บริการเผยแพร่สญัญาณการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอรเ์น็ตรูปแบบ
หนึ่ง ที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาต่อยอดเรื่อยมาจากอดีต โดยใชป้ระโยชนอิ์นเตอรเ์น็ตความเร็วสูงเขา้
มาถ่ายทอดสญัญาณ จึงเกิดเป็นชุมชนออนไลนท์ี่มีขนาดใหญ่ ดว้ยจดุเด่นที่เชื่อมต่อทกุคนบนโลก
เขา้หากันบนแอปพลิเคชัน ซึ่งประเทศไทยนัน้ ผูข้ายสินคา้ออนไลนห์ันมาไลฟ์ขายสินคา้กันเป็น
จาํนวนมาก สถิติพบแชทซือ้ขายสินคา้มากที่สดุในอาเซียน และติด 1 ใน 5 ของโลก (STANDARD, 
2561a) การปรบัพฤติกรรมจากปกติลงรูปถ่าย วิดิโอ เพื่อแสดงหรือแจง้รายละเอียดสินคา้ มาเป็น 
Facebook Live หรือ “ถ่ายทอดสด” หรือ “การไลฟ์สด”  ซึ่ง Facebook เองก็ยงัใหค้วามสาํคญักบั 
Video Live มากกว่า Video Content ธรรมดา เพราะมีความสดใหม่มากกว่า มีความเฉพาะ
มากกว่า หลกัการของ Facebook คือ เมื่อเพื่อน หรือบุคคลที่เราไปกดติดตามไดท้าํการ Live ทัง้นี ้
Facebook ตอ้งการใหเ้รารูว้่า ขณะนีเ้พื่อนๆ ของเราหรือเพจที่เราติดตามนั้น กาํลังทาํกิจกรรม
อะไรอยู่  จึงส่งการแจง้เตือนเขา้มาที่ Facebook ของเรา ในทางการตลาด การแจง้เตือนดังกล่าว
นั้น  ถือเป็นจุดแข็งในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพราะ Facebook จะส่งคาํเตือนถึงคนที่
กดไลคเ์พจ หรือกดติดตามเรา  นอกจากจะมีผูเ้ขา้มารบัชมการถ่ายทอดสดแลว้ ระบบยังทาํการ
แจง้เตือนไปยังเพื่อนๆ ของกลุ่มผูช้มดังกล่าวอีกดว้ย นั่ นเป็นเหตุผลที่ทาํไม Facebook Live จึงมี
การเขา้ถึงมากกว่าการโพสต ์การจดัอนัดบัการเขา้ถึงผูค้นก็จะมีสงูกว่า  พบว่าไดร้บั Engagement 
มากกว่าวิดีโอปกติถึง 6 เท่า ทาํใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงไดม้ากกว่า ตอนนีร้า้นคา้จะนิยม Live เป็น
จาํนวนมาก บางรา้นมีความถ่ีหลายรอบต่อวัน ตามวันเวลาที่ไดน้ัดหมายกับลูกคา้ไว ้เพราะเป็น
วิธีการเพิ่มยอดขายออนไลนท์ี่ทัง้ง่ายและฟรี 

ตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียง สรา้งยอดขายถล่มทลายจากการไลฟ์ขายสินคา้มีมากมาย 
อาทิเช่น ฮาซนั ซึ่งไลฟ์ในเพจ “อาหารทะเลตากแหง้ จ.สตลู”  ลกัษณะการขายของพ่อคา้นัน้ถูกใจ
ชาวโซเชียลเป็นจาํนวนมาก ดว้ยการพดูที่มีลีลาเรา้ใจ มีลกูคู่คอยรบัมกุ โปรโมชนัลดแลกแจกแถม
แบบไม่กลวัขาดทุน ที่สาํคัญสามารถอธิบายคุณสมบติัของสินคา้ไดอ้ย่างชัดเจน ปัจจุบนัใชเ้วลา
ไลฟ์สดทุกคืนช่วง 3 ทุ่ม มีลูกคา้เขา้มาช่วงไลฟ์สดแต่ละคืนมากกว่า 10,000 คน ส่งผลใหเ้พื่อน
บา้นมีอาชีพเสริม เพราะตอ้งมีทีมงาน 40 คน ในการแพ็คของ มีกะกลางวัน และกลางคืน ทุกวัน
ในช่วงบ่ายจะมีรถมารบัพัสดุวันละไม่ตํ่ากว่า 1,500 ชิน้ เพื่อส่งใหลู้กคา้ทั่วประเทศ จนมีรา้นคา้
อ่ืนๆ ลอกเลียนแบบรูปแบบดาํเนินการขาย 
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“เจ๊นํ้า” หรือ “ณัฐนัน ต้นศึกษา” แม่ค้าที่ โด่งดังบนโลกโซเชียลอีกคน ด้วยวิธีการ
ดาํเนินการขายที่ไม่เหมือนใคร อารมณ์ขัน แปลก แหวกแนว มีความเป็นตัวเองสูง ผูม้ากับวลีฮิต
ติดปากอย่าง “วรา้ยๆ” หรือ “รุงรงั” ปัจจุบนัมีผูติ้ดตาม 1.2 ลา้นคน โดยไลฟ์แต่ละครัง้มีคนดกูว่า
หลกัแสน จนกลายมาเป็นเน็ตไอดอล รบังานโฆษณา 

อปุกรณส์าํคญัเบือ้งตน้ในการไลฟ์ ไดแ้ก่ อินเตอรเ์น็ต เรียกไดว้่าเป็นปัจจยัที่สาํคญัที่สุด 
การดาํเนินการขายสินคา้ที่ดี สญัญาณอินเตอรเ์น็ตตอ้งแรง ไม่กระตกุ  ไฟใหแ้สงสว่างเพียงพอต่อ
การแสดงรายละเอียดสินคา้,  ไมโครโฟน แบบที่มากับโทรศัพทอ์าจจะยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่ม
ไมโครโฟนนอกต่อเพิ่ม, ขาตัง้กลอ้ง หากไลฟ์ผ่านโทรศพัทอ์าจทาํใหเ้กิดการสั่นสะเทือนได้, ชัน้วาง
สินคา้หรือโต๊ะ เพื่อใหง้่ายต่อการหยิบจับ แสดงความพรอ้มในการขาย และลูกคา้เองก็สามารถ
สังเกตภาพรวมสินค้าของวันนั้นๆ ได้, ป้าย อาจจะต้องมีเตรียมเสริมไวใ้นกรณีที่ต้องให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ไม่ตอ้งกล่าวซํา้ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละรา้นคา้อาจจะมีอุปกรณ์เสริมมากกว่านี ้ขึน้อยู่กับ
ลักษณะสินค้า และวิธีการขายของแต่ละบุคคล ทั้งหมดนีเ้พื่อจุดประสงค์ในการนาํเสนอภาพ
บรรยากาศที่ชวนมอง น่าสนใจ น่าเชื่อถือ สง่เสรมิการขาย 

แต่ปัญหาสาํคญัคือ อาจไม่ใช่ทุกคนที่มีสภาพพืน้ที่บา้นพรอ้มต่อการขายสินคา้ เช่น หอ้ง
มีสภาพเก่า รก สรา้งความไม่มั่นใจในการขายสินคา้ รวมถึงลกูคา้อาจขาดความเชื่อมั่นในตวัผูข้าย 
ยิ่งในกรณีที่เป็นสินคา้ค่อนขา้งมีราคา สินคา้แฟชั่นที่มุ่งเนน้ความสวยงาม สินคา้แบรนดเ์นม เป็น
ตน้  อปุกรณต์วัช่วยไลฟ์ขายสินคา้นัน้มีหลากหลาย เพื่อส่งเสรมิประสิทธิภาพในทุกมิติที่จะสื่อสาร
ออกไป ไม่ว่าจะเป็นความสว่าง เสียง การแต่งรา้น ในมิติความสว่างและเสียงนัน้ อปุกรณก์ารแกไ้ข
ในปัจจบุนัจดัว่าอยู่ในขัน้ที่ดีเพียงพอต่อการใชง้านและมีตวัเลือกมากมาย แต่ในมมุการจดัรูปแบบ
ตกแต่งรา้น ส่วนนีม้ีเงื่อนไขดา้นตน้ทุนสภาพพืน้ที่เดิมอยู่ก่อน โดยมากจะใชเ้ป็นบา้นส่วนตัวของ
ผูข้าย การแกปั้ญหาเบือ้งตน้ที่สงัเกตเห็นได ้จะมาในรูปแบบของการตกแต่งเฟอรน์ิเจอรล์อยตวั ซึ่ง
ค่อนขา้งมีราคาสูง เคลื่อนยา้ยปรบัเปลี่ยนลาํบาก ไม่สามารถปรบัเปลี่ยนไดบ้่อย  การใชว้อลเป
เปอรติ์ดผนงั ซึ่งจะทิง้คราบที่ผนงัในระยะยาว  หรือการใชฉ้ากถ่ายภาพนิ่งในสตดิูโอแบบมืออาชีพ
มาใชถ้่ายทอดสด ซึ่งมีค่าใชจ้่ายสูง ตัววัสดุมักจะเกิดรอยยับระหว่างขนส่งรวมถึงระหว่างการใช้
งาน และการเก็บก็สรา้งความลาํบาก ซบัซอ้น เคลื่อนยา้ยยาก ไม่เหมาะกับการใชง้านที่มีความถ่ี
ทุกวนั จึงยงัไม่เป็นที่นิยม ดังเช่นเพจรา้น “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้งานดีที่สดุ” ปัจจุบนัมียอดเพจไลค์
และผูติ้ดตามรวมมากกว่า 13,000 คน โดยมีคุณกนกรตัน ์พลบัประสงค ์เป็นเจา้ของรา้น ซึ่งเป็น
ผูด้าํเนินการขายหลกัเองดว้ยทุกครัง้ และมีผูช้่วยขายอีกหนึ่งท่าน โดยเฉลี่ยไลฟ์มากกว่า 1 ครัง้ต่อ
วนั ซึ่งไดย้ึดการไลฟ์ขายสินคา้เสือ้ผา้แฟชั่นเป็นอาชีพหลกัมากว่า 3 ปี จากรูปแบบสินคา้มีความ
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จาํเป็นที่จะตอ้งสรา้งภาพลกัษณข์องรา้นใหส้อดคลอ้งกับลกัษณะของสินคา้ และกลุ่มลกูคา้ ทาง
เจา้ของรา้นได้แกไ้ขปัญหาเรื่องสภาพพืน้ที่บา้นที่ไม่เอือ้อาํนวยดา้นภาพลักษณ์ โดยการใชบ้า้น
เพื่อนสนิท รวมถึงถือกุญแจบา้นสาํรอง เพื่อขนยา้ยสินคา้และอุปกรณบ์างส่วนไปกลบัทุกวนัดว้ย
รถยนตส์ว่นตวั ซึ่งสรา้งความยากลาํบากในการเตรียมการขาย รวมถึงการเก็บสินคา้ในทกุๆ วนั 

ดว้ยปัญหาที่กล่าวมานีข้า้งตน้นี ้ทางผู้วิจยัทาํจึงเล็งเห็นช่องว่างทางธุรกิจ ที่จะออกแบบ
อปุกรณช์่วยปรบัภาพลกัษณร์า้นเสือ้ผา้แฟชั่น สรา้งบรรยากาศจาํลอง เพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมถึง
มีลกัษณะการใชง้าน วสัด ุที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการขาย ในสดัส่วนที่สามารถพกพาใช้งานได้
ทกุที่ และเชื่อว่าในตลาดยงัมีผูข้ายเสือ้ผา้ออนไลน ์ที่มีเงื่อนไขปัญหาในลกัษณะแบบนีอี้กมาก จึง
ตัง้ใจหยิบยกขอ้จาํกดัรา้นคา้ตวัอย่างนีม้าศกึษาและออกแบบ   เพื่อแกไ้ขปัญหาตัง้ตน้ และนาํไปสู่
รูปแบบฉากสาํหรบัรา้นคา้ที่ขายสินคา้ประเภทอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งภาพลกัษณน์ัน้จะทาํหนา้ที่เป็นประตู
ด่านแรกที่ลกูคา้จะไดเ้ห็น และตดัสินใจว่าจะเลื่อนผ่าน หรือเขา้มาทาํความรูจ้กั และพฒันาจนจบ
การขายได ้

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบฉากสาํหรบัธุรกิจการขายเสือ้ผา้ออนไลน ์

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ กรณีศึกษา เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “KAYA เสือ้ผา้

นาํเขา้งานดีที่สุด” โดยศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูข้ายและผูซ้ือ้สินคา้ออนไลน ์ซึ่งจะครอบคลุมถึง
ขัน้ตอนการรบัความตอ้งการจากลูกคา้ ลักษณะการใชง้าน การติดตั้ง การจัดเก็บ โดยผูว้ิจัยได้
กาํหนดขอบเขตของการวิจยัดงัต่อไปนี ้

1. ขอบเขตประชากร 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมผูข้ายสินคา้ออนไลนข์อง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

“KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้งานดีที่สุด” โดยการเก็บขอ้มูล จะสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการของเพจ เพื่อ
นาํมาตัง้ตน้ในการออกแบบ รวมถึงอา้งอิงขอ้มูลจากกิจกรรมซือ้ขายที่เกิดขึน้จากผูซ้ือ้ จาํนวน 3 
คน และผูข้ายสินคา้ออนไลนท์ั่วไป จาํนวน 3 คน เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

2. ขอบเขตเนือ้หา 
2.1 ดา้นพฤติกรรมการซือ้ขายสินคา้ออนไลน ์
2.2 ดา้นการออกแบบโครงสรา้งฉาก 
2.3 ดา้นขอ้จาํกดัต่างๆ ของช่องทางที่ใชใ้นการสื่อสาร 
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2.4 ดา้นรายไดแ้ละสดัสว่นการใชจ้่ายอปุกรณต์กแต่งพืน้ที่ 
3. ขอบเขตพืน้ที ่

พืน้ที่ในการดาํเนินการวิจัยครัง้นีคื้อ สถานที่ไลฟ์สดขายสินคา้ของ เฟซบุ๊ก แฟน
เพจ “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้งานดีที่สดุ” 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ฉาก (Scene) คือ อปุกรณต์กแต่งพืน้ที่แต่ละดา้น สาํหรบัผูข้ายสินคา้ออนไลน ์เพื่อเสริม

ภาพลกัษณร์ะหว่างสื่อสารกบัลกูคา้ 
การขายสินคา้ออนไลน ์( E-Commerce) คือ การทาํธุรกรรมการซือ้ขายสินคา้ระหว่าง

ผูข้ายและผูซ้ือ้ผ่านช่องทาง Facebook Live โดยทัง้สองฝ่ายไม่ตอ้งพบกัน โดยใชก้ารติดต่อขาย
ทางอินเทอรเ์น็ต สามารถซือ้ขายสินคา้ไดท้กุรูปแบบ 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fan page) คือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างรา้นคา้ 
และลกูคา้ ผ่านแอปพลิเคชนั Facebook ที่สามารถใชไ้ดท้ัง้บนโทรศพัทม์ือถือ แท็ปเล็ต หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จุดประสงคเ์พื่อสื่อสารรายละเอียดสินคา้ อัพเดทขอ้มูลของรา้นคา้ โปรโมชั่น โดย
ลกูคา้จะสามารถติดตามไดโ้ดยการกดไลค ์กดติดตาม หรือสามารถคน้หารา้นคา้ไดเ้นื่องจากเป็น
ขอ้มลูสาธารณะ 

เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) คือ การทาํงานส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Facebook ที่
สามารถทาํการ “ถ่ายทอดสด” เรื่องราวต่างๆ ผ่านทาง Facebook โดยผูท้ี่เป็นเพื่อนของผูใ้ชง้าน 
หรือ ผูท้ี่ติดตามเพจใดๆ สามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดไปพรอ้มๆ กันได ้ระหว่างถ่ายทอดสด
สามารถทราบจาํนวนผูช้มถ่ายทอดสดได ้และสามารถกด Like ผูท้ี่แสดงความเห็นในช่วงระหว่าง
ถ่ายทอดสดไดด้ว้ย  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ธุรกิจออกแบบฉากสาํหรบัการขายเสือ้ผา้ออนไลน ์



 

บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาขอ้มูลพืน้ฐานจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสา ร และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
นาํมาเป็นความรูป้ระกอบในการศกึษาคน้ควา้และพฒันาในหวัขอ้ต่อไปนี ้  

1 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
2 ทฤษฎีการออกแบบฉาก 
3 ขอ้มลูเก่ียวกบัวสัดสุาํหรบัการผลิตฉาก 
4 ทฤษฎีพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
5 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
ผูว้ิจัยไดค้น้ควา้นิยาม “การออกแบบผลิตภัณฑ”์ และขอ้มูลต่างๆ เพื่อจะยึดถือใชเ้ป็น

แกนในการดาํเนินการออกแบบ ซึ่งหลายท่านไดใ้หค้าํนิยามไวแ้ตกต่างกนั ดงันี ้ 
(วงศท์อง เขียนวงศ,์ 2555) ไดใ้หน้ิยามของคาํว่าออกแบบผลิตภัณฑ ์คือ กระบวนการ

สรา้งสรรคป์ระเภทหนึ่งของมนุษย ์โดยใชท้ฤษฎีต่างๆ วัสดุ ในการสรา้งสรรค ์เพื่อตอบสนองการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั หรือแกไ้ขปัญหาทางกายภาพ พฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยใ์หดี้ขึน้ 
โดยผ่านการวางแผนเป็นขัน้ตอน 

(ธิติพล เทียมจันทร์, 2561) ได้ให้นิยามของคําว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การคิด 
วางแผนเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานชิน้ใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาบางอย่างในการดาํเนินชีวิต หรืออาจพฒันา
ผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่แลว้ใหดี้ยิ่งขึน้ เพื่อการดาํเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 

(อนุวัฒน ์พานิพัด, 2561) ไดใ้หน้ิยามของคาํว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชใ้นชีวิตประจาํวัน เพื่อแก้ปัญหาให้บรรุเป้าหมายนั้นๆ อาจเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึน้มา 
หรือปรบัปรุงตกแต่งสิ่งที่มีอยู่เดิมใหดี้ขึน้ 

จากความหมายที่สอดคลอ้งกนัขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์(product design) คือ กระบวนการสรา้งสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ อาจเป็นไดท้ั้ง
จากผลิตภัณฑท์ี่มีมาก่อนแลว้ และสรา้งใหม่ขึน้มาจากปัญหาที่ผูบ้ริโภคอาจไม่เคยมองเห็นมา
ก่อน เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการดาํเนินชีวิตใหม้ีความสะดวกสบายขึน้ ผ่านการวางแผนที่
เป็นขัน้ตอน 
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การออกแบบผลิตภัณฑท์ี่ดี นัน้มีปัจจัยหลากหลายดา้นที่ตอ้งใส่ใจ (อนุวัฒน ์พานิพัด, 
2561) ในขัน้ตอนการออกแบบนัน้จึงตอ้งพิจารณาจากองคป์ระกอบการออกแบบผลิตภณัฑท์ัง้ 10 
ประการ ดงันี ้ 

1. Functions การออกแบบตอ้งคาํนึงถึงประโยชนใ์ชส้อยของตวัผลิตภณัฑ ์  
2. Aesthetic ความงามในตวัของผลิตภณัฑ ์
3. Ergonomics ความสมัพนัธร์ะหว่างสดัสว่นผลิตภณัฑแ์ละสดัสว่นมนษุย ์
4. Safety ความปลอดภยัในดา้นการใชง้าน 
5. Cost ราคาจาํหน่าย หรือตน้ทนุในการผลิต เพื่อนาํไปสูร่าคาจาํหน่าย 
6. Durable ความแข็งแรงทนทานของตวัผลิตภณัฑ ์รวมถึงโครงสรา้งผลิตภณัฑ ์
7. Maintenance การดแูลและการบาํรุงรกัษาผลิตภณัฑจ์ากการใชง้าน 
8. Material วสัดทุี่เหมาะสมต่อการผลิต 
9. Production วิธีการผลิต 
10. Transportation วิธีการขนสง่ 

ในขัน้ตอนการออกแบบ ผูว้ิจัยจาํเป็นตอ้งคาํนึงหลกัการขา้งตน้เหล่านีใ้นการออกแบบ
ทุกขัน้ตอน เพราะเนือ้ในของหลกัการออกแบบผลิตภัณฑข์า้งตน้นัน้ นอกจากสรา้งการใชง้านที่ดี
แลว้ ยงัไดแ้ทรกมมุมองทางดา้นความเป็นไปไดท้างธุรกิจ ที่ถกูควรนาํมาวิเคราะหร์ว่มดว้ย 

การออกแบบในโลกปัจจบุนัจะมีเรื่องเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง นบัตัง้แต่ตน้กระบวนการ
คน้หาขอ้มูล ร่างแบบ อุปกรณ์ที่เลี่ยงไม่ไดเ้ลย นั่นคือ คอมพิวเตอร ์สามารถอาํนวยความสะดวก
ทัง้ในเรื่องการเขียนแบบ ตัดความยุ่งยากในการร่างบนกระดาษ ลดเวลา และขอ้ผิดพลาดที่เกิด
จากความซบัซอ้นของแบบไดดี้ รวมถึงมีการแสดงผลทั้งในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ ทาํใหส้ามารถ
พิจารณารูปแบบงาน วิเคราะห ์หรือเพื่อสรา้งตน้แบบก่อนผลิตไดง้่าย ลดการผิดพลาดเมื่อผลิตจริง 
รวมถึงสื่อสารในขัน้ตอนประเมินแบบรา่งของผูเ้ชี่ยวชาญได ้เห็นภาพตรงกนั โดยประโยชนข์องการ
ออกแบบผา่นคอมพิวเตอร ์ 

ปัจจยัที่ควรคาํนึงถึงในขัน้ตอนการออกแบบผลิตภณัฑ ์
1. การจาํกดัชิน้ส่วนในการประกอบ จาํนวนชิน้ส่วนในการประกอบ คือองคป์ระกอบ

หนึ่งที่สามารถสะทอ้นถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย กระบวนการผลิต ระยะเวลา รวมถึงความผิดพลาด
ระหว่างการใช้งาน อาจจะต้องมีการสาํรวจการใช้งาน ประเมิน และเลือกตัดส่วนที่ไม่จาํเป็น
ออกไป ระบบคิดเหล่านีส้่งผลดีกับดา้นธุรกิจ รวมถึงเป็นมิตรกับผูใ้ชง้านผลิตภัณฑด์ว้ย สาํหรบั
ฉากที่ผูว้ิจัยจะออกแบบนั้นการใชส้ินส่วนที่น้อย จะส่งผลต่อนํา้หนักเมื่อขนส่งอีกดว้ย มีผลทาง
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ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าขนส่ง แต่ทั้งนี ้ทั้งนั้น การออกแบบยังคงต้องอยู่บนพื ้นที่ความ
ปลอดภยัก่อนเสมอ 

2. การลดจาํนวนพื ้นผิวสาํหรบัการประกอบ การมีพืน้ผิวที่ต้องประกอบหลายผิว 
จะตอ้งทาํอุปกรณ์มาช่วยยึดจับมากขึน้ เช่น บางชิน้งานทาํดว้ยพลาสติก ก็จะส่งผลต่อแม่พิมพ์
ผลิตต้องมีความซับซ้อนมากขึน้ รวมถึงต้นทุนที่ สูงขึน้ตาม ในขั้นตอนการเลือกวัสดุ ผู ้วิจัย
จาํเป็นตอ้งจาํกดัจาํนวนวสัด ุเลือกคณุสมบติัที่เหมาะสมกบัการใชง้าน 

3. การออกแบบชิน้งานใหม้ีการประกอบในแนวแกน z หรือในแนวด่ิง เพราะสามารถ
ใชน้ํา้หนกัของตวัชิน้งานเองช่วยในการประกอบได ้

4. การลดส่วนเกินจากการประกอบชิน้งาน มีความสาํคัญมากทัง้ในเรื่องตน้ทุนการ
ผลิต และที่สาํคญัที่สดุคือเรื่องความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน ส่วนเกินนัน้อาจก่อใหเ้กิดอบุติัเหต ุหรือ
อนัตรายไดง้่าย และยิ่งลกัษณะการใชง้านในไลฟ์ ที่ตอ้งมีการเดิน เปลี่ยนชุด ตลอดเวลา ตอ้งออก
โดยคาํนึงถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ทัง้หมดระหว่างไลฟ์ รวมไปถึงการจัดเก็บหลงัการขายสินคา้ จะ
เกิดความอนัตรายหรือไม่ดว้ยเช่นกนั 

5. การทาํให้ชิน้ส่วนมีความสัมพันธ์กันต่อกัน คือ ชิน้ส่วนแต่ละชิน้อาจผลิตจาก
กรรมวิธีที่แตกต่างกัน ในขั้นตอนการประกอบ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน นาํมาสู้ปัญหาตอน
ประกอบใชง้านจรงิ การเลือกวิธีการผลิตใหเ้หมือนกนัมากที่สดุในแต่ละชิน้ จะลดปัญหานีไ้ด้ ซึ่งใน
ขัน้ตอนก่อนผลิตนัน้ หากไปถึงขัน้ตอนผลิตสินคา้จรงิ นอกจากการขึน้แบบดว้ยโปรแกรม 3 มิติ นัน้
อาจจะไม่เพียงพอ ผูว้ิจัยตอ้งทาํลองขึน้ mock up เพื่อตรวจสอบการใชง้าน ลดโอกาสผิดพลาด 
ค่าความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ได ้

6. การสรา้งชิน้สว่นใหม้ีความสมมาตรกนั ย่ิงออกแบบใหส้ามมาตรกนัมากเท่าไร ย่ิง
ส่งผลต่อตาํแหน่ง การจับถือ ลดขอ้ผิดพลาดระหว่างการต่อประกอบได ้ถา้ในกรณีที่ ไม่สามารถ
ออกแบบให้เกิดความสมมาตรได้ ต้องทําการระบุพื ้นผิวหรือส่วนประกอบที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการสังเกต และป้องกันการวางหรือกาํหนดทิศทางที่ผิดของ
ชิน้งาน ดังนั้นการออกแบบฉาก จะสามารถออกแบบให้สมมาตรได้ ตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ
สภาพพืน้ที่จรงิที่ไลฟ์ก่อน และประเมินความเป็นไปไดใ้นการติดตัง้ 

7. ชิน้งานควรจับถือง่าย การออกแบบควรหลีกเลี่ยงความซับซ้อน เช่น การวาง
สายไฟ ขอบแหลมคม ขนาดที่สัมพันธ์กับสรีระมนุษย์ และเจา้ของเพจนั้นเป็นผูห้ญิง จึงยิ่งตอ้ง
ออกแบบให้ง่ายที่สุด สามารถประกอบชิน้งานได้ด้วยตัวเอง ขนาด นํ้าหนัก ที่ เหมาะสมกับ
รูปลกัษณข์องผูห้ญิงจึงควรถกูนาํมาคิดคาํนึงดว้ย 
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8. ออกแบบชิน้งานใหม้ีลกัษณะ Self-Locking การออกแบบตอ้งพิจารณาเรื่องพืน้ที่ 
พืน้ผิว ทิศทาง เพื่อใหช้ิน้งานอยู่ในตาํแหน่งที่เหมาะสม สาํหรบัฉากที่คาดว่าจะเป็นชิน้งานขนาด
ใหญ่ แน่นอนว่าตอ้งประกอบดว้ยจาํนวนชิน้งานที่ค่อนขา้งมาก ขอ้ต่อควรออกแบบใหแ้สดงทิศ
ทางการจบัคู่ระหว่างชิน้งานใหง้่ายที่สดุดว้ย 

9. การออกแบบใหอ้ยู่ในลกัษณะ Modular Design สรา้งความง่ายในการประกอบ 
ลดตน้ทุนการผลิตเนื่องจากใชช้ิน้ส่วนซํา้ๆ กนั ง่ายต่อการตรวจเช็คคณุภาพก่อนใชง้านอีกดว้ย แต่
ทัง้นีท้ัง้นัน้ ตอ้งวิเคราะหรู์ปทรงต่อการใชง้านอีกที ว่าเหมาะสมต่อโครงสรา้งฉากหรือไม่ 

2. ทฤษฎีการออกแบบฉาก 
ผูว้ิจัยได้ศึกษานิยามของฉากละคร รวมถึงประเภท หน้าที่  การใชง้านต่างๆ ของฉาก 

เนื่องจาก ฉากละครเป็นส่วนแสดงผล ช่วยส่งเสริมสรา้งเรื่องราวให้แก่ นักแสดง ซึ่งมีความ
คลา้ยคลึงกบัการใชง้านในการไลฟ์ ที่เปรียบผูข้ายเป็นเสมือนนกัแสดง ที่ตอ้งการภาพลกัษณข์อง
ฉาก ใหส้ื่อสารขอ้มลูหรือภาพลกัษณบ์างอย่างไปสู่ผูซ้ือ้ ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษารายละเอียด หรือเทคนิค
จากฉากละคร และนาํไปปรบัใชก้บัไลฟ์ขายสินคา้ เบือ้งตน้มีผูใ้ห้คาํนิยามของฉาก ไวแ้ตกต่างกัน 
ดงันี ้

ชติุมา มณีวฒันา (2561) ไดใ้หน้ิยามของ ฉาก คือ สถานที่ สิ่งแวดลอ้ม บรรยากาศ หรือ
สถานที่ในการจดัแสดงละคร เมื่อผูช้มมองเห็นฉาก ฉากอาจทาํหนา้ที่ใหข้อ้มลูตวัละครได ้ฉากเป็น
อุปกรณ์ที่สาํคัญ แต่ฉากที่ดีนั้น ต้องไม่เด่นไปกว่าการแสดง มิฉะนั้นจะทําให้ผู ้ชมสนใจฉาก
มากกว่าเรื่องราว นอกจากนี ้ฉากยงัตอ้งแสดงความหมาย ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัมนัเองและตวั
ละครอีกดว้ย 

ฤทธิรงค ์จิวากานนท ์(2550, น. 142-143) ไดก้ลา่วถึงฉากในมมุมองต่างๆ ไวด้งันี ้
ฉาก ในความหมายทางกายภาพ คือ ฉากสามารถบอกสถานที่  ยุคสมัย ฐานะ 

รวมถึงรสนิยมของตวัละคร 
ฉาก ในความหมายทางชีวภาพ คือ ฉากบอกบบรรยากาศของละคร แนวคิดการ

นาํเสนอตวัละคร 
ฉาก ในฐานะเป็นตวัละคร คือ ฉากเป็นหนึ่งในตวัละคร มีความสาํคญัไม่ต่างจากตัว

ละครอ่ืนๆ 
ดังนั้นการพิจารณาตัวละคร เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ และออกแบบฉากให้

สอดคลอ้ง รวมถึงไม่ลืมว่าฉากทาํหนา้ที่เป็นสว่นเสรมิ เพื่อสื่อความหมายใหช้ดัเจนเท่านัน้ 
มทันี รตันิน (2546, น. 49-50) กลา่วถึงหนา้ที่ และบทบาทของฉาก มี 6 ประการ คือ 
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1. แสดงภาพสถานที่ 
2. แสดงสภาพสงัคม 
3. กาํหนดขอบเขต 
4. แสดงแนวทางการนาํเสนอ 
5. บ่งบอกอารมณแ์ละสีสนั 
6. แสดงแนวความคิดหลกัของเรื่อง 

ผูว้ิจัย สามารถสรุปความหมายของฉาก ไดว้่า ฉาก คือ บรรยากาศแวดลอ้ม ทาํหนา้ที่
แสดงข้อมูลบางอย่างแก่ผู้แสดง ฉากที่ดีนั้น ตอ้งไม่เด่นไปกว่าการแสดง มิฉะนั้นจะทาํให้ผูช้ม
สนใจฉากมากกว่าเรื่องราว ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับฉากไลฟ์ขายสินค้าได้ กล่าวคือ 
ลวดลายกราฟิกที่จะเกิดขึน้ ต้องทําหน้าที่แสดงข้อมูลบางอย่างของผู้ขายสินค้าเช่นกัน นั่น
หมายความว่า ผูว้ิจัยของเขา้พืน้ฐาน สินคา้ที่ขาย รูปแบบรา้น รวมถึงรสนิยมความตอ้งการของ
เจา้ของรา้นดว้ยเสียก่อน และตีความออกมาผ่านกราฟิก จะทาํใหฉ้ากไดท้าํหนา้ที่อย่างสมบรูณ ์

หน้าทีข่องฉาก 
สุรพล วิรุฬห์รกัษ์ (2543, น. 190-197) กล่าวถึงหลักการออกแบบฉาก โดยสิ่งที่ต้อง

คาํนึงถึงคือ 
1. หนา้ที่ใชส้อย เบา เคลื่อนยา้ยสะดวก เพราะฉากทาํหนา้ที่จาํลอง ไม่ใช่ของจรงิ 
2. รูปแบบ ฉากที่ดี ตอ้งสื่อสารสอดคลอ้งกบัเนือ้เรื่อง 
3. เวที ฉากตอ้งมีรูปทรงเหมาะสมกบัเวที พืน้ที่นัน้ๆ 
4. การก่อสรา้ง ตอ้งคาํนึงถึง 3 ปัจจยัดงันี ้คือ วสัด ุโครงสรา้ง และการถอดประกอบ 
5. การจดัฉาก ตอ้งทาํไดร้วดเรว็ ไม่ใหเ้นือ้เรื่องละครสะดดุ 
6. การประหยดั ในที่นีห้มายถึงประหยดัค่าใชจ้่าย เวลา และแรงงาน 

ผูว้ิจัยสามารถจับประเด็นหนา้ที่ของฉาก และนาํมาปรบัใชใ้นบริบทการไลฟ์ขายสินคา้ 
ได้ว่า ฉากที่ดีนั้นควรทาํหน้าที่เป็นสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมตัวละคร ในที่นีคื้อ ผูข้ายสินคา้ เพื่อเน้น
บทบาทการกระทาํ โดยการใชง้านที่ดีที่สดุสาํหรบัผูห้ญิง คือ นํา้หนกัเบา รูปทรงโครงสรา้งตอ้งถูก
คิดมาใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขพืน้ที่บา้นของผูข้าย และเลือก วสัดุ โครงสรา้ง การถอดประกอบให้
เหมาะสมกับกิจกรรมไลฟ์ รวมถึงรูปทรงตอ้งไม่ทาํใหก้ารขายสะดุด โดยไม่ลืมคิดเรื่องโครงสรา้ง
ราคาที่สมเหตสุมผล สาํหรบัผูข้ายสินคา้ออนไลน ์ซึ่งฉากจะเป็นอปุกรณต์ัง้ตน้สาํหรบัการทาํอาชีพ
นี ้
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รูปแบบฉาก 
ลกัษณะโครงสรา้งของฉาก โดยมีความสมัพันธ์กับรูปแบบเนือ้เรื่อง การเคลื่อนไหวของ

นกัแสดง และสถานการณต่์างๆ ซึ่งฉาก สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
1. ฉากภ ายใน  คือ  ฉากที่ ทําหน้าที่ แสดงสถานที่ ภ ายในของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง 

ประกอบดว้ยกาํแพงอย่างนอ้ย 1 ดา้น เท่านัน้ เช่น ฉากภายในเครื่องบิน ฉากในออฟฟิศ ฉากในรถ 
เป็นตน้ 

2. ฉากภายนอก คือ ฉากที่ทาํหน้าที่แสดงสถานที่ภายนอกอาคารหรือที่อยู่อาศัย 
หรือมีส่วนที่เห็นท้องฟ้า ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติภายนอกอาคาร หรืออาจมีองค์ประกอบ
บางอย่างที่สามารถทาํใหผู้ช้มการแสดง สามารถจินตนาการไดว้่าเป็นพืน้ที่ภายนอก เช่น ในป่า 
เห็นตน้ไม ้ทอ้งฟ้า หรือ ถนนหนทาง ที่เห็นเสาไฟฟ้า รถยนต ์เป็นตน้   

ฉากสาํหรบัไลฟ์ขายสินคา้เสือ้ผา้ จัดอยู่ในหมวด ฉากภายใน ดังนัน้ผูว้ิจัยจะตัง้ตน้
จากการออกแบบ ที่ตอ้งมีกาํแพงหรือผนงั อย่างนอ้ย 1 ดา้น เผื่อบดบงัสว่นของผนงับา้นที่ผูข้ายไม่
พอใจ หรืออาจตอ้งมีมากกว่า 1 ดา้น ทัง้นีท้ัง้นัน้ ขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ที่ และกิจกรรมการขายต่างๆที่
เกิดขึน้ดว้ย ซึ่งจะเป็นตวัระบเุสน้ทางเดินของผูข้าย สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่ขายท่ีจะเกิดขึน้ 

ฉากหลัง 
มีทาํหน้าที่เสริมสรา้งบรรยากาศ สามารถสรา้งมิติความลึกให้เกิดขึน้ในฉากมากกว่า

ความเป็นจรงิ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้
1. ภาพเขียน 
2. ภาพถ่าย 
3. การฉายภาพดา้นหลังจอ อาจเป็นลักษณะการฉายภาพนิ่ง หรือภาพยนตร ์ไปที่

ฉากดา้นหลงัของผูแ้สดง ฉากหลงัประเภทนีเ้ป็นแบบที่สามารถสรา้งอรรถรสไดม้ากที่สุด เพราะมี
ความเคลื่อนไหวได ้

4. สรา้งเป็นฉากขึน้มาจริงๆ ถ้าไม่มีผู ้แสดงเข้ามาเก่ียวข้อง มักจะสรา้งให้เล็กลง 
เพื่อใหเ้กิดความลกึ 

5. ไซโคลราม่า (ฉากที่ไม่กาํหนดระยะ) ฉากประเภทนีม้ักจะใชร้่วมกับฉากประเภท
สรา้งขึน้จริงกับภาพถ่าย ลกัษณะเป็นผนังเกลีย้ง ลบมุมดว้ยความโคง้ ทาํใหก้าํหนดความลึกได้
ยาก 

จากลกัษณะของฉากหลงัที่ขึน้รูปดว้ยวิธีต่างๆ เหล่านี ้ผูว้ิจัยจะเก็บเป็นตวัเลือกเทคนิค
ในการผลิต ในมมุมองดา้นธุรกิจ แง่มมุการสรา้งความแตกต่างใหล้กูคา้ในอนาคต โดยผูว้ิจยั อาจ
จดัหมวดหมู่สินคา้ ตามประเภทของฉากหลงันีไ้ด ้สรา้งความหลากหลายไดม้ากกว่า 
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การวางฉาก 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ ดงันี ้

1. ฉากแบน นิยมใชก้ับสถานการณ์ที่มีผูแ้สดงน้อยคน นั่งกับที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 
เช่น รายการสมัภาษณ ์รายการข่าว 

2. ฉากรูปตวัแอล (L) นิยมใชก้บัสถานการณท์ี่มีผูแ้สดงนอ้ย แต่มีการเคลื่อนไหว 
3. ฉากรูปตวัย ู(U)โดยมากมกัจะเป็นฉากใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหวมาก 
4. ฉากปิด มีผนังทัง้ 4 ดา้น ผนังบางดา้นจะติดอยู่กับลอ้เลื่อน และเปิดออกในบาง

เวลา เพื่อความสะดวกในการถ่ายทาํ 
โดยฉากที่ที่มีแนวโนม้เป็นไปไดก้บัฉากไลฟ์สินคา้ โดยประเมินจากกิจกรรมที่เกิดขึน้ของ

ผูข้าย ที่ตอ้งขยับตัวเล็กน้อยพูดคุยกับผูซ้ือ้ รวมถึงการเดินออกจากระยะแสดงผล เพื่อเปลี่ยน
เสือ้ผา้ นัน้คือ ฉากตวัแอล ซึ่งมีลกัษณะการใชง้านสอดคลอ้งกนัที่สดุ 

ชนิดของฉาก 
สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทคือ 

1. แบบพืน้ฐาน (Neutral) มีลักษณะสีพืน้ ในกรณีที่พืน้หลังเป็นสีเขม้หรือสีดาํ จะ
เรียกว่า “คามิโอ (Cameo)” ซึ่งจะตอ้งพิถีพิถนัในการจดัไฟ เนื่องจากแสงที่ส่องหานกัแสดง จะเกิด
เงากระทบไปที่ฉากดา้นหลัง วิธีแกไ้ขคือ จัดตาํแหน่งใหน้ักแสดงอยู่ห่างจากฉากหลงัพอสมควร 
ฉากประเภทนีค้วรใช ้ไฟสปอตไลท ์เพียงอย่างเดียว เพื่อควบคมุทิศทางและการกระจายแสง ส่วน
ฉากหลังที่เป็นพืน้สีอ่ืน เรียกว่า “ลิมโบ ้(Limbo)” ไฟที่เหมาะสมสาํหรบัการใชง้านคือ ฟลัดไลท ์
(Floodlights) เนื่องจาก มีการกระจายแสงอย่างสมํ่าเสมอ ขอ้เสียของฉากประเภทนีคื้อ ใหภ้าพที่
ไม่มีมิติ 

2. แบบเหมือนจริง (Realistic)  สามารถสรา้งบรรยากาศให้ดูสมจริง โดยอาจมี
อปุกรณป์ระกอบรว่มดว้ย ซึ่งตอ้งคาํนึงถึงความสมจรงิของสถานที่นัน้ๆ 

3. แบบไม่เหมือนจริง (Abstract) เนน้การออกแบบภาพเป็นนามธรรม เพื่อถ่ายทอด
อารมณข์องสถานการณท์ี่ตอ้งการนาํเสนอ 

ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาจากชนิดของฉากขา้งตน้ รูปแบบที่เหมาะสมต่อฉากไลฟ์ขายสินคา้นัน้
คือ แบบเหมือนจริง (Realistic) และแบบไม่เหมือนจริง (Abstract) ซึ่งมีความเป็นไดท้ัง้สองอย่าง 
โดยผูว้ิจัยจะจดัการขอ้มลูส่วนนีโ้ดยนาํไปสมัภาษณเ์ชิงลึก หาความตอ้งการของเจา้ของรา้น และ
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการขายสินคา้ต่อไป 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุส าหรับการผลิตฉาก 
วัสดุส าหรับงานพิมพ ์
วัสดุทั่วไปตามทอ้งตลาดที่นิยมใชส้าํหรบังานพิมพ์ เพื่อเป็นส่วนแสดงผลของฉากนั้น 

สามารถเป็นไดอ้ยู่หลายประเภท การเลือกใชน้ัน้ขึน้อยู่กับปัจจยัในการใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุน
ในการผลิต สถานที่ในการใชง้าน ความถ่ีในการใช ้โดยคณุสมบติัเด่นและดอ้ยของวสัดนุัน้ๆ ตาม
รายละเอียดดงันี ้

ไวนิล (Vinyl) คือ พลาสติกชนิดหนึ่ง เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ถูกทาํขึน้จากผลิตภัณฑ์
ทางเคมีปิโตรเคมี  ซึ่งมีคณุสมบติัเด่นดงันี ้

1. แข็งแรง แต่ยืดหยุ่น ดว้ยความแข็งแรงนีเ้อง ทาํใหป้อ้งกนัสตัวห์รือแมลงกดั 
2. เมื่อพบัจนเกิดรอยยบั สามารถคืนรูปเองได ้
3. ทนทานต่อรงัสียวูี และนํา้ได ้จึงเหมาะกบัการใชง้านภายนอกเป็นอย่างยิ่ง 
4. ราคาไม่แพง 
5. ความละเอียดของงานพิมพอ์ยู่ในระดบัดี สีสนัสดใส ดว้ยระบบงานพิมพ ์720 

dpi / 1440 dpi และระบบสงูสดุ Outdoor UV Color 
กระดาษเคลือบ PVC คือ อดัฟิลม์บางๆ ดว้ยการใชก้าว หรือความรอ้น ใหติ้ดบนผิว

งานพิมพ์ สามารถเคลือบได้ทั้ง 2 ด้านของงานพิมพ์ มีทั้งฟิล์มเงา (Glossy) และ ฟิล์มด้าน 
(Matte) ซึ่งมีคณุสมบติัเด่นดงันี ้

1. ราคาค่อนขา้งสงู คิดราคาเป็นตารางนิว้ 
2. ไม่สามารถเคลือบลงบนกระดาษบางมากๆ ได ้
3. ยบัง่าย และเป็นรอยขีดข่วนได ้
4. การเคลือบ ทาํใหว้สัดสุามารถกนันํา้ได ้และมีความเหนียวมากขึน้ 

PP คือ กระดาษเคลือบพลาสติก นิยมใชใ้นงานพิมพโ์ปสเตอร ์แบนเนอรใ์ส่โรลอัพ, 
และ กลุม่งาน Exhibition ซึ่งมีคณุสมบติัเด่น ดงันี ้

1. กนันํา้ได ้
2. สามารถเคลือบไดท้ัง้ผิวมนัและดา้น ตามลกัษณะที่ตอ้งการใชง้าน 
3. มีความเรียบเนียนกว่าวสัดทุั่วไป ทาํใหเ้กิดคณุสมบติัมนัวาวแก่งานพิมพ ์

M icrosheet คือ แผ่นพลาสติกทําจากพลาสติกเนื ้อพิเศษมากกว่า 2 ชนิด ซึ่งมี
คณุสมบติัเด่นดงันี ้

1. ไรร้อยต่อ ไม่มีรอยพบั ไม่มีรอยย่น 
2. มีนํา้หนกัเบา 
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3. กนันํา้ กนัฝุ่ น ทาํความสะอาดได ้
4. ในทอ้งตลาดเป็นสีลว้น ไม่มีงานพิมพ ์
5. ไม่สะทอ้นแสง 

ผา้โพลีเอสเตอร ์( Polyester Fabric) เป็นผา้ที่ใชส้าํหรบังานสกรีนบนพืน้ผิวเรียบ 
โดยมีคณุสมบติัดงันี ้

1. ทอจากเสน้ใยสัน้ เนือ้ผา้จึงคงสภาพรูปรา่งไดดี้ 
2. ยืดหยุ่นดี เกิดรอยยบัยาก 
3. ทนความรอ้นไดดี้ ไม่หดตวั สามารถรีดไดดว้ยอณุหภมูิตํ่า 
4. ซกัง่าย แหง้เรว็  
5. ทนต่อการขดัสีไดดี้ 

วัสดุผา้ถูกนาํมาใชพ้ิมพ์แทนการใชง้านพิมพ์พลาสติกในงานออกบูธ ซึ่งได้ตั้งตน้จาก
สหรฐัอเมริกา โดยเรียกวัสดุนีว้่า Soft Signage การพิมพข์ึน้วัสดุผา้นัน้ ไดม้ีการพัฒนามาตลอด 
10 ปี   ซึ่ งแต่ละระบบการพิมพ์ก็ ต่างมีความสามารถต่างกัน  อาทิ  UV Print, Latex, Dye-
Sublimation, Silk Screen เป็นตน้ เบือ้งตน้งานพิมพผ์า้นิยมใชเ้ป็นผา้โพลีเอสเตอร ์หรือบางครัง้
อาจใชเ้ป็นผา้จากเสน้ใยธรรมชาติ เช่น ผา้คอตตอน หรือผา้คอตตอนผสมผา้โพลีเอสเตอร ์

ขอ้ดีของการใช้ผ้ามาทาํเป็นส่วนประกอบของฉาก แทนวัสดุงานพิมพ์ที่เป็นประเภท
พลาสติกเหมือนดงัสมยัก่อน คือ มีนํา้หนกัเบากว่ามาก ทาํใหล้ดตน้ทุนในการขนสง่ ความยืดหยุ่น
ของผา้ ทาํใหว้ิธีประกอบฉากง่ายกว่า รวมถึงการดแูลรกัษาระหว่างและหลงัการงานง่ายกว่างาน
พิมพพ์ลาสติกมาก กล่าวคือ หากเลอะ หรือเกิดรอยยับ สามารถทาํความสะอาด โดยการซกัแหง้ 
หรือซกัเปียก ไดต้ามปกติ และสามารถรีดดว้ยอณุหภูมิตํ่าได ้ในกรณีที่งานพิมพเ์กิดรอยยบั ทาํให้
มีประสิทธิภาพในการใชง้าน และคุม้ค่ามากกว่า ในปัจจุบนังานพิมพผ์า้ในประเทศไทย กาํลงัเริ่ม
ทยอยใชก้ันอย่างกวา้งขวาง โครงสรา้งราคา ณ ปัจจุบัน ยังไม่ดีเท่างานพิมพ์ระบบเก่า แต่ดว้ย
ระยะเวลา เมื่อมีการพัฒนาระบบพิมพ์ รวมถึงการแข่งขันในท้องตลาด ไม่นานจะสามารถทํา
ตน้ทนุการผลิตไดดี้ขึน้ 

วัสดุส าหรับโครงสร้างฉาก 
ผู้วิจัยอ้างอิงจากวัสดุที่นิยมใช้ทําโครงสรา้ง เช่น อุปกรณ์ออกบูธ, ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 

เนื่องจากมีการใช้งานลักษณะใกล้เคียงกัน โดยทั่ วไปตามท้องตลาดที่ ใช้อยู่  นิยมเป็นโครง
อลูมิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ เป็นโลหะที่ถูกนาํมาใชป้ระโยชนม์ากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคครวัเรือน มีนํา้หนกัเบา อะลมูิเนียมมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าเหล็กกลา้และทองแดงถึง 3 เท่า 
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จึงมีเนือ้ที่อ่อนตวั ดดัได ้สามารถกลึงและหล่อแบบไดง้่าย ลกัษณะผิวจะไม่เป็นเงา เนื่องจากเกิด
การออกซิเดชันชั้นบางๆ ที่เกิดขึน้เร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศ ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ไม่เกิด
ประกายไฟ และมีความสามารถต่อตา้นการกร่อน  

ชนิดของอลูมิเนียม สามารถแบ่งได้ตามการผลิต 
1. อลมูิเนียมบริสทุธิ์ เป็นอลมูิเนียมท่ีไดจ้ากการถลงุแร่ หรือการหลอมใหม้ีความบรสิทุธิ์ 

99% และมธาตอ่ืุนเจือปนเพียง 1% เท่านัน้ เป็นอลมูิเนียมที่มีความเหนียวสงู สามารถขึน้รูปไดดี้ 
2. อลมูิเนียมผสม เป็นอลมูิเนียมที่ไดจ้ากการหลอมรว่มกบัโลหะชนิดอ่ืนตัง้แต่ 1 ชนิดขึน้

ไป ไดแ้ก่ ทองแดง แมกนีเซียม แมงกานีส โครเมียม ซิลิกอน นิเกิล ดีบุก สงักะสี เป็นตน้ เพื่อเป็น
โลหะผสมใหม้ีคณุสมบติัทนต่อแรงดงึสงู 

ประโยชนอ์ลูมิเนียม 
1. การก่อสรา้ง มักนิยมใชเ้ป็นส่วนของโครงสรา้ง หรือใชใ้นส่วนตกแต่ง จากคุณสมบัติ

คงทน นํา้หนกัเบา ทาํใหส้ามารถทดแทนไม ้และเหล็กไดเ้ป็นอย่างดี 
2. การขนส่ง เนื่องจากมีนํา้หนกัเบา ไม่เป็นสนิม มีอายุการใชง้านมากกว่าวสัดอ่ืุนๆ และ

สามารถรบัแรงกด แรงกระแทกไดม้าก 
3. บรรจุภัณฑ ์นิยมนาํมาใชเ้ป็นบรรจุภณัฑส์าํหรบับรรจุอาหาร และเป็นภาชนะสาํหรบั

ประกอบอาหาร เช่น ฟอยลค์รอบอาหาร กระป๋องบรรจุอาหาร จาน ชาม หมอ้ กระทะ เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นโลหะที่ไม่ทาํปฏิกิรยิากบัอาหารหรือสารเคมีอ่ืนง่าย ไม่เกิดสนิม และทนต่อความรอ้น 
การกดักรอ่นไดดี้ 

4. อตุสาหกรรมไฟฟ้า มกัใชอ้ลมูิเนียมเป็นสว่นประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส ์อปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์สายไฟฟ้า เนื่องจากเป็นสื่อนาํไฟฟ้าไดดี้ มีนํา้หนักเบา มีความคงทน และไม่เกิด
สนิมและประกายไฟ 

จากประโยชน์ขา้งต้น ทาํให้อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตฉาก เนื่องจาก
สามารถขึน้รูปไดง้่าย แข็งแรงเหมาะสมที่จะเป็นส่วนของโครงสรา้งหลกัได ้มีนํา้หนกัเบา เหมาะกบั
การใชง้านของผูห้ญิง และมีความทนทาน เหมาะสมต่อความถ่ีในการใชง้านทกุวนั 

4. ทฤษฎีพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
E-Commerce ย่อมาจากคาํว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์การไลฟ์ขายสินคา้ในเฟซบุ๊ก นบัเป็นรูปแบบหนึ่งในกิจกรรมอีกมากมายใน 
E-Commerce ที่เกิดขึน้ใหม่ตามวิวฒันาการของเทคโนโลยี และความเป็นไปของสงัคม โดยมีผูใ้ห้
ความหมายต่างๆ ไวด้งันี ้
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องคก์ารการคา้โลก (Organization, 2541) ไดใ้หค้วามหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Pacific, 2541) ไดใ้ห้
ความหมาย พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์คือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อทาํใหธุ้รกิจบรรลุเป้าหมาย 
โดยใชเ้ทคโนโลยีประเภทต่างๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงิน เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์, 
การคา้อิเล็กทรอนิกส ์, อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์, ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ,์ 
โทรสาร, แค็ตล็อกอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกล และรูปแบบต่างๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่าง
องคก์ร 

องคก์รความรว่มมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Development, 2540) ใหค้วามหมาย
ไวว้่า พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเชิงพาณิชย ์ทัง้ในระดบั
บคุคล ไปจนถึงระดบัองคก์ร ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานการสง่ขอ้มลูดิจิทลั ที่มีทัง้ขอ้ความ เสียง และภาพ 

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2542) ระบุ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการ
ดาํเนินธุรกิจโดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส ์

จากความสอดคลอ้งของการใหข้อ้มลูขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
สามารถใชท้ัง้ขอ้ความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอ 

ประเภทของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) ได้แก่ 
1. B-to-C (Business to Consumer) คือ ผูซ้ือ้ปลีกสามารถซือ้สินคา้จากอินเตอรเ์น็ต 
2. B-to-B (Business to Business) คือ ผูป้ระกอบการสองฝ่ายซือ้ขายสินคา้กนั โดยจะ

เป็นลกัษณะขายสง่ ผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ต  
3. B-to-G (Business to Government) คือ ธุรกิจระหว่างเอกชนกบัภาครฐั  
4. G-to-G (Government to Government) คือ ธุรกิจระหว่างหน่วยงานของภาครฐั  
5. C-to-C (Consumer to Consumer) คือ การซือ้ขายระหว่างผูบ้รโิภคดว้ยกนัเอง 
6. G-to-C (Government to Consumer) คื อ  ก า ร บ ริ ก า ร จ า ก ภ า ค รั ฐ ผ่ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส ์
หากพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจตามหวัขอ้วิจยัแลว้ มีมมุมองประเภทธุรกิจที่เก่ียวขอ้งอยู่

ถึง 2 ดา้น กล่าวคือ ผูว้ิจัยออกแบบสินคา้เพื่อขายใหแ้ก่เจา้ของเพจ ซึ่งคือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ประเภท B-to-B (Business to Business) และเจา้ของเพจนาํสินคา้ไปใชต่้อ เพื่อเป็นเครื่องในการ
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ขายเสือ้ผา้ ซึ่งตอ้งอาศยัมมุมองแบบ B-to-C (Business to Consumer) ดงันัน้ ความคาดหวงัของ
ฉากนี ้ จะต้องปัจจัยที่ เกิดจากความต้องการทั้งในมุมของผู้ขายและผู้ซื ้อ ซึ่งคงไม่ได้อยู่ที่
ภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวแล้ว สิ่งที่ต้องคาํนึงเพิ่มเติมเบือ้งต้น คือ ต้นทุนการผลิต, วัสดุที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการขาย, ขนาดที่เหมาะสมกับพืน้ที่จริง, วิธีการต่อประกอบสาํหรบัผูห้ญิง, 
คุณภาพของภาพที่แสดงผล, ความถ่ีในการใชง้าน, การขนส่ง, ช่องทางการจาํหน่าย หรือแมแ้ต่
ความยืดหยุ่นของโครงสรา้งสาํหรบัปรบัไปสู่กลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ ในอนาคต 

กลยุทธก์ารตลาดส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ 
รา้นคา้ออนไลนใ์นปัจจุบนัมีวิธีในการเขา้ถึงลูกคา้ที่หลากหลาย ผ่านเครื่องมือต่างๆ ทัง้

ในแบบไม่มีค่าใชจ้่าย และแบบมีค่าใชจ้่ายที่จาํเป็นตอ้งลงทุน จาํนวนรา้นคา้ที่มากมายในปัจจุบนั 
หลีกเลี่ยกไม่ไดท้ี่ตอ้งใชเ้ครื่องมือทางการตลาดเป็นตวัช่วย มิฉะนัน้จะไม่สามารถสรา้งตวัตนขึน้มา
ได้ เครื่องมือต่างๆ จะเป็นตัวช่วยทําให้ได้กลุ่มลูกค้าที่มากขึน้ และตรงกลุ่มเป้าหมาย นั่ น
หมายความว่า มีโอกาสพัฒนาเป็นยอดขายมากกว่า การเขา้ถึงลูกคา้ที่ไม่ตรงกลุ่ม ซึ่งมี เครื่องมือ
ออนไลนใ์หเ้ลือกใชใ้นปัจจบุนัที่ค่อนขา้งหลากหลาย เช่น 

1. SEO โดยย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ การทาํให้เว็บไซต์ให้ติด
อนัดบัตน้ๆ บน Search Engine ของ Google เนื่องจากในปัจจบุนัผูบ้รโิภคนิยมคน้หาสิ่งที่ตอ้งการ
จาก Google ก่อน ประโยชนท์างออ้มของการทาํ SEO นัน้ยงัช่วยใหด้มูีตวัตน เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ไดดี้อีกดว้ย โดยหลักการคือ กาํหนดชุด Keyword ที่คาดว่าลูกคา้จะใชใ้นการคน้หาสินคา้ หรือ
บริการ แลว้เราจะใส่คาํเหล่านั้นแฝงลงไปใบบทความ  วิธีนีม้ีความเป็นไปได ้สาํหรบัการเขา้ถึง
ลกูคา้ที่เป็นแม่คา้ออนไลน ์ซึ่งปกติตอ้งทาํธุรกรรมบนช่องทางออนไลนเ์ป็นอยู่แลว้ โดยใส่คียเ์วิรด์ 
เช่น คาํที่สื่อถึงปัญหาดา้นภาพลกัษณ์, การขายสินคา้ออนไลน,์ ไลฟ์เฟซบุ๊ก เป็นตน้ โดยคิดจาก
คาํที่ลกูคา้จะเสิชคน้หา 

2. Google Ads หรือ Google Adwords คือ บริการโฆษณาของ Google โดยเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามจาํนวนครัง้ที่ปรากฏ หรือจาํนวนครัง้ที่ผูใ้ชง้านคลิกเขา้มา ช่วยทาํใหม้ียอดผูเ้ขา้ชม
เว็บไซตใ์นระยะเวลาอนัรวดเรว็กว่าปกติ โดยมีช่องทางในการลงโฆษณาหลกัๆ คือ 

2.1 Search Network หรือ SEM (Search Engine Marketing) หรือ PPC (Pay 
Per Click) วิธีการนี ้ต่างกับการทาํ SEO ตรงที่เราสามารถแสดงเว็บไซต์ได้บนหน้าแรกผลการ
คน้หาของ Google ไดท้ันที โดยการประมูล Keyword ที่ตอ้งการ แต่ในการทาํ SEO จะตอ้งมีการ
ปรบัปรุงเว็บไซตใ์หม้ีคณุภาพและตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ่ง กว่าเว็บไซตจ์ะติดอนัดบับนผลการคน้หา 
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2.2  Display Network หรือ GDN (Google Display Network) เป็นการแสดง
โฆษณาบนเว็บไซต์อ่ืนๆ สามารถเป็นได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ โดยสามารถเลือก
กลุม่เปา้หมายได ้และมีราคาตํ่ากว่าการซือ้พืน้ที่โฆษณาโดยตรง 

ทัง้สองวิธีนี ้มีโอกาสเป็นไปไดส้าํหรบัช่องทางการโฆษณาธุรกิจฉาก โดยอาจไม่ตอ้ง
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง สามารถทาํร่วมกันได ้โฆษณะลกัษณะนีต้อ้งการความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ทาํ SEM เพราะลูกค้าสามารถเห็นได้ก่อน รวมถึงต้องวางแผนค่าใช้จ่ายสัดส่วนโฆษณานี ้ให้
เหมาะสมต่อธุรกิจ  

3. SMM (Social Media Marketing) คือการใช้แอปพลิเคชัน โซเชียลมี เดีย  เช่น 
Facebook, Instagram, Twitter, LINE เป็นสื่อกลางระหว่างธุรกิจและผู้ใช้งาน ทําให้ผู ้ขาย
สามารถสื่อสารกบัลกูคา้ไดท้นัที ไม่เพียงแต่สรา้งการซือ้ขาย ยงัสามารถใชเ้ป็นพืน้ที่โปรโมทสินคา้
ไดอี้กดว้ย รวมถึงการเพิ่มยอดผูเ้ขา้ชมเว็บไซตห์ลกั ซึ่งมีส่วนช่วยใหติ้ดอนัดบับน SEO ใหดี้ขึน้ได้
อีกดว้ย 

4. Marketing Content เน้ น ไป ที่ ก า รส ร้า ง เนื ้ อ ห า ที่ มี คุ ณ ภ า พ  เพื่ อ ดึ ง ดู ด
กลุ่มเป้าหมายใหม้าเป็นลูกคา้ เช่น การทาํบทความ อินโฟกราฟิก คลิปสั้น พอดแคส ซึ่งการทาํ 
content ในรูปแบบบทความยังช่วยส่งเสริมการทาํ SEO อีกด้วย สาํหรบัธุรกิจฉากบทความที่
น่าสนใจ ตอบโจทยแ์กไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ไดดี้ คงหนีไม่พน้ การทาํรีวิวในเชิงเปรียบเทียบก่อน-หลงั
การใชง้าน เนการสื่อสารที่ตรงจุด และช่วยตอกยํา้จาํนวนลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ในแต่ละวนัไดด้ว้ย ทาํให้
ธุรกิจมีตวัตนในสายตาลกูคา้อีกดว้ย 

5. Influencer Marketing คือ ผูท้รงอิทธิพลบนช่องทางออนไลน์ เช่น บล็อกเกอร ์ยู
ทบูเบอร ์นกัแคสตเ์กม เป็นตน้ เพื่อช่วยโปรโมทสินคา้ หรือธุรกิจของเรา กลุ่มคนเหล่านีม้ีผูติ้ดตาม
อยู่มาก ซึ่งผูติ้ดตามทั้งหลาย จะไดร้บัอิทธิพลว่า สินคา้หรือบริการนั้นน่าใชต้าม เพราะมีความ
เชื่อถือในตัวอยู่แลว้ ปัจจุบนัวิธีนีถู้กใชก้ันเยอะ โดยมากเป็นลกัษณะสินคา้อุปโภคบริโภค เพราะ
คุม้ค่าที่จะเขา้ถึงคนหมู่มาก ในกรณีของธุรกิจออกแบบฉาก อาจจะหาบุคคลส่วนนีท้ี่เหมาะสมจะ
มารีวิวยาก เนื่องจากคนที่จะใชอ้ปุกรณน์ีคื้อ แม่คา้ออนไลน ์เท่านัน้ วิธีนีอ้าจะไม่คุม้ค่าการลงทุน
ในการเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย 

6. Affiliate Marketing คือการให้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิสชั่นจากการช่วยขาย 
เพียงเป็นผูท้ี่มีช่องทางบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีผูติ้ดตามพอสมควร ในการทาํ Affiliate Marketing 
เจา้ของสินคา้จะไม่สามารถเลือกสื่อได ้แต่สื่อจะเป็นผูเ้ลือกสินคา้ไปช่วยโปรโมทเอง จึงอาจจะไม่
เหมาะกบัรูปแบบธุรกิจ เพราะมีโอกาสไม่ตรงกลุม่เปา้หมายสงู 
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ประโยชนข์องพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าธุรกิจนี ้ ต้องมองภาพรวมทั้งจากฝ่ังผู้ซื ้อ ผู้ขาย ผู้ผลิต เมื่อเข้าใจ

ประโยชนข์องอิเล็กทรอนิกส ์จะสามารถใชง้านดึงศกัยภาพออกมาไดต้รงจดุ โดยประโยชนต่์างๆ นี ้
จะชีน้าํวิธีการทาํการตลาดได ้

มุมมองผู้ซือ้ 
1. หาขอ้มลูเพื่อเปรียบเทียบราคา ของสินคา้หรือบรกิาร 
2. สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูสินคา้ระหว่างผูบ้รโิภคดว้ยกนัผ่านทางเว็บบอรด์ 
3. มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากขึน้ 
4. ความรวดเรว็ในการรบัสินคา้ 

มุมมองผู้ขาย 
1. สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ไดท้ั่วถึง 
2. เพิ่มยอดขาย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบภายในสาํนกังาน 
4. ลดภาระสินคา้คงคลงั 
5. เพิ่มสินคา้ / บรกิารใหม่ 
6. ลดภาระดา้นการจดัเก็บเอกสาร 

มุมมองผู้ผลิต 
1. ลดภาระในการจดัซือ้ / สง่มอบสินคา้ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบภายในสาํนกังาน 
3. เพิ่มยอดขาย 
4. ลดเวลาในการผลิต 
5. ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร 

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการซือ้ขายสินค้าออนไลน ์
ขั้นตอนการซือ้สินค้าของผู้บริโภค 

1. คน้หาขอ้มลูและชื่อผูข้ายผ่าน Google 
โดยปกติวิธีที่ผูซ้ือ้ในปัจจุบันนิยมทาํคือ คน้หารา้นคา้ที่เก่ียวขอ้งกับสินคา้นั้นๆ 

ผ่านช่องทางต่างๆ หรือนาํชื่อที่ไดไ้ปคน้หาผ่าน Google อีกที หากรา้นคา้หรือผูข้ายที่มีประวติัไม่ดี 
โกงเงินลกูคา้ จะตอ้งมีการพดูถึงผ่านช่องทางออนไลนบ์า้ง เช่น Pantip  เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

2. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อกบัผูข้าย 
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ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, LINE หรือเบอรโ์ทรศัพท์ ก่อน
สั่งซือ้ตอ้งแน่ใจว่าสามารถติดต่อกับผูข้ายไดจ้ริง มีการอัพเดตสมํ่าเสมอ ไม่ปล่อยทิง้รา้ง มีเพื่อน
หรือ followers อยู่จรงิ  

3. เปรียบเทียบราคาสินคา้กบัราคาตลาด 
ปัจจุบันมีการแข่งขันทางโลกออนไลน์สูง ผู้ซือ้ก็มีทักษะในการค้นหาสินค้าที่

คุม้ค่า ทัง้ในเชิงคณุสมบติั และราคา จากช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ทาํใหส้ามารถ
ทราบราคากลางของตลาดไดค้ร่าวๆ 

4. ขอหมายเลขพสัด ุ(Tracking Number) 
คือ หมายเลขที่ผูข้ายจะไดร้บัจากไปรษณีย ์เมื่อส่งสินคา้ลงทะเบียน หรือแบบ 

EMS โดยเราสามารถนาํหมายเลขพัสดุมากรอกลงในเว็บของไปรษณียไ์ทย เพื่อเช็คสถานะของ
สินคา้ว่าตอนนีด้าํเนินการส่งไปถึงไหน วิธีนีเ้ป็นหลกัการสากล ที่สามารถยืนยนัสถานะของสินคา้
ไดจ้รงิ 

5. เก็บหลกัฐาน 
หลังการชาํระสินคา้ โอนเงินผ่านบริการ online banking ผูซ้ือ้เก็บสลิปโอนเงิน 

หรือแมก้ระทั่งบทสนทนาที่คยุกบัผูข้าย เพื่อเป็นหลกัฐานปอ้งกนัปัญหาในอนาคต ในกรณีไลฟ์ขาย
สินคา้จะมีหลกัฐานที่มากกว่าการซือ้ขายทั่วไปคือ การบนัทึกหนา้จอสินคา้ที่ได ้แลว้ส่งเขา้กล่อง
ขอ้ความของรา้นคา้ เพื่อเป็นการยืนยนัออเดอรแ์ก่ผูข้าย สรา้งความเขา้ใจที่ตรงกนั 

รูปแบบขั้นตอน เหล่านี ้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆ ผู้ขายต้องอ้างอิงขั้นตอนต่างๆ 
เนื่องจากเป็นขัน้ตอนที่ถูกปรบัใชก้นัมา เป็นที่เขา้ใจตรงกนักบัรูปแบบของสงัคมไทย สาํหรบัธุรกิจ
ฉากนั้น อาจจะต้องมีรายละเอียดเสริมเข้าไปในบางจุด เช่น รายละเอียดในการขนส่ง หรือ
แมก้ระทั่งรายละเอียดของบรกิารออกแบบลายกราฟิก เป็นตน้ 

5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ข้อมูลด้านสถิติของ Facebook 
ผูว้ิจัยไดร้วบรวมสถิติต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ e-commerce ในไทย ซึ่งชีใ้หเ้ห็นถึงนํา้หนัก

ความเป็นไปไดต่้อธุรกิจออกแบบฉากในไทยในสถานการณปั์จจุบนั ซึ่งค่อนขา้งตรงกบัวิถีชีวิตของ
นักชอ้ปในไทย การเติบโตของ e-commerce รวมถึงสถิติต่างๆ จะถูกนาํมาวิเคราะหร์่วมในการ
สรา้งธุรกิจ 
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ภาพประกอบ 1 แสดงอตัราการชอปออนไลนท์ั่วโลก 

จากภาพประกอบ 1  Bangkok (2561) ระบุผลสาํรวจอัตราการชอปออนไลน์ทั่วโลก 
พบว่า คนไทยมีนิสยัชอบซือ้สินคา้ออนไลน ์สูงติดอนัดบัโลกตน้ๆ ของโลก โดยอัตราการซือ้สินคา้
ออนไลนผ์่านทางสมารท์โฟน สงูถึงรอ้ยละ 56, ซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านทางคอมพิวเตอร ์รอ้ยละ 40, 
ซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านทางแท็บเล็บรอ้ยละ 4 และมีมลูค่าการสั่งซือ้เฉลี่ย 1,459 บาท ต่อครัง้ 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงความถ่ีของการซือ้สินคา้และรายการยอดนิยม 

จากภาพประกอบ 2 BLT Bangkok (2561) ระบุ คนไทยนิยมซือ้สินคา้มากที่สุด คือ วัน
ศกุร ์มากถึงรอ้ยละ 20 ช่วงเวลาที่มากที่สุดคือ 18.01-00.00 น. รอ้ยละ 41 และ 12.01-18.00 น. 
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รอ้ยละ 39 โดยรายการสินคา้ที่คนไทยนิยมซือ้มากที่สุดเป็นเสือ้ผา้ รองลงมาคือ สินคา้บา้นและ
สวน 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงสดัสว่นการใชช้่องทางทาํการตลาดออนไลนใ์นประเทศไทย 

จากภาพประกอบ 3 สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(2561b) ระบุ ผลการ
สาํรวจมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย ปี 2561 ระบุช่องทางทาํการตลาดออนไลน ์ที่
ผูป้ระกอบการรายใหญ่เลือกใชใ้นการประชาสมัพนัธส์ินคา้และบริการ ที่สรา้งยอดขายมากท่ีสดุใน
ประเทศไทย 5 อันดับ ได้แก่  Facebook ร้อยละ 30.61, Google ads/Youtube Ads ร้อยละ 
29.93, Line ร้อยละ 14.29, Ads Network/Banners ร้อยละ 13.61, Vertical Search ร้อยละ 
7.48 แสดงให้เห็นถึงความนิยมของแอปพลิเคชัน Facebook ในไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่มี
ประชากรใช ้Facebook มากที่สดุในโลก  และมีแนวโนม้ตวัเลขสงูขึน้ในทกุปี 
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ภาพประกอบ 4 แสดงสถิติการใช ้Facebook 

จากภาพประกอบ 4 STANDARD (2561b) ระบุสถิติ Facebook ประเทศไทย มยีอดผูใ้ช ้
ในประเทศไทย ปี 2561 เฉลี่ย 52 ลา้นคน ต่อเดือน, 36 ลา้นคน คือยอดผูใ้ชต่้อวนั, รอ้ยละ 98 ใช้
งานบนโทรศพัทม์ือถือ และช่องทาง Facebook นบัเป็นสื่อที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้มากกว่า 
Instagram อีกดว้ย 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
กลยุทธ์การแพร่ภาพสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ขายสินคา้แฟชั่นกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

ของผู้บริโภค  (เกตุรัตนกุล วิศิษฎ์, สุทธิโยธิน ณัฐฐ์วัฒน์, และ ศรีดี สุภาภรณ์ , 2019) ระบุ
ผลการวิจยัไวว้่า ผูไ้ลฟ์ขายสินคา้ตอ้งใชก้ลยทุธ ์4 ดา้น ดงันี ้

1. การสรา้งความเพลิดเพลิน ใหแ้ก่ลกูคา้ 
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2. การสรา้งความเชื่อถือแก่ลกูคา้และช่องทางเผยแพร ่
3. การสื่อสารผ่านสว่นประสมทางการตลาด หรือ 4Ps 
4. การบรกิารหลงัการขายท่ีดี 

โดยกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เปิดรบัชมการไลฟ์ขายสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ชมสปัดาหล์ะ 1-
2 ครัง้ ซึ่งสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมที่สดุคือ เสือ้ผา้สตรี รองลงมาคือกระเป๋าแฟชนั ซึ่งพฤติกรรมการ
สื่อสารผ่าน Facebook Live กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้ รอ้ยละ 32.3 ตดัสินใจยังไม่ซือ้ รอ้ยละ 61 
และตดัสินใจไม่ซือ้มีเพียง รอ้ยละ 6.7 โดยมีทศันคติต่อการตดัสินใจซือ้ในระดบัมาก เพศและอายุ
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้แตกต่างกัน ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมการรบัชม Facebook 
Live มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซือ้สินคา้ประเภทแฟชั่น 

การยอมรบัเทคโนโลยี Facebook Live และความน่าเชื่อถือของเจา้ของ Page ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้เสือ้ผา้บน Facebook (ภาวินีย ์หิ่งหอ้ย, 2561, น. 35-39) ระบุ ความถ่ีในการซือ้
เสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live คือ ทุกๆ 1 เดือน โดยชาํระเงินผ่านทาง Online banking ราคาสินคา้
ที่ซือ้จะอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,000 บาท เหตผุลหลกัในการเลือกซือ้เสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live คือ 
มีราคาน่าสนใจ และแบบเสื ้อผ้าที่นิยมเลือกซื ้อคือชุดลําลองหรือเสื ้อยืด ปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นการรบัรูป้ระโยชน ์
และปัจจยัความน่าเชื่อถือของเพจรา้นคา้ สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ของลกูคา้บน Facebook 
โดยสามารถสรุปไดว้่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัความน่าเชื่อถือของผูข้าย หรือเจา้ของเพจ 

การยอมรบัเทคโนโลยี ความไวว้างใจ และการตลาดผ่านสงัคมออนไลนท์ี่มีผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้สินคา้ผ่านช่องทาง Facebook Live ของกลุ่มผูบ้ริโภค Generations X, Y, Z)รุจิภาส โพธิ์

ทองแสงอรุณ, 2019, น. 272-273 (  ระบุผลการวิจยัว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลนค์วรตอ้งสรา้ง
ความเชื่อมั่น การซื่อสัตย ์การเอาใจใส่ และหลีกเลี่ยงที่จะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ เพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัลกูคา้ใหเ้กิดความไวว้างใจ 

จากงานวิจยัทัง้สามนี ้นอกจากจุดประสงคห์ลกัของฉากในการสรา้งภาพลกัษณ์ ความ
น่าเชื่อถือ ที่งานวิจยัไดก้ล่าวถึงเป็นสว่นใหญ่แลว้นัน้ ผูว้ิจยัเล็งเห็นความสาํคญัของกลยุทธใ์นการ
ขายขา้งต้น ในการสรา้งความเพลิดเพลินด้วย ซึ่งฉากสามารถมีส่วนช่วยในการดาํเนินเรื่องได ้
ผูว้ิจัยจะสรุปปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการขาย และอาจจะพิจารณาเป็นฟังกก์ารใชง้านเสริม เพื่อ
แก้ปัญหาบางอย่าง ให้การดาํเนินเรื่องเกิดความความเพลิน ดึงคนให้อยู่ในไลฟ์ไ ด้นานๆ และ
พฒันาต่อเป็นยอดขายต่อไป 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- ลกัษณะของพืน้ที่ไลฟ์ 

- ขัน้ตอนในการไลฟ์ 

- ความถ่ีในการไลฟ์ 

- สินคา้ที่ขาย 

- งบประมาณ 

ปัจจัยด้านการออกแบบ 
- สดัแสดงแสงผลบนจอ

โทรศพัทม์ือถอ 

- วสัด ุ

- เทรนดก์ารแตกแต่งรา้น 

รูปแบบฉาก 

ธุรกิจออกแบบฉากส าหรับไลฟ์ขายสินค้า 



 

บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัธุรกิจออกแบบฉากสาํหรบัการขายสินคา้ออนไลน ์เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดย
มีวัตถุประสงคเ์พื่อ ออกแบบฉากตามความตอ้งการของรา้นคา้ออนไลน ์ดว้ยวิธีไลฟ์ขายสินค้า
ในเฟซบุ๊ก  โดยผลของการออกแบบ  จะเป็นการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัรา้นคา้ ที่มีปัญหาเรื่อง
ความสวยงาม ความไม่พรอ้มในเรื่องของสถานที่ ใหเ้กิดความมั่นใจ สรา้งจุดเริ่มตน้ที่ดีจนพฒันา
เป็นยอดขายได ้

จากการที่ผู ้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ซือ้ ผู ้ขาย สินค้าออนไลน์ ผู้วิจัยจึง
วางแผนที่จะออกแบบฉาก เพื่อปรบัภาพลกัษณท์ี่ดี ชวนมอง รวมไปถึงวิธีการใชง้านที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมที่เกิดขึน้  โดยผูว้ิจยัไดว้างแผนดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1  ศกึษาพฤติกรรมการขายสินคา้รูปแบบเฟซบุ๊กไลฟ์ และหาความตอ้งการ
ของเจา้ของรา้น 

ขัน้ตอนที่ 2  การออกแบบ 
ขัน้ตอนที่ 3  นาํแบบใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา 
ขัน้ตอนที่ 4  ปรบัปรุงแบบ 
ขัน้ตอนที่ 5  การสรุปผลและวิเคราะหข์อ้มลู 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาพฤติกรรมการขายสินค้ารูปแบบเฟซบุ๊กไลฟ์ และหาความต้องการของ
เจ้าของร้าน 

ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ข้อมูลจาก คุณ กนกรตัน์ พลับประสงค์ เจ้าของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
“KAYA เสือ้ผ้านําเข้างานดีที่สุด” โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้แบบ
สมัภาษณท์ัง้ คาํถามปลายปิด (Closed ended questions) ในส่วนขอ้มลูส่วนบุคคล และคาํถาม
ปลายเปิด (Open ended questions) ซึ่งจะเป็นคาํถามในลกัษณะที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญได้
ตอบขอ้มลูอย่างเสรีเพื่อแนะแนวทางในออกแบบ และแกไ้ขปัญหา โดยมีโครงสรา้งแบบสมัภาษณ์
ดงันี ้

สว่นที่ 1 ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคล 
สว่นที่ 2 ดา้นลกัษณะพืน้ที่ 
สว่นที่ 3 ดา้นรูปแบบการตกแต่งรา้น 
สว่นที่ 4 ดา้นกิจกรรมระหว่างการซือ้ขาย 
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ขั้นตอนที ่2 การออกแบบ 
ผูว้ิจัยนาํขอ้มูลความตอ้งการที่ไดจ้ากเจา้ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มาตั้งตน้ในการพัฒนา

แบบ จาํนวน 3 แบบ ในลกัษณะภาพสามมิติ และแสดงการใชง้าน ผ่านตวัแปรต่างๆ ดงันี ้
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเบือ้งตน้ ปัจจัยเก่ียวกับการออกแบบ สาํหรบัการขายสินคา้

ออนไลนด์ว้ยวิธีเฟซบุ๊กไลฟ์ ดงันี ้
ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. ขอ้มลูพืน้ฐาน เพศ อาย ุรายได ้ของเจา้ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
2. ลกัษณะพืน้ที่ไลฟ์ขายสินคา้ 
3. ขัน้ตอนการไลฟ์ขายสินคา้ 
4. ความถ่ีในการใชง้าน 
5. สินคา้ที่ขาย 
6. งบประมาณ 

ปัจจยัเก่ียวกบัการออกแบบ 
1. สดัสว่นพืน้ที่แสดงผลบนจอมือถือ 
2. วสัด ุ
3. เทรนดก์ารแต่งรา้น 

ตวัแปรตาม คือ ฉาก โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ขนาดของฉาก 
2. ลกัษณะการใชง้าน 
3. ลวดลาย 

ขั้นตอนที ่3 น าแบบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
ผูว้ิจัยนาํแบบทัง้ 3 แบบ จากขัน้ตอนการพัฒนาแบบ  มาใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาเลือก

เพียง 1 แบบ  เพื่อนาํไปพัฒนาต่อ โดยผูว้ิจัยจะใชผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นต่างๆ รวม 4 ท่าน รายละเอียด
ดงันี ้

ท่านที่ 1  คณุ กนกรตัน ์พลบัประสงค ์เจา้ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้
งานดีที่สดุ” 

ท่านที่  2  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
โครงสรา้งผลิตภณัฑ ์อาจารยป์ระจาํภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
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ท่านที่ 3  ผูช้่วยศาสตราจารย ์อินทิรา นาควชัระ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ์และกราฟิก อาจารยป์ระจาํภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ท่านที่ 4  อาจารย์ ภัคคพร พิมสาร ผู้เชี่ยวชาญชาญด้านการออกแบบฉากละคร 
อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

ซึ่งเป็นลกัษณะการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) และใชแ้บบสมัภาษณค์าํถาม
ปลายเปิด (Open ended questions) ซึ่งจะเป็นคาํถามในลกัษณะที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญได้
ตอบขอ้มลูอย่างเสรี เพื่อแนะแนวทางในออกแบบ และแกไ้ขปัญหา โดยมีโครงสรา้งแบบสมัภาษณ์ 
ดงันี ้

สว่นที่ 1 ดา้นภาพลกัษณ ์
สว่นที่ 2 ดา้นลกัษณะการใชง้าน 
สว่นที่ 3 ดา้นธุรกิจ 

ขั้นตอนที ่4 ปรับปรุงแบบ 
จากแบบที่ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาเลือก นาํมาเป็นตัวตัง้ตน้ในการปรบัปรุงแบบ โดยแยก

ประเด็นสิ่งที่ตอ้งคงไว ้และสิ่งที่ตอ้งปรบัปรุง หรือเสรมิเขา้ไป ตามขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัมา 

ขั้นตอนที ่5 การสรุปผลและวิเคราะหข์้อมูล 
สรุปแบบสดุทา้ย วิธีการใช ้ มมุมองดา้นธุรกิจ และขอ้เสนอแนะการออกแบบฉากสาํหรบั

รา้นคา้ทั่วไปในอนาคต ผูว้ิจยัต่อไป รวมถึงภาครฐั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

จากการศึกษาคน้ควา้โครงการวิจัยธุรกิจออกแบบฉากสาํหรบัการขายสินคา้ออนไลน ์
กรณีศึกษาเพจ “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้งานดีที่สดุ” ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผูซ้ือ้
สินคา้ในไลฟ์ และผูข้ายดว้ยผูว้ิธีไลฟ์ เบือ้งตน้ เพื่อหาความตอ้งการในการกาํหนดรูปแบบฉาก 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ขายสินค้ารูปแบบเฟซบุ๊กไลฟ์ และหาความต้องการ
ของเจ้าของร้าน 

ส่วนที ่1 สัมภาษณข์้อมูลจากผู้ซือ้-ขายสินค้าในไลฟ์  
ผูว้ิจัยใชก้ารเลือกกลุ่มผูส้มัภาษณ์แบบเจาะจงบุคคล จาํนวน 6 ท่าน โดยมีเกณฑก์าร

พิจารณาคณุสมบติัดงันี ้
 กลุม่ที่ 1 ผูซ้ือ้สินคา้ในไลฟ์ 

  1. สญัชาติไทย 
  2. เป็นผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัเฟซบุ๊ก 
  3. ซือ้สินคา้ออนไลนเ์ป็นประจาํ (อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้) 
  4. เคยรบัชมไลฟ์ขายสินคา้แฟชั่นอย่างสมํ่าสมอ 

 กลุม่ที่ 2 ผูข้ายสินคา้ดว้ยวิธีไลฟ์ 
  1. สญัชาติไทย 
  2. เป็นผูข้ายสินคา้ที่มีช่องทางการขายในเฟซบุ๊ก 
  3. มียอดกดไลคเ์พจและผูติ้ดตามรวม มากกว่า 5,000 คน 
  4. ใชฟั้งกช์นัเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เป็นประจาํในการขาย 
  5. ขายสินคา้ประเภทแฟชั่น 

1.1 ข้อมูลพฤติกรรมผู้ซือ้สินค้าในไลฟ์ 
จากเกณฑท์ี่ผูว้ิจยัใชใ้นการเลือกซือ้สินคา้ เพื่อหาขอ้มลูพฤติกรรมการซือ้สินคา้ โดยเนน้

ไปที่ผูห้ญิง กลุ่มสินคา้ประเภทแฟชั่น ที่มีพฤติกรรมการซือ้ในไลฟ์เป็นประจาํ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มผู้
สมัภาษณเ์ชิงลกึ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. คณุ ลลนา เพิ่มสวุรรณเจรญิ 
2. คณุ อภิญญา ประจง 
3. คณุ นํา้ฝน กงัแฮ 
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จากขอ้มูลผูซ้ือ้สินคา้ทั้งหมด พบว่า ผูซ้ือ้ทุกคนใชโ้ทรศัพทม์ือถือเป็นเครื่องมือหลกั ใน
การรบัชมไลฟ์ขายสินคา้ โดยช่วงเวลาสะดวกในการรบัชมคือ ช่วงก่อนนอน มากที่สดุ และช่วงพกั
กลางวนั ตามลาํดบั ซึ่งระยะเวลาในการรบัชมแต่ละครัง้ ตัง้แต่ 10 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ขึน้อยู่
กับความน่าสนใจของการดาํเนินการขาย และตัวสินค้าด้วย โดยปัจจัยในการเลือกรบัชมไลฟ์ 
ส่วนมากมาจากความบังเอิญในขณะเลื่อนจอดู content ต่างๆ หรือความเคลื่อนไหวของหน้า 
Feed หากเป็นรา้นคา้ที่มีการติดตามเป็นประจาํ จะเขา้ไปร่วมรบัชมตามการนดัหมายที่ทางเพจได้
แจง้นดัไวล้ว่งหนา้ผ่านการโพสต ์

พบว่าสินคา้ที่นิยมรบัชมผ่านไลฟ์มากเป็นอันดับ 1 คือ เสือ้ผา้ รองลงมาจะเป็นสินค้า
ประเภทสวยงามอ่ืนๆ ซึ่งล้วนเป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่ นทั้งสิ ้น อาทิ เช่น กระเป๋า เครื่องสําอาง 
เครื่องประดับ โดยปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกรับชมเพจต่างๆ นั้น คือ ความพึงพอใจใน
รูปแบบของสินคา้เป็นหลกั รวมถึงลกัษณะดาํเนินการขายสินคา้ของผูข้าย ราคา และการตกแต่ง
รา้น  

สิ่งที่ผูซ้ือ้ตอ้งการจากผูข้ายในขณะรบัชมไลฟ์ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการตดัสินใจซือ้
สินคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. รายละเอียดสินคา้ 
2. ขนาด 
3. ตวัเลือกสี หรือแบบ (ถา้มี) 
4. ราคา 
5. ค่าจดัสง่ 
6. ขอ้มลูอ่ืนๆ เช่น การทดลองสวมใสส่ินคา้, swatch สี ในกรณีเครื่องสาํอาง เป็นตน้ 

ความน่าสนใจของการไลฟ์ขายสินค้าในมุมมองผูซ้ือ้นั้น โดยมากเป็นเรื่อง การเขา้ถึง
ขอ้มลูไดม้ากกว่ากว่าลกัษณะการโพสตภ์าพขายสินคา้ทั่วไป ผูซ้ือ้ไดเ้ห็นสินคา้จริง รบัขอ้มลูต่างๆ 
ที่ละเอียดกว่าจากผูข้าย เกิดปฏิสมัพนัธร์ว่มระหว่างการซือ้ขาย ซกัถามไดท้นัทีที่ตอ้งการขอ้มลูใน
จุดที่สงสัย เช่น ราคา สี และขนาด ตามลาํดับ ซึ่งเป็นคาํถามที่ผู ้ซือ้มักต้องถามในขณะรบัชม  
รวมถึงรบัอรรถรสในการขายที่ดีกว่าจากทกัษะการพดูของผูข้าย และรบัรูถ้ึงความน่าเชื่อถือ การมี
อยู่ของรา้นคา้ ผ่านองคป์ระกอบหลายอย่างที่ทาํใหผู้ซ้ือ้สามารถจดจาํรา้นคา้ได ้ลาํดบัแรกคือ ตัว
ผูข้ายและภาพลกัษณร์า้นคา้ โทนสี รองลงมาคือ โลโก ้ซึ่งภาพลกัษณร์า้นคา้นีเ้อง เป็นปัจจยัหลกั
ที่ผูซ้ือ้ใชพ้ิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของรา้นอีกดว้ย 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 3 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการซือ้สินค้าในไลฟ์ 
โดยทั่วไปนัน้ เบือ้งตน้มีกระบวนการ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงขัน้ตอนการซือ้สินคา้ในไลฟ์ 

ในทางตรงกันขา้ม มีปัจจัยมากมายที่รบกวน และสรา้งความไม่พึงพอใจต่อการรบัชม 
เป็นเหตุใหต้ดัสินใจออกจากไลฟ์ ดงัเช่นความเห็น “บางครัง้คนเขา้ดูพรอ้มกนัเยอะเกิน เอฟไม่ทัน
เลย หงุดหงิด ก็ออกจากไลฟ์ไปเลยก็มี” ... “การไม่รบัฟังว่าลกูคา้ตอ้งการสินคา้อะไร หรือถามไปก็
ไม่ตอบกลบั” (อภิญญา ประจง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 4 มีนาคม 2562) และ “บางรา้นแพนกลอ้ง
ไปเห็นกองผา้ รก ดตูลาดล่าง” (ลลนา เพิ่มสวุรรณเจรญิ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562)  

เลือกสินคา้ 

พิมพ ์product code 

บนัทกึภาพหนา้จอ 

รา้นคา้ยืนยนัออเดอร ์

ทกั Inbox 

รอสรุปรายละเอียดการชาํระเงิน 

ชาํระเงิน 

สง่สลิปและรายละเอียดการจดัสง่ใหผู้ข้าย 
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ซึ่งปัจจยัหลกัมักมาจากตวัผูข้ายเอง เช่น ลกัษณะการดูแลลกูคา้ที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากในบางครัง้มี
ปรมิาณผูร้บัชมเป็นจาํนวนมาก การเดินเรื่องชา้ ใชเ้วลาเปลี่ยนเสือ้ผา้นาน ไม่กระชบัการพดู ไม่รบั
ฟังความตอ้งการของลูกคา้ หรือมีบุคลิกที่ตลกเกินไป ใส่อารมณ์เกินไป ใชค้าํพูดไม่สุภาพ และ
รองลงมาจะเป็นปัจจัยทางด้านเทคนิค เช่น สัญญาณอินเตอรเ์น็ตและ production ไม่ดี หรือ
แมก้ระทั่งรูปแบบการขายที่มีลกัษณะตอ้งแย่งชิงสินคา้ ซึ่งก็สามารถเป็นประเด็นที่ทาํใหอ้อกจาก
ไลฟ์ไดเ้ช่นกนั  

1.2  ข้อมูลพฤติกรรมผู้ขายสินค้าด้วยวิธีไลฟ์ 
จากเกณฑท์ี่ผูว้ิจยัใชใ้นการเลือกผูข้ายมืออาชีพ เพื่อหาขอ้มูลพฤติกรรมการขายสินคา้

กลุม่แฟชั่นดว้ยวิธีการไลฟ์ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุม่ผูส้มัภาษณเ์ชิงลกึ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้
1. คณุ รุง้มณี พลอาสา ขายต่างห ูกาํไร และสรอ้ยคอ 
2. คณุ พิชณฏัฐ์ฎา พลพหล ขายกระเป๋าแบรนดเ์นม 
3. คณุ กนกรตัน ์พลบัประสงค ์ขายเสือ้ผา้แฟชั่น 

จากขอ้มูลการขายสินคา้ดว้ยวิธีไลฟ์ ผูข้ายสินคา้มีทั้งรูปแบบเป็นอาชีพหลัก และบาง
ท่านทาํเป็นอาชีพเสริม ซึ่งสามารถทาํรายไดต้ัง้แต่ 15,000 – 100,000 บาท ขึน้อยู่กับความถ่ีและ
จาํนวนผูติ้ดตามของทางรา้น ผูข้ายสินคา้สะดวกใชบ้า้นส่วนตัว เป็นพืน้ที่หลกัในการดาํเนินการ 
ในกรณีที่ขายสินคา้ชิน้เล็ก เช่น เครื่องประดับ หรือ กระเป๋า ดังเช่น คุณรุ้งมณี พลอาสา และคุณ 
พิชณัฏฐ์ฎา พลพหล จะใชพ้ืน้ที่ ในการขายไม่เกิน 2 ตารางเมตร ส่วนคุณกนกรตัน ์พลบัประสงค ์
ขายเสือ้ผา้แฟชั่น ไดใ้ชบ้า้นเพื่อนในการขาย ใชพ้ืน้ที่ประมาณ 4 ตารางเมตร ขึน้ไป ซึ่งกิจกรรมที่
เกิดขึน้ระหว่างขาย จะเป็นตวับ่งชีว้่าควรใชพ้ืน้ที่มากพียงใด 

ผูข้ายในปัจจุบันมีการปรบัตัวในเรื่องความถ่ีของการขาย โดยยึดช่องทาง Facebook 
Live เป็นหลกั เนื่องจากมีผูร้บัชมสงูตัง้แต่หลกัรอ้ย ไปจนถึงหลกัหลายพนั เช่น เพจ “KAYA เสือ้ผา้
นาํเขา้งานดีที่สุด” บางครัง้สูงถึง 5,000 คน โดยระบุว่า “ยอดคนที่ค่อยๆ เยอะขึน้ เป็นผลมาจาก
การท่ีไลฟ์บ่อยๆ ดว้ย” (กนกรตัตน ์พลบัประสงค,์ การสื่อสารส่วนบคุคล, 4 มีนาคม 2562) 

จากการสมัภาษณ์ พบว่า แต่ละเพจ นอกจากเจา้ของเพจแลว้ ทุกเพจจะมีผูจ้ดัการเพจ 
(Administrator) 1-2 คน เป็นผูช้่วยในขณะขาย รวมถึงดแูลกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัระบบหลงับา้น 
ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้รุปโครงสรา้งหนา้ที่การทาํงาน ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสรา้งหนา้ที่การทาํงานของทีมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งหนา้ที่การทาํงาน 

เจา้ของเพจ ผูจ้ดัการเพจ (Administrator) 

หน้าทีห่ลัก  
ไลฟ์ขายสินคา้ 

หน้าทีร่อง 
ตัง้ code สินคา้ 

คิดโครงสรา้งราคา 
ออกบิล 

แพ็คสินคา้ 

หน้าทีห่ลัก 
เช็คสินคา้ 

จดัเรียงลาํดบัการขาย 
ช่วยบอกขอ้มลูระหว่างขาย 

บนัทกึออเดอร ์
แพ็คสินคา้ 

สง่ของที่ไปรษณีย ์
ดรูะบบหลงับา้น 
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แมก้ารขายสินคา้แต่ละประเภทอาจจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกนั แต่ในลกัษณะลาํดับ
ขัน้ตอนการขายสินคา้ดว้ยวิธีไลฟ์ จะมีรูปแบบเบือ้งตน้ที่สอดคลอ้งกัน ผูว้ิจัยสามารถสรุปไดด้ัง
ภาพประกอบ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงลาํดบัการขายสินคา้ดว้ยวิธีไลฟ์ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ที่ผูข้ายตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบนัน้ คือ รายละเอียดของสินคา้ เช่น รา้นขาย
กระเป๋าแฟชนั ระบุว่าตอ้งมีขอ้มลู “ยี่หอ้, รุน่, สี, ขนาด, การใชง้าน, ราคา ขอ้มลูทกุอย่างจะเตรียม

ตัง้ Product Code (ถา้มี) 

เตรียมความพรอ้มสินคา้และอปุกรณก์่อนขาย 

ไลฟ์ 

ออเดอรถ์กูดงึเขา้ระบบ 

ผูจ้ดัการเพจแจง้ยืนยนัผูไ้ดร้บัสินคา้
สินคา้ 

 
ลกูคา้บนัทกึหนา้จอ สง่ยืนยนัทาง Inbox 

สรุปค่าใชจ้่าย - รอโอน 

แพ็คสินคา้ 

- ทกัทาย และเกริ่นนาํสินคา้ 

- ใหข้อ้มลูสินคา้ 

- แจง้ Product Code (ถา้มี) 
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ไวก้่อนไลฟ์ เพื่อทาํเวลาในการขาย” (พิชณัฎฐ์ฏา พลพหล, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 
2562) หรือรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นด็จะมีการใชข้อ้มลูสินคา้ในลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือ “สี, ขนาด,การใช้
งาน เลขบญัชี” (กนกรตัตน ์พลบัประสงค,์ การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562) และรา้นของ
ขายต่างหูแฟชั่น ระบุการใหข้้อมูลที่แตกต่างจากรา้นอ่ืน คือ “ตอ้งสรา้ง code ไวก้่อนเพื่อรนัการ
ขาย จะไดเ้ร็ว”...“เอาต่างหูทาบหนา้เลยใหลู้กคา้ดู บางคนเขานึกภาพไม่ออก” (รุง้มณี พลอาสา, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562) การเตรียมตัวเหล่านี ้จะช่วยดึงลูกคา้ใหอ้ยู่ในช่วงเวลา
ไลฟ์ใหม้ากที่สดุ ซึ่งนั่นคือโอกาสการขายที่เพิ่มขึน้ดว้ย ถึงแมว้่าการใหข้อ้มลูจะถูกวางแผนมาแลว้ 
แต่สถานการณ์ขายจริงสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ไดเ้ลยคือ “ลูกคา้จะชอบถามซํา้ๆ เรื่องขนาด ราคา หรือ
สินคา้แทไ้หม” (พิชณัฎฐ์ฏา พลพหล, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562) แมผู้ข้ายจะแจง้ไป
แลว้ โดยมากจะเป็น ราคา ขนาด วสัดแุละรายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทัง้นีเ้กิดจากปัจจยัที่ควบคุม
ยากเขา้ถึงไลฟ์ในระยะเวลาไม่พรอ้มกนั ทาํใหล้กูคา้ตอ้งเกิดคาํถามซํา้ เพราะมาไม่ทนัในช่วงที่แจง้
ไปแลว้ นี่จึงนบัเป็นปัญหาย่อยๆ ที่นบัเป็นปรมิาณงานแฝงเพิ่มขึน้ 

ในการขายสินค้า นอกจากสินค้าแล้ว ปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้ดาํเนินการในแต่ละครัง้มี
หลายอย่าง ซึ่งลว้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยอปุกรณพ์ืน้ฐานที่ตอ้งมีเหมือนกนั คือ  

1. โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง (เครื่องที่  1 ใช้ถ่าย, เครื่องที่  2 สําหรับผู้ขายดูความ
คิดเห็นลกูคา้ขณะนัน้) 

2. ขาตัง้กลอ้ง 
3. ไฟ 
4. โต๊ะ ราวแขวน (อปุกรณว์างสินคา้) 
5. อ่ืนๆ 

พบว่าปัญหาที่เกิดขึน้ขณะไลฟ์ขายสินคา้ ส่วนมากมกัมาจากอปุกรณ ์เช่น การควบคุม
ความสว่างของไฟ, ภาพลกัษณข์องอปุกรณป์ระกอบและสถานที่, สญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่ไม่เสถียร 
รวมถึงการวางตาํแหน่งสินคา้ดว้ย ปัจจัยหลายๆ อย่างนี ้ได้ถูกพยายามปรบัแก้ไขอยู่เสมอ ดว้ย
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ผู ้ขายปรบัใช้กันเอง จากอุปกรณ์ที่มีมากมายหลายชิน้นี ้ พบว่า หากเป็น
สถานที่ของตนเอง จะไม่เก็บขั้นตอนเก็บอุปกรณ์หลังการใชง้าน สาํหรบัรา้นขายกระเป๋าแฟชั่น 
ระบุ “ไม่เก็บของชิน้ใหญ่ เก็บเฉพาะอปุกรณเ์ล็กๆ บนโต๊ะ” (พิชณัฎฐ์ฏา พลพหล, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 4 มีนาคม 2562) และสาํหรบัรา้นขายต่างหู ระบุ “ขายเสร็จ ไม่เก็บเลย ใชต้รงนั้นสต็อค
ของไปเลย ยังไงก็ขายทุกวนั” (รุง้มณี พลอาสา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562) ยกเวน้
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รา้นขายเสือ้ผา้ ที่ระบ ุ“เก็บทกุครัง้ เพราะใชบ้า้นเพื่อนไลฟ์ ถา้เป็นบา้นตวัเองก็ไม่เก็บ” (กนกรตัตน ์
พลบัประสงค,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 4 มีนาคม 2562) 

ความถ่ีในการปรบัแต่งภาพลกัษณร์า้นคา้ เจา้ของรา้น ระบุ “ไม่บ่อย ปรบับา้ง ประมาณ 
3 เดือนครัง้ อาศยัดูจากเพจรา้นที่ขายของแบบคลา้ยๆ กนั แลว้ก็ตามความชอบส่วนตัวดว้ย” (รุง้
มณี พลาอาสา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562) ซึ่งความถ่ีอยู่ในลักษณะคล้ายๆ กับ
รา้นคา้อ่ืนๆ ถือว่าไม่มาก เมื่อเทียบกับความถ่ีในการไลฟ์ขายสินคา้เกือบทุกวัน และมีวิธีการหา
แรงบนัดาลใจการตกแต่งรา้นสอดคลอ้งกนัทัง้หมด คือจากเพจที่ขายสินคา้ในลกัษณะใกลเ้คียงกนั
เป็นหลกั รองลงมาคือ อา้งอิงตามรสนิยมสว่นตวั และสงัเกตจากรา้นที่มียอดขายสงู 

รูปแบบการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ นอกเหนือจากการไลฟ์ขายสินคา้ตามปกติ โดยมากจะ
เสริมขึน้มา เพื่อเน้นไปที่การดึงจาํนวนผูร้บัชมใหเ้ขา้มาอยู่ในไลฟ์ ดว้ยวิธีต่างๆ ดังเช่น รา้นขาย
ต่างหู ระบุ “ให้ช่วยกด like กด share เล่นเกมแจกของ เพิ่มโปรโมชั่ น กดกระด่ิงสรา้งความ
ต่ืนเต้น” (รุง้มณี พลาอาสา, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562) และเทคนิคจากรา้นขาย
กระเป๋าแฟชั่นคือ “ตอ้งจดัโปรโมชนั แลว้ก็ไลฟ์สัน้ๆ ไม่เกินชั่วโมง” ... “ไม่ลบไลฟ์ดว้ย ไวใ้หล้กูคา้ดู
ยอ้น” (พิชณัฎฐ์ฏา พลพหล, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2562) และอีกมุมองของรา้นขาย
เสือ้ผา้แฟชั่น มีวิธีการแตกต่างออกไปอีก คือ “ตอ้งมีเล่นเกมแจกของบา้ง แต่งสถานที่บา้ง แล้วก็
ขอใหลู้กคา้แชรเ์ขา้กลุ่มปิดก่อนซือ้ทุกครัง้” (กนกรตัตน ์พลบัประสงค,์ การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 
มีนาคม 2562) นับเป็นสิ่งที่ทุกรา้นได้คิดเผื่อไว ้เพื่อใชป้รบัแก้สถานการณ์ที่ยํ่าแย่ใหดี้ขึน้ หรือ
สถานการณป์กติใหม้ีช่วงตื่นเตน้ ดงึดดูลกูคา้เขา้มา 
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1.3 การสกัดค าส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือหาประเด็นในการ
ออกแบบ (Theme) 

ตาราง 1 แสดงขอ้มลูประเด็นสาํคญัต่างๆ ที่ผูถ้กูสมัภาษณก์ลา่วถึง 

Theme 

ผูซ้ือ้ ผูข้าย 

Sum 

 ล
ลน

า 

 อภ
ิญ

ญ
า 

 น
ํา้ฝ

น 

 รุง้
มณี

 

 พ
ิชณ

ฏัฐ
์ฎา

 

 ก
นก

รตั
น ์

1 พฤติกรรมความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้-
ผูข้าย 

   1.1 การเขา้ถึงผ่านจอมือถือ 

    1.2 ระยะเวลาทาํรายการ 

    1.3 สินคา้แฟชั่น 

    1.4 การให/้ขอ ขอ้มลูสินคา้เพิ่มเติม 

    1.5 การตดัสินใจซือ้ 

    1.6 กิจกรรมสง่เสรมิการขาย 

    1.7 เทคนิคและอปุกรณเ์รียกลกูคา้ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

6 

1 

6 

5 

2 

3 

1 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

Theme 

ผูซ้ือ้ ผูข้าย 

Sum 

 ล
ลน

า 

 อภ
ิญ

ญ
า 

 น
ํา้ฝ

น 

 รุง้
มณี

 

 พ
ิชณ

ฏัฐ
์ฎา

 

 ก
นก

รตั
น ์

2 ภาพลกัษณร์า้นคา้ 

   2.1 ความน่าเชื่อถือ 

    2.2 การจดจาํเอกลกัษณร์า้นคา้ 

    2.3 ความเป็นระเบียบของสินคา้ 

    2.4 ค่าใชจ้่ายอปุกรณ ์

    2.5 การจดัการอปุกรณห์ลงัใชง้าน 

    2.6 ขนาดพืน้ที่ 

    2.7 ความถ่ีในการปรบัรา้น 

    2.8 โทนสีของภาพ (filter function) 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

5 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

Theme 

ผูซ้ือ้ ผูข้าย 

Sum 

 ล
ลน

า 

 อภ
ิญ

ญ
า 

 น
ํา้ฝ

น 

 รุง้
มณี

 

 พ
ิชณ

ฏัฐ
์ฎา

 

 ก
นก

รตั
น ์

3 ปัญหาระหว่างไลฟ์ 

   3.1 แสงสว่าง 

    3.2 ความกระชบัในการดาํเนินเรื่อง 

    3.3 คณุภาพของภาพ 

    3.4 การตอบโตค้อมเมน้ต ์

    3.5 บรรยากาศรอบขา้ง 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

3 

5 

2 

1 

1 

 
จากตาราง 1 พบว่า มขีอ้มลูที่ถูกกล่าวถึงในประเด็นต่างๆ จากมมุองผูซ้ือ้ขายสินคา้ และ

เจา้ของเพจที่สอดคลอ้งกนั ประเด็นสาํคญัที่ถูกผูถู้กสมัภาษณพ์ดูถึงมากกว่ารอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ การ
เขา้ถึงผ่านจอโทรศัพทม์ือถือ, สินคา้แฟชั่น, การให/้ขอขอ้มูลสินคา้เพิ่มเติม, ความน่าเชื่อถือ, การ
จดจาํเอกลกัษณข์องรา้นคา้ และความกระชบัในการดาํเนินเรื่อง 
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ประเด็นส าคัญทีถู่กกล่าวถึงมากทีสุ่ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงขอ้มลูประเด็นสาํคญั ที่ผูซ้ือ้และผูข้ายกลา่วถึงมากท่ีสดุในดา้นต่างๆ 

ผลที่ ได้จากการสกัดคําสําคัญจากบทสัมภาษณ์ เพื่อหาประเด็นในการออกแบบ 
(Theme) ในขัน้ตอนที่ 1 นาํมาตัง้ตน้ในการออกแบบครัง้ที่ 1 ซึ่งมีปัจจยัที่ตอ้งคาํนึงถึง ดงันี ้

1.1.1 ดา้นพฤติกรรมความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 
1.1.1.1 การเขา้ถึงผ่านจอมือถือ ตอ้งพิจารณาเรื่องขนาดของฉาก ที่จะสามารถ

แสดงภาพที่แสดงผลบนจอ ออกมาไดพ้อดี 
1.1.1.2 สินคา้แฟชั่น จะเป็นจดุที่นาํไปสูรู่ปแบบภาพในการออกแบบกราฟิก 
1.1.1.3 การให้/ขอรบัข้อมูลเพิ่ม ต้องสังเกตจากการไลฟ์สินค้าจริง หาปัญหา

เฉพาะทางที่เกิดขึน้ในไลฟ์ เพื่อเสรมิการใชง้าน จะทาํใหอ้ปุกรณท์าํหนา้ที่ช่วยไลฟ์ไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
1.1.2 ดา้นภาพลกัษณร์า้นคา้ 

พฤติกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย 

ภาพลักษณร้์านค้า 

ปัญหาระหว่างไลฟ์ 

การเขา้ถึงผ่านจอมือถือ 

สินคา้แฟชั่น 

การให/้ขอขอ้มลูเพิ่มเติม 

ความน่าเชื่อถือ 

การจดจาํเอกลกัษณข์องรา้น 

ความกระชบัในการดาํเนินเรื่อง 
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1.1.2.1 ความน่าเชื่อถือ ตอ้งหาความพอดีที่สอดคลอ้งกับภาพลกัษณ์ที่เจา้ของ
เพจอยากใหเ้ป็น และพิจารณารว่มกบับคุลิกของสินคา้นัน้ๆ 

1.1.2.2 การจดจาํเอกลกัษณข์องรา้น การจัดการกับความตอ้งการของลูกคา้ได้
ตรงจุด จะสามารถออกแบบกราฟิกบนงานพิมพไ์ดต้รงใจลูกคา้ และลายเฉพาะของรา้นนัน้ๆ จะ
เป็นที่เอกลกัษณจ์ดจาํของผูซ้ือ้ออนไลนไ์ด ้

1.1.3 ดา้นปัญหาระหว่างไลฟ์ขายสินคา้ 
1.1.3.1 ความกระชับในการดาํเนินเรื่อง คือปัญหาที่ทาํใหก้ารขายไม่น่าสนใจ 

สรา้งความราํคานให้กับผูซ้ือ้ ซึ่งมาจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ความไม่พรอ้มในอุปกรณ์ การ
ดาํเนินเรื่องชา้หรือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลซํา้ๆ เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่งเข้ามาชมการขาย ปัญหา
เหลา่นีห้ากสามารถแกไ้ขได ้จะช่วยใหเ้ป็นไลฟ์ที่ดาํเนินเรื่องมีประสิทธิภาพ 

โดยจะมีในส่วนขั้นตอนกิจกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างซือ้ขาย อาจจะมีรายละเอียดย่อยไม่
เหมือนกนั เนื่องจากประสบการณก์ารใชง้านแต่ละรา้นของแต่ละคน อาจพบเจอระบบที่รา้นคา้ใช้
ต่างกนัดว้ย เช่น บางรา้นใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปในการดึงขอ้มลูออเดอร ์บางรา้นใช้ผูจ้ดัการเพจเป็น
ผูบ้นัทึกขอ้มูล รวมถึงความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนกนัระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้ายในเรื่องการใหข้อ้มลู ใน
บางครัง้ผูข้ายไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดสินคา้ไปแลว้ แต่ผูซ้ือ้อาจจะเพิ่งเขา้มาในไลฟ์ จึงมีการขอ
ขอ้มลูซํา้ ผูซ้ือ้จึงมกัเขา้ใจว่าผูข้ายไม่ค่อยสนใจตอบคาํถาม ซึ่งในความเป็นจริงคาํถามนัน้ อาจจะ
ถูกตอบซํา้ๆ หลายรอบแล้ว จึงอาจจะเป็นช่องว่างของระบบไลฟ์ ที่ไม่สามารถทาํให้เริ่มรบั ชม
พรอ้มกนัได ้และมีผลต่อทรรศนคติที่มีต่อรา้นคา้ดว้ย 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเฉพาะของเพจ กรณีศึกษา “KAYA เสือ้ผ้าน าเข้างานดีทีสุ่ด” 
2.1 ข้อมูลส่วนตัว 

เพจ “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้งานดีที่สดุ” ดาํเนินธุรกิจหลกัโดยคณุ กนกรตัน ์พลบัประสงค ์
ปัจจุบนัมีอายุ 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยยึดอาชีพไลฟ์ขายเสือ้ผา้เป็นอาชีพหลัก 
ปัจจุบนัมีผูก้ดไลคเ์พจ 6,021 คน และผูติ้ดตามอีก 7,663 คน (ขอ้มลู ณ วนัที่ 17 มิถุนายน 2563) 
มีรายไดป้ระมาณ 80,001 – 100,000 บาท ต่อเดือน โดยคุณกนกรตัน ์ไดใ้ชบ้า้นของเพื่อนตนเอง 
ไลฟ์ขายสินคา้ในทกุวนั ต่อเนื่องมากว่า 1 ปี ในลกัษณะขนยา้ยสินคา้และอปุกรณบ์างส่วนไปกลบั
ดว้ยรถยนต์ส่วนตัวทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่พรอ้มของสถานที่ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ขายที่ยึด
ช่องทาง Facebook Live เป็นช่องทางหลกัอย่างแทจ้ริง และสินคา้ที่ขายเป็นประเภทสินคา้เสือ้ผา้
แฟชั่น ที่มีจาํเป็นต่อการนาํเสนอภาพลกัษณโ์ดยรวมรา้นคา้ใหส้วยงามสอดคลอ้งกับรูปแบบของ
สินคา้ เพื่อสง่เสรมิการขาย 
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2.2 ลักษณะพืน้ที ่(space) 
 

 

ภาพประกอบ 10 แสดงรายละเอียดการใชพ้ืน้ที่ และบรบิทแวดลอ้มพืน้ที่ไลฟ์ขายสินคา้ 

จากภาพประกอบ 10 พืน้ที่เดิมที่ใชด้าํเนินการอยู่ในพืน้ที่หอ้งนอนส่วนตวั ชิดกาํแพงดา้น
หนึ่ง โดยมีพืน้ที่เปิด 3 ดา้น ซึ่งใชพ้ืน้ที่ไลฟ์กวา้ง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และยังเหลือพืน้ที่แวดลอ้ม
สาํหรบัวางอุปกรณ์ รวมถึงการเปลี่ยนชุดขณะขายดว้ย จากสภาพพืน้ที่ในการขายสินคา้ ผูว้ิจัย
พบว่า ปัญหาหลกัของการขายสินคา้จากพืน้ที่เดิมคือ สภาพหอ้งโดยรวมค่อนขา้งเก่า และมีการ
ตกแต่งอปุกรณอ่ื์นๆ ไวไ้ม่สามารถเคลื่อนยา้ยได ้ทาํใหผู้ข้ายเกิดความไม่มั่นใจในภาพที่จะสื่อสาร
ออกไป ถึงความสอดคลอ้งกบัรูปแบบสินคา้ ที่มีความตอ้งการเรื่องความสวยงามประกอบ 
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2.3 กิจกรรมระหว่างการซือ้ขาย (activities) 

ตาราง 2 แสดงขอ้มลูกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในการขายในไลฟ์ 

จาํนวนเพจ 1 

ระยะเวลา/ครัง้ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

ความถ่ี 6-10 ครัง้ / สปัดาห ์

ขนาดพืน้ที่ ไม่เกิน 4 ตารางเมตร 

ความถ่ีในการเปลี่ยนฉาก 1 ครัง้ / 6 เดือน 

อปุกรณ ์ โทรศพัท ์2 เครื่อง, ขาตัง้กลอ้ง, ไฟ, ราว, หุ่น, ไมแ้ขวน 

การเก็บสินคา้ วางไวใ้กลบ้รเิวณไลฟ์ ถา้มาเพิ่มใสล่งัพลาสติก 

ทีมงาน 1. เจา้ของเพจ - ไลฟ์เองเท่านัน้ (ใหล้กูคา้ติด) และแพ็คสินคา้ 

2. ผูจ้ดัการเพจ (Administrator) 1 คน - ช่วยบอกและบนัทกึ
รายละเอียดออเดอรแ์ละแพ็คสินคา้ 

ลาํดบัการขาย 1. นาํเสือ้ผา้ขึน้หุ่นหรือ ราว 
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2. ติดตัง้อปุกรณต่์างๆ ใหพ้รอ้ม 

3. ไลฟ์ โดยเริ่มจากสินคา้ขายดี 

4. ลกูคา้บนัทึกหนา้จอ สง่ Inbox 

5. สรุปยอด - รอโอน 

6. แพ็คสินคา้สง่ 

การจดัการพืน้ที่ เก็บนิดหน่อยไม่ใหร้กตา เพราะไลฟ์ทกุวนัที่เดิม 

ปัญหาระหว่างไลฟ์ ราว หุ่น ฉากหลงั ไฟ ตอ้งปรบัใหด้ดีูเพื่อดงึดดูลกูคา้ สรา้งความ
น่าเชื่อถือ 

 
จากตาราง 2 ผูว้ิจัยไดส้มัภาษณ์ถึงกิจกรรมระหว่างการซือ้ขายในไลฟ์กับ คณุกนกรตัน ์

พลบัประสงค ์พบว่า เบือ้งตน้ดาํเนินการขายดว้ยเพจเดียวเท่านัน้ ในแต่ละวนัตอ้งมีการไลฟ์สินคา้
อย่างน้อยวันละ 1 ครัง้ หรือ 6-10 ครัง้ ต่อสัปดาห์โดยประมาณ ในแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 1 
ชั่วโมง พืน้ที่สาํหรบัการขายสินคา้ประเภทเสือ้ผา้นัน้ มีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณ 4 ตารางเมตร 
โดยคณุกนกรตัน ์มีโอกาสในการปรบัรูปลกัษณร์า้นคา้บา้ง ประมาณ 1 ครัง้ / เดือน 

อปุกรณท์ัง้หมดที่ใช ้จะมีความสอดคลอ้งกบัรา้นคา้ขายเสือ้ผา้แฟชั่นทั่วไป ประกอบดว้ย 
โทรศพัทม์ือถือ 2 เครื่อง, ขาตัง้กลอ้ง, ไฟ, ราว, หุ่น และไมแ้ขวนเสือ้ อปุกรณบ์างส่วน ในตอนทา้ย 
จะไม่ไดถู้กเก็บ โดยวางไวใ้กลเ้คียงในพืน้ที่ไลฟ์ ถา้มีเสือ้ผา้เขา้มาเพิ่ม จะใส่ลังพลาสติกไวก้่อน 
และมีบางสว่นที่คณุกนกรตัน ์ขนยา้ยทกุวนัดว้ยรถยนตส์ว่นตวั 

ในขั้นตอนการขายนัน้ คุณกนกรตัน ์จะมีทีมงานอีก 1 คน ซึ่งช่วยในเรื่องอาํนวยความ
สะดวกระหว่างขาย บนัทกึรายละเอียดออเดอร ์และแพ็คสินคา้ ในส่วนของคณุกนกรตันน์ัน้ เนน้ไป
ที่การเตรียมตัวไลฟ์เป็นหลกั เพื่อจุดประสงคใ์หลู้กคา้จดจาํผูข้าย ติดตามแม่คา้ รวมถึงช่วยแพ็ค
สินคา้ในตอนทา้ยดว้ย โดยลาํดบัการขาย ค่อนขา้งจะสอดคลอ้งกบัรา้นคา้ทั่วไป คือ 

1. นาํเสือ้ผา้ขึน้หุ่น ราว 
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2. ติดตัง้อปุกรณต่์างๆ ใหพ้รอ้ม 
3. ไลฟ์ โดยเริ่มจากสินคา้ขายดี 
4. ลกูคา้บนัทกึหนา้จอ สง่ Inbox 
5. สรุปยอด - รอโอน 
6. แพ็คสินคา้สง่ 

ปัญหาอ่ืนๆ ที่ คณุกนกรตัน ์ยงัตอ้งปรบัอยู่ตลอดเวลาที่ไลฟ์ โดยมากจะเป็นจากอปุกรณ ์
เช่น ราว หุ่น ฉากหลงั ไฟ มีความตอ้งการปรบัใหดู้ดีอยู่เสมอ เพื่อจุดประสงคใ์นการดึงดูดลูกคา้ 
และสรา้งความน่าเชื่อถือ 

2.4 รูปแบบการตกแต่งร้าน (style) 

ตาราง 3 แสดงขอ้มลูรูปแบบฉากในมมุมองเจา้ของเพจตอ้งการ 

คณุสมบติัฉาก ใชง้านง่าย ดแูพงกว่าสินคา้ที่ขายได ้

ลายฉากที่ดสูมจรงิ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นภาพเหมือนจรงิ 

ฉากที่ช่วยใหพ้ืน้ที่ดลูึกขึน้ ไม่จาํเป็น อยากใหเ้สือ้ผา้เด่นที่สดุ 

รูปแบบภาพกราฟิก ถา้เป็นภาพเสมือนจรงิอยากไดม้มุบา้น หรือกราฟิกอ่ืนๆ ที่เรียบๆ 

การมีสว่นรว่มในการ
ออกแบบกราฟิก 

ไดท้ัง้ฉากสาํเรจ็ และแบบบริการออกแบบ 

หนา้ที่ของฉาก ปรบัภาพลกัษณใ์หดี้ขึน้ และสรา้งภาพจาํใหล้กูคา้ 
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จากตาราง 3 ผูว้ิจัยไดส้มัภาษณ์ถึงความตอ้งการ ในแง่ของรูปแบบการตกแต่งรา้น กับ 
คณุกนกรตัน ์พลบัประสงค ์พบว่า มีความตอ้งการฉากที่ใชง้านง่าย ภาพลกัษณส์ามารถออกมาดู
ดี มีราคา เกินกว่าสินคา้ที่ขายได ้เพื่อปรบัภาพลกัษณ์ของพืน้ที่ใหดี้ขึน้ และสรา้งภาพจาํได ้ทัง้นี ้
ทัง้นัน้ ตอ้งส่งเสริมใหส้ินคา้ดูโดดเด่นมากที่สุด ซึ่งลวดลายกราฟิกนัน้ ไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีมิติ
ใหห้อ้งดลูึกขึน้ หรือดเูป็นสถานที่ที่สมจริง โดยอาจจะเป็นกราฟิกเรียบๆ หรือจาํลองพืน้ที่มุมบา้น 
และรบัไดท้ัง้ฉากสาํเรจ็ และการมีบรกิารออกแบบ 

 
2.5 ธุรกิจ (Business) 

ตาราง 4 แสดงขอ้มลูความเป็นไปได ้และเงื่อนไขทางธุรกิจ 

ค่าใชจ้่ายในการตกแต่งรา้น 3,001 – 5,000 บาท 

ราคาที่ยินดีซือ้ฉาก 3,001 – 5,000 บาท 

ช่องทางจาํหน่าย ออนไลน ์โดยสง่ผ่านบรกิาร Grab หรือ  ไปรษณีย ์

การชีแ้จงวิธีใช ้ เลม่คู่มือ หรือสแกน QR Code เพื่อด ูVDO 

การรบัไดข้องโลโกแ้บรนดบ์นสินคา้ พอรบัได ้แต่ตอ้งมีขนาดเล็ก 

 
จากตาราง 4 ผูว้ิจัยไดส้ัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได ้และเงื่อนไขทางธุรกิจกับ คุณกนก

รตัน ์พลับประสงค ์พบว่า ราคาที่ยินดีซือ้ฉากนั้น สอดคลอ้งกับค่าใชจ้่ายในการตกแต่งรา้น อยู่
ในช่วง 3,001 – 5,000 บาท โดยสะดวกติดต่อซือ้สินคา้ในรูปแบบออนไลน ์สามารถส่งผ่านบริการ 
grab หรือไปรษณีย ์โดยควรมีเล่มคู่มือประกอบขณะขนส่ง หรือมี QR Code เพื่อดูวิธีการใชง้าน
เป็นภาพจริง ในส่วนของสินคา้ที่ไดม้านัน้ ทางคณุกนกรตัน ์มองว่า การมีโลโกข้องทางแบรนดอ์ยู่
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บนสินค้านั้น อยู่ในเกณฑ์พอรบัได้ แต่ต้องมีขนาดเล็ก เพื่อไม่รบกวน หรือสรา้งความสับสนใน
ภาพลกัษณข์ณะขายสินคา้ 

จากผลการสมัภาษณ์เชิงลึกในประเด็นต่างๆ ถึงขอ้เท็จจริงเรื่องขอ้มูลส่วนตัว ลกัษณะ
พืน้ที่ไลฟ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างไลฟ์ ทรรศนคติในการตกแต่งรา้น ความเห็นทางดา้น
ธุรกิจ จากเจา้ของเพจ คณุกนกรตัน ์พลบัประสงค ์ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเด็นสาํคญัที่จะนาํไปเป็น
เงื่อนไขในการออกแบบ ดงันี ้

1. สินคา้เป็นเสือ้ผา้แฟชั่น ที่มุ่งเนน้ใหเ้สือ้ผา้เด่นสดุเมื่อไลฟ์ 
2. พืน้ที่ไลฟ์มีลกัษณะเปิด 3 ดา้น สามารถวางอปุกรณร์วมถึงสินคา้ไดร้อบตวั 
3. ใชพ้ืน้ที่ไลฟ์ประมาณ กวา้ง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ไม่รวมอปุกรณท์ี่วางอยู่แวดลอ้ม 
4. อปุกรณ ์ประกอบดว้ย โทรศพัทม์ือถือ ขาตัง้กลอ้ง, ไฟ, ราว, หุ่น, ไมแ้ขวน 
5. ความถ่ีในการใชง้านสงู วสัดตุอ้งคงทน ดแูลง่าย 
6. เนน้ขัน้ตอนการใชง้านตอ้งง่าย เจา้ของรา้นตอ้งประกอบไดเ้อง 
7. มผีูจ้ดัการเพจ (Administrator) จาํนวน 1 คน นั่งอยู่ดา้นหนา้พืน้ที่ไลฟ์เสมอ 
8. ลกัษณะการขาย ตอ้งเดินออกนอกพืน้ที่แสดงผลบ่อย เพื่อเปลี่ยนเสือ้ผา้ 
9. ไม่ตอ้งการเก็บอปุกรณห์ลงัการใชง้าน เนื่องจากไลฟ์ทกุวนั ตอ้งประหยดัพืน้ที่ 
10. ยินดีลงทนุในอปุกรณช์ิน้นี ้ไม่เกิน 5,000 บาท 

ขั้นตอนที ่2 การออกแบบ 
ส่วนที ่1 การออกแบบคร้ังที ่1  

1.1 แนวทางการออกแบบคร้ังที ่1 
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบโดยสะท้อนออกมาผ่านรูปทรง ( form) และการใช้งาน 

(function) เพื่อแกปั้ญหาตามขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ดงันี ้
1.1.1 รูปทรง (form)  

1.1.1.1 โครงสรา้งฉาก ถูกคิดใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิต ในลกัษณะสี่เหลี่ยมผืนผา้
แนวตั้ง ขนาดสูง 2.5 เมตร กวา้ง 2 เมตร มีฐานคํา้ยันยื่นออกมานอกแนวโครงสรา้ง วางลึกห่าง
จากผนงัไม่เกิน 30 เซนติเมตร รูปแบบเปิดพืน้ที่ดา้นหนา้ และดา้นขา้ง โดยโครงสรา้งเป็นลกัษณะ
ท่อทรงกลม ประกอบขึน้เป็นโครงเสา 4 ดา้น มีแนวคิดลดความซบัซอ้นของโครงสรา้ง และใชพ้ืน้ที่
นอ้ย เพื่อตอบโจทยล์กัษณะการใชง้านขายดว้ยวิธีไลฟ์ ซึ่งเบือ้งหลงักลอ้ง สินคา้ที่ถูกผูข้ายแสดง
แลว้ จะถูกถอดวางอย่างไม่เป็นระเบียบ เพื่อความรวดเร็วในการดาํเนินการขายต่อไป จึงตอ้งการ
โครงสรา้งที่ไม่ซบัซอ้น เพื่อสง่เสรมิพฤติกรรมการใชง้านในสว่นนี ้
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1.1.1.2 งานพิมพ ์ตอ้งมีความบาง เรียบ ตึง แนบเขา้ผนงั เป็นลกัษณะงานพิมพ์
ดา้นเดียว ตัง้ตรง 90 องศา รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้แนวตัง้ มีขนาดสูง 2.5 เมตร กวา้ง 1.8 เมตร ขึง
ในทิศทางลอ้ไปกบัโครงสรา้งฉาก 

1.1.1.3 พรม ประกอบด้วยพรมจาํนวน 2 ชิน้ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร วาง
ติดกนั จะไดข้นาดสาํเร็จรวม กวา้ง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และหนา 5 มิลลิเมตร โดยเลือกใชส้ีลว้น 
โทนเขม้สอดคลอ้งกับลักษณะภาพกราฟิก และวางราบแนบพืน้ ตั้งฉากกับงานพิมพ ์ในบริเวณ
พืน้ที่ผูข้ายสินคา้เดินใชง้าน  

1.1.2 การใช้งาน (function) 
1.1.2.1 โครงสรา้งฉาก ทาํจากพลาสติก ABS ฉีดขึน้รูป ในส่วนที่ต้องการเก็บ

ขอบ หรือตอ้งการความแข็งแรงเป็นพิเศษ จะเป็นอลมูิเนียม เนื่องจากมีนํา้หนกัเบา สวยงาม และ
แข็งแรงมากกว่า จากลกัษณะพืน้ที่เปิด 3 ดา้น ถูกออกแบบมาเพื่อสนองกิจกรรมการใชง้านของ
ผูข้ายเป็นหลกั ที่ตอ้งเดินเขา้ ออก เพื่อหยิบสินคา้ หรือเปลี่ยนชุดต่างๆ โดยขนาดมีที่มาจากระยะ
ปลอดภยัของการแสดงผลบนหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ 

วิธีประกอบชิน้งาน ชิน้งานจะถูกย่อยเป็นชิน้ส่วนเล็กลง ลกัษณะขอ้ต่อถูกเลือก
ใหเ้ป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คือ เป็นลกัษณะตัวผู้-ตัวเมีย ยึดต่อกันเป็นโครงใหญ่ขึน้มา ลกัษณะฐานถูก
ออกแบบมาใหย้ื่นไปทัง้ดา้นหนา้ และดา้นหลงั เพื่อทาํหนา้ที่ค ํา้ยนั พยุงนํา้หนักทัง้หมดใหส้มดุล  
โดยภาพรวมชิน้งานจะถูกย่อยเป็นชิน้ส่วน ขนาดไม่เกิน 100 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการ
เก็บอปุกรณ ์และในกรณีขนสง่ 

1.1.2.2 งานพิมพ ์วสัด ุผูว้ิจยัใชเ้ป็นวสัดปุระเภท PP Paper พิมพด์ว้ยระบบพิมพ์
อิงคเ์จ็ต มีนํา้หนักเบา มว้นได ้ตน้ทุนไม่แพง เพราะเป็นวัสดุงานพิมพท์ี่เป็นที่นิยมในทอ้งตลาด
ทั่วไป สาํหรบักลุ่มสินคา้ออกบูธภายในอาคาร สามารถเช็ดดว้ยผา้แหง้ทาํความสะอาดได ้หาก
ตอ้งการเปลี่ยนชิน้งานพิมพ ์งานพิมพเ์ก่าที่ถูกเปลี่ยนถอดออกมาตอ้งเก็บในลกัษณะมว้น เพื่อลด
การเกิดรอยยบั 

รูปแบบภาพกราฟิก ตอ้งทาํหนา้ที่จาํลองส่วนผนงัดา้นหนึ่งของบา้นจริง ผูว้ิจยัได้
พิจารณาแนวคิดมาจากความนิยมของทอ้งตลาด จากผลสาํรวจรา้นคา้ออนไลน์ ส่วนมากจะนิยม
ไลฟ์ผ่านฉากหลงัที่เป็นลกัษณะผา้ม่าน หรือเป็นผนงัหอ้ง เนื่องจากมีรูปแบบเรียบ รายละเอียดของ
ลวดลายนอ้ย แต่ยงัคงใหม้ิติของภาพที่ดดีู เรียบรอ้ย สะอาดตา ส่งเสรมิใหส้ินคา้ที่นาํเสนอเด่นขึน้ 
ไม่รบกวนต่อสินคา้ที่กาํลงัทาํการขาย 
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วิธีประกอบชิน้งาน ส่วนปลายของงานพิมพ์ จะถูกเก็บความเรียบรอ้ยดว้ยการ
เย็บมว้น และเหลือเป็นช่องสาํหรบัสอดไว ้เพื่อใชง้านรว่มกบัโครงที่มีลกัษณะเหมือนท่อสอด 

1.1.2.3 พรม ผูว้ิจยัใชว้สัดเุป็นพรมอดัที่นิยมใชใ้นงานแสดงสินคา้ ยดึติดพืน้บา้น
ดว้ยเทปติดพรมโดยเฉพาะ ทาํให้ติดแน่น แต่สามารถลอกออกไดง้่ายเมื่อตอ้งการถอดเปลี่ยน ไม่
ทิง้คราบกาวที่พืน้แมติ้ดทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน ดว้ยคุณสมบติัของพรมที่สามารถรองรบันํา้หนัก รอย
ขีดข่วนไดดี้ จึงเหมาะกบัการใชง้านในไลฟ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพฤติกรรมของผูข้ายส่วนใหญ่ มกัจะใส่
รองเทา้มีสน้ เพื่อสรา้งบุคลิกภาพที่ดีในขณะขายสินคา้ โดยพรมถกูย่อยชิน้ส่วนออกเป็น 2 ชิน้ เพื่อ
ขนาดสาํหรบัการขนสง่ และผูใ้ชง้านสามารถเลือกใช ้หรือไม่ใชส้ว่นพรมได ้เนื่องจากเป็นชิน้ส่วนที่
แยกออกจากโครงสรา้งฉาก หรือในกรณีที่พรมเกิดชาํรุดก่อนโครงสรา้งฉากหลัก จะสามารถ
เปลี่ยนอะไหลแ่ยกได ้ไม่ตอ้งเปลี่ยนยกชดุ  

1.2 ผลงานออกแบบ 

 

ภาพประกอบ 11 โครงสรา้งหลกัของฉาก 

จากภาพประกอบ 11 โครงสรา้งฉากมีลกัษณะเป็นโครงที่เรียบง่าย เนน้ใชพ้ืน้ที่นอ้ย ใน
การออกแบบคาํนึงถึงกิจกรรมระหว่างการขาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การเปลี่ยนชุด ฉากจะไม่
รบกวนพืน้ที่สว่นนัน้ โครงสรา้งหลกัทาํจากพลาสติก ABS ฉีดขึน้รูป ในส่วนที่ตอ้งการเก็บขอบ หรือ
ตอ้งการความแข็งแรงเป็นพิเศษ จะเป็นอลูมิเนียม และใชส้ีพืน้ เพื่อใหเ้วลาประกอบเขา้กับงาน
พิมพ ์จะไม่เห็นเงาทะลอุอกมารบกวนภาพลกัษณล์ายกราฟิกที่จะสื่อสารออกไป 
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ภาพประกอบ 12 ลกัษณะขาตัง้ 

จากภาพประกอบ 12 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบลกัษณะขาตัง้คํา้ยนั เนื่องจากอปุกรณม์ีความสงู
รวมพอสมควร แมจ้ะใชภ้ายในอาคาร แต่ตอ้งปอ้งกนัการโยกเอนจากการเดินชนไวด้ว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 13 รูปแบบการใชง้านขอ้ต่อ 
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จากภาพประกอบ 13 ผูว้ิจัยไดเ้ลือกใชข้อ้ต่อดว้ยวิธีการที่ง่ายที่สุด ในลกัษณะตัวผู้-ตัว
เมีย เพื่อใหเ้หมาะกับกลุ่มลูกคา้ ซึ่งเป็นผูห้ญิงเป็นหลัก สามารถต่อประกอบไดง้่ายดว้ยตนเอง 
และคนเดียว โดยวสัดขุึน้รูปจากพลาสติก ซึ่งมีความยืดหยุ่นเล็กนอ้ย จึงเหมาะกบัขอ้ต่อลกัษณะนี ้
จะทาํใหเ้มื่อเสียบเขา้หากนัเกิดความยืดหยุ่นรบักนัพอดี 

 

 

ภาพประกอบ 14 รูปแบบการเก็บขอบงานพิมพ ์

จากภาพประกอบ 14 ผูว้ิจัยไดเ้ลือกวัสดุสาํหรบังานพิมพป์ระเภท PP Paper พิมพด์ว้ย
ระบบพิมพอิ์งคเ์จ็ต มีนํา้หนกัเบา มว้นได ้ตน้ทุนไม่แพง ถูกเก็บขอบดว้ยลกัษณะการเย็บมว้น ซึ่ง
จะมีลกัษณะเป็นรู รบักับแกนโครงสรา้ง ทาํใหใ้ชง้านง่ายดว้ยการสอด และไม่ขยบัเลื่อนเนื่องจาก
ขนาดความสงูของงานพิมพม์ีความตึงพอดีกบัความสงูของโครงสรา้ง พิมพด์ว้ยระบบอิงคเ์จ็ต โดย
รูปแบบงานพิมพจ์ะเป็นลกัษณะมาจากความนิยมของทอ้งตลาด จากผลสาํรวจรา้นคา้ออนไลน ์
โดยมากจะนิยมไลฟ์ผ่านฉากหลงัที่เป็นผา้ม่าน หรือเป็นผนงัหอ้ง 
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ภาพประกอบ 15 แสดงลกัษณะพรมอดัเรียบ 

จากภาพประกอบ 15 ผูว้ิจยัไดว้สัดทุี่เหมาะสมสาํหรบัส่วนของพืน้เป็นพรมมอดัเรียบ ซึ่ง
ในทอ้งตลาดมีหน้ากวา้งถึง 1.5 เมตร มีตน้ทุนตํ่า และมีความทนทาน เหมาะสาํหรบัการใชง้าน
ภายใตร้องเทา้สน้สูง และไม่ขอบจะไม่เผยอขึน้มารบกวนการขาย เนื่องจากมีการติดเทปสาํหรบั
ติดพรมโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นวสัดุที่ใชท้ั่วไปสาํหรบังานออกบูธ สามารถรือ้เก็บ หรือเปลี่ยนได้
ง่าย ไม่ทิง้คราบกาว และมีสีสนัใหเ้ลือกมากมาย ซึ่งขนาดเพื่อการขนส่งจะอยู่ภายใตก้รอบแนวคิด
เรื่องที่จาํกดัไวไ้ม่เกิน 100 เซนติเมตร เพื่อสรา้งความคลอ่งตวั รวมถึงตน้ทนุในการจดัสง่ใหต้ํ่าที่สดุ
ดว้ย 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.todapvc.com%2Fproduct%2F28375%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A&psig=AOvVaw3iT8wbSYdBxDuksamjsuja&ust=1592476518303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDx0cHTiOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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ภาพประกอบ 16 โครงสรา้ง พรอ้มติดตัง้งานพิมพ ์

ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ ดังภาพประกอบ 16 ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างหลัก
ประกอบเขา้กับงานพิมพโ์ดยวิธีการสอด และถูกออกแบบใหแ้ยกจากส่วนพรม ซึ่งคาํนึงถึงการใช้
งานจริง ที่อาจจะเสื่อมสภาพไม่พรอ้มกนั โดยสามารถเปลี่ยนอะไหล่แยกกนัได ้เฉพาะสว่นที่ชาํรุด
ก่อน และขนาดมีมิติรวมอยู่ที่ 2(กวา้ง) x 2(ยาว) x 2.5(สงู) เมตร มาจากขนาดพืน้ที่ระยะปลอดภยั 
ความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดพืน้ที่แสดงผลของโทรศพัทม์ือถือ และฟังกช์นั Facebook Live 

1.3 ผลการวิเคราะห ์แนวทางการออกแบบคร้ังที ่1 
ผลการวิเคราะหจ์ากเจา้ของรา้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นประเด็นได ้ดงันี ้

1. หลังจากเจ้าของรา้นได้เห็นแนวทางการออกแบบครั้งที่  1 แล้ว ยินดีลงทุนใน
อปุกรณ ์3,001 – 5,000 บาท 

2. อยากใหส้ินคา้มีนํา้หนกัเบา ถา้เป็นไปได ้

3. แม้จะไม่เน้นเคลื่อนย้าย แต่โครงสรา้งตอ้งไม่วุ่นวาย เนื่องจากขณะขายสินค้า 
สินคา้จะถกูวางกองลงพืน้ หรือบรเิวณใกลเ้คียง เพื่อทาํเวลา 

4. รูปแบบกราฟิกเรียบๆ ดแูพง จะช่วยขบัสินคา้ใหด้ดีูขึน้ 

5. ขอใหพ้รมไม่ตอ้งรวมอยู่ในเซ็ตเดียวกนั ในกรณีที่พืน้บา้นไม่ไดเ้ป็นปัญหา 

6. ฉากสามารถทาํใหม้ีความสงูตํ่าลงไดอี้ก เนื่องจากมมุกลอ้งจรงิสามารถปรบัได ้

7. ตอ้งคิดเผื่อการสรา้งความแตกต่างของภาพลกัษณร์า้นคา้ ในเชิงธุรกิจลกูคา้ควรมี
ตวัเลือก หรือแนวทางที่จะไม่ไดร้บัลายกราฟิกเดียวกนักบัรา้นคา้อ่ืน 
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ส่วนที ่2 การออกแบบคร้ังที ่2 
ผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะหแ์นวทางการออกแบบครัง้ที่ 1 จากผูใ้ชง้าน มาพฒันาต่อ ซึ่งจะ

อยู่บนเงื่อนไขขอ้จาํกดัของ ส่วนที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของเพจ กรณีศึกษา “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้งานดี
ที่สุด” โดยจะพัฒนาเป็น 3 แบบ ที่แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง เพื่อแก้ไขเรื่องภาพลักษณ์ตาม
วตัถปุระสงคห์ลกั และเพิ่มลกัษณะการใชง้านเสรมิที่ช่วยในการไลฟ์ใหก้บัผูข้าย หรืออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูซ้ือ้ เพื่อความเฉพาะทางในการเป็นฉากสาํหรบัขายสินคา้ในรูปแบบไลฟ์โดยเฉพาะ 
ดงันี ้
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 แสดงแนวทางการออกแบบ 

 

 

 

3 แบบ 
ฟังกช์ันชารต์แบต 

โทรศพัทข์ณะใชง้านไลฟ์
จะกินแบตเตอรี่มาก 

ฟังกช์ันแสดง 
Product Code 

เพื่อลดการพดูซํา้ๆ 

แบบที ่1 
A - Mockup room 

สรา้งมิติ 
เสมือนหอ้งจรงิ 

ฟังกช์ันบอกขนาด
เสือ้ผ้า 

เพื่อลดการพดูซํา้ 

แบบที ่2 
B - Professional 
โครงสรา้งกะทดัรดั 
ดีไซนเ์นน้ความบาง 

เรียบติดผนงั 

แบบที ่3 
C - Customizable 

เนน้โครงสรา้งที่เจา้ของ
รา้นสามารพปรบัแต่ง

เพิ่มได ้
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การออกแบบรูปแบบที ่1 (A – Mock up Room) 

 

ภาพประกอบ 18 แนวทางการออกแบบ A – Mock up room 

จากภาพประกอบ 18 ฟังกช์นัหลกั คือ โครงสรา้งที่จาํลองเป็นหอ้ง 3 มิติ มีผนังขา้ง เพื่อ
จาํลองพืน้ที่ของบา้นจริง ซึ่งเป็นที่นิยมของรา้นคา้ออนไลนใ์นปัจจุบนั จะใชผ้นงับา้นดา้นที่เรียบๆ 
หรือผนงัที่ติดตัง้ม่าน เพื่อความเรียบรอ้ย สะอาดตา และสง่เสรมิใหส้ินคา้ที่นาํเสนอเด่นขึน้ 

ฟังก์ชันเสริม มีแนวคิดเป็นอุปกรณ์บอกขนาดเสือ้ผ้า เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัญหา ที่
เจา้ของรา้นกล่าวถึง เพื่อลดงานของผูข้าย ไม่ตอ้งพูดซํา้หลายครัง้ และยังช่วยลูกคา้ขณะบนัทึก
หนา้จอยืนยนัออเดอร ์จะมีขอ้มลูขนาดสินคา้ ติดไปในรูปดว้ย 

โครงสรา้งหลกั เป็นพลาสติกขึน้รูปลกัษณะคลา้ยท่อยาว ปลายปิดเป็นขอ้ต่อตวัผู้-ตวัเมีย 
เพื่อการใชง้านที่ง่าย สะดวก ซึ่งสีของพลาสติกจะเนน้ไปที่สีพืน้ เช่น ขาว เทา หรือดาํ เพื่อใหพ้ลาง
ตวัไปกบังานพิมพ ์ ในแง่ของการขนส่ง แต่ละชิน้สว่นจะถกูแบ่งขนาดใหย้าวไม่เกิน 100 เซนติเมตร 
เพื่อสะดวกต่อการใชง้าน และการขนสง่ 

งานพิมพ ์วสัดุเป็นผา้โพลีเอสเตอร ์พิมพด์ว้ยระบบดิจิตอล และเย็บเก็บงานตามรูปทรง
โครงสรา้ง คุณสมบัติของผา้สามารถซัก นาํไปรีดที่อุณหภูมิตํ่าได ้ในกรณีที่ผา้เกิดรอยยับ และ
สามารถยืดขึงตึงไปตามโครงสรา้งที่ไดอ้อกแบบไว ้ซึ่งเป็นวสัดทุี่กาํลงัเป็นที่นิยมในอปุกรณอ์อกบูธ
ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความคล่องตัวทั้งในด้านใช้งาน การประกอบขึน้รูป การพิมพ์ลายใหม่
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ทดแทน มีนํา้หนกัเบา และคุณสมบติัที่สาํคญัอีกประการคือ ลดการสะทอ้นแสงของวสัดไุดดี้มาก 
จึงเหมาะสาํหรบัการถ่ายทาํภาพเคลื่อนไหว 

การออกแบบรูปแบบที ่2 (B – Professional) 

 

ภาพประกอบ 19 แนวทางการออกแบบ B – Professional 

จากภาพประกอบ 19 ฟังกช์นัหลกั ถูกออกแบบใหม้ีลกัษณะบางที่สดุ กระชบัไปกบัพื ้นที่ 
สบายตา โปร่ง ไม่อดึอดั ลกัษณะเป็นกลอ่งอปุกรณเ์รียบๆ แนบไปกบัผนงับา้น บดบงัภาพลกัษณะ
ของผนังไว ้และทดแทนดว้ยงานพิมพภ์าพกราฟิก ที่สามารถสั่งพิมพเ์ฉพาะงานพิมพม์าเปลี่ยน
ทดแทนได ้โดยไม่กินพืน้ที่ เหลือพืน้ที่สาํหรบักิจกรรมไลฟ์ไดส้ะดวก สามารถเดินออกทางซา้ยและ
ขวาได ้ในกรณีที่ตอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้ หลบมุมกลอ้ง หรือแมก้ระทั่งตัง้ราวแขวนเสือ้ผา้ไวข้า้งๆ เพื่อ
ความสะดวกในจดัสรรพืน้ที่ 

ฟังก์ชันเสริม จะเพิ่มอุปกรณ์ชารต์แบตเตอรี่ในตัวสินค้า เนื่องจากฟังก์ชันไลฟ์เป็น
ฟังกช์นัที่ใชอิ้นเตอรเ์น็ตร่วมดว้ย จึงทาํใหแ้บตเตอรี่หมดไวกว่าการใชง้านในรูปแบบปกติ ซึ่งการมี
ฟังก์ชันชารต์แบตเตอรี่ในตัว โดยซ่อนใหเ้นียนไปกับรูปทรง จะช่วยใหท้าํการขายดว้ยวิธีไลฟ์ไม่
สะดดุ ไม่เกิดสถานการณว์ุ่นวายในการเสียบปลั๊กชารต์แบตเตอรีใ่นจดุที่ไกลตาํแหน่งผูข้าย 
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โครงสรา้งหลกั เป็นอลูมิเนียมขึน้รูปเป็นลกัษณะกล่อง ภายในเป็นกลไกดึงมว้น หรือยืด
งานพิมพ์อัตโนมัติ ขณะใชง้านสามารถดึงงานพิมพจ์ากดา้นลงมา เพื่อเก่ียวกับอะไหล่อีกชิน้ที่
ติดตัง้ที่ผนงัสว่นลา่ง การยึดอะไหลท่ัง้หมด จะตอ้งเจาะผนงัและยดึดว้ยสกรู เมื่อไมต้อ้งการใชง้าน 
สามารถดงึงานพิมพก์ลบัขึน้ไปเก็บได ้

งานพิมพ ์เป็นวัสดุประเภท PP Paper พิมพด์ว้ยระบบพิมพอิ์งคเ์จ็ต มีนํา้หนักเบา มว้น
ได ้ตน้ทุนไม่แพง เพราะเป็นวัสดุงานพิมพ์ที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด สาํหรบักลุ่มสินคา้ออกบูธ
ภายในอาคาร 

การออกแบบรูปแบบที ่3 (C – Customizable) 

 

ภาพประกอบ 20 แนวทางการออกแบบ C – Customizable 
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ภาพประกอบ 21 แนวทางการออกแบบ C รูปทรง Modular อ่ืนๆ 

จากภาพประกอบ 20 และ 21 ฟังกช์นัหลกั ถูกออกแบบมาดว้ยแนวคิดที่ตอ้งการใหผู้ใ้ช้
มีส่วนร่วม สามารถปรบัไดต้ัง้แต่รูปทรงของฉาก ตามจินตนาการ หรือตามลกัษณะพืน้ที่ที่ตอ้งการ
บดบัง ซึ่งจะสรา้งความแตกต่างระหว่างรา้นคา้อ่ืนที่ซือ้ไป แมซ้ือ้รูปทรงเดียวกัน แต่สามารถต่อ
ประกอบใหเ้ป็นรูปทรงที่แตกต่างกนัในตอนทา้ยได ้

ฟังกช์ันเสริม เป็นอปุกรณแ์สดง Product code เนื่องจากเป็นปัจจยัหนึ่งในกิจกรรมไลฟ์ 
คือการจัดระเบียบออเดอรข์องรา้น ด้วยการกําหนด Product code เพื่อความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผูข้าย และผูซ้ือ้ และเป็นวิธีการจัดการสินคา้ใหเ้ป็นระบบ จึงเป็นที่นิยมมากในรา้นที่ไลฟ์
ขายสินคา้ โดยอุปกรณ์ชิน้นีจ้ะทาํหน้าที่ลดงานของผูข้าย ลดการพูดซํา้ และยังช่วยลูกคา้ขณะ
บนัทกึหนา้จอยืนยนัออเดอร ์จะมีขอ้มลูสินคา้ ติดไปในรูปดว้ย โดยจะเป็นฟังกช์นัที่ซ่อนอยู่ในบาง
ยนูิต มีรูปทรงโดยรวมเหมือนยนูิตขา้งเคียง ใชง้านแลว้มีภาพลกัษณส์อดคลอ้ง เป็นหนึ่งเดียวกนั 

โครงสรา้งหลกั จะเป็นพลาสติก ABS ขึน้รูปดว้นการฉีด หนึ่งหน่วยจะประกอบดว้ยขอ้ต่อ 
ที่มีทั้งตัวผู้ – ตัวเมีย เพื่อใหใ้ชท้ดแทนกันไดไ้ม่สับสน ซึ่งคือหลักการของ Modular design การ
นาํเอาระบบ Modular มาใชง้านเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแกปั้ญหาไดท้ัง้ทางดา้นการใชง้าน  และ
ด้านความสวยงาม โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นงาน Modular ในลักษณะที่ เป็นงานแนว 
Modern , Minimal และ Post Modern หรือในบางครัง้เรายงัเห็นไดใ้นงานกราฟิก หรืองานสามมิติ
อ่ืนๆ รวมถึงประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามต่างๆ มากมาย ซึ่งมักจะเป็นรูปทรง
เรขาคณิต เพื่อความสะดวกต่อการเรียงต่อกนั 
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ขั้นตอนที ่3 น าแบบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 

 

ภาพประกอบ 22 แนวทางออกแบบ 3 แบบ สาํหรบัใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา 

จากภาพประกอบ 22 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบทัง้ 3 แบบ ใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นต่างๆ พิจารณา รวม 
4 ท่าน รายละเอียดดงันี ้

ท่านที่ 1  คณุ กนกรตัน ์พลบัประสงค ์เจา้ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “KAYA เสือ้ผา้นาํเขา้
งานดีที่สดุ” 

ท่านที่  2  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
โครงสรา้งผลิตภณัฑ ์อาจารยป์ระจาํภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ท่านที่ 3  ผูช้่วยศาสตราจารย ์อินทิรา นาควชัระ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ์และกราฟิก อาจารยป์ระจาํภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ท่านที่ 4  อาจารย์ ภัคคพร พิมสาร ผู้เชี่ยวชาญชาญด้านการออกแบบฉากละคร 
อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

การพิจารณาแนวทางออกแบบ แบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่  
สว่นที่ 1 ดา้นภาพลกัษณ ์ 
สว่นที่ 2 ดา้นการใชง้าน  
สว่นที่ 3 ดา้นธุรกิจ 

ส่วนที ่1  ด้านภาพลักษณ ์
จากแนวทางออกแบบทั้ง 3 แบบ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าของเพจ มีความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ผูช้่วยศาสตราจารย ์อินทิรา นาควชัระ เลือกแบบ A และ B โดยกล่าวว่า “แบบ B 
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ประหยดัพืน้ที่ มีขัน้ตอนการใชง้านที่ง่ายที่สุด แต่สามารถจดัมุมถ่ายไดเ้พียงมุมเดียว ซึ่งอยากให้
ปรบัจากขอ้ดีของแบบ A ที่สามารถปรบัการใชง้านถ่ายไดห้ลายมมุมาผสมเพื่อความคุม้ค่าในเชิง
ธุรกิจ” ซึ่งสอดคลอ้งกับ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัไท พรเจริญ กล่าวไวว้่า “แบบ B ประหยัด แต่
ถา้สามารถนาํมาประยุกตใ์นการสรา้งมมุโคง้ โดยการตัง้เสาแทนการปล่อยลงมา น่าจะคุม้ค้าแทน
แบบที่ 1 ที่เป็น 3 มิติ และไม่มีมมุต่ออีกดว้ย” ซึ่งอาจารย ์ดร.ภคัคพร พิมสาร ไดเ้ลือกแบบ A จาก
ความคุ้มค่าของแบบที่สามารถแสดงผลได้หลายด้าน เคลื่อนย้ายได้ และแสดงมุมมองที่ต่าง
ออกไปเล็กน้อยเรื่องการเปลี่ยนลายพิมพ์ผ้า สามารถสวมใส่ได้ง่าย หรือสามารถออกแบบให้
สมัพันธ์กับ Collection ของเสือ้ผา้ที่ตอ้งการขายไดอี้กดว้ย และในส่วนเจา้ของรา้นเลือกแบบ B 
เน้นไปที่เหตุผลด้านประหยัดพื ้นที่  จากความเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน สามารถสรุปได้ว่า 
เหตผุลหลกัเนน้ไปที่การประหยดัพืน้ที่ และความคุม้ค่าในการใชง้านไดห้ลายดา้น ซึ่งเป็นขอ้ดีของ
แต่ละแบบ จะเกิดการใชง้านที่มีประสิทธิภาพมากขึน้หากสามารถนาํขอ้ดีของทัง้สองแบบ มาผสม
เขา้ดว้ยกนัได ้

การจดจาํเอกลกัษณ์ของรา้นคา้ ผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่าน พิจารณาว่าการสรา้งความจดจาํ
ของลกูคา้ ตอ้งมาจากลายกราฟิกที่ปรากฎเป็นหลกั โดยคณุ กนกรตัน ์พลบัประสงค ์ไดก้ล่าวเสริม
ว่า “ลูกค้าจะจาํภาพจากสไตลท์ี่เราเลือก ซึ่งความถ่ีในการไลฟ์ทุกวัน ทาํให้ลูกคา้จดจาํได้” ... 
“รูปแบบกราฟิกที่อยากไดคื้อ ดทูนัสมยั เรียบง่าย สง่เสรมิใหส้ินคา้เด่นสดุ” และเทคนิคในการสรา้ง
มิติใหก้บัพืน้ที่นัน้ ผูเ้ชี่ยวชาญแนะนาํว่า สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การทาํภาพจาํลองเป็น
หอ้ง, การทาํภาพจาํลองเป็นสามมิติ, การใชอ้ปุกรณป์ระกอบตกแต่งบรรยากาศ เป็นตน้ 

การไดม้าซึ่งลายกราฟิกนัน้ ทางผูเ้ชี่ยวชาญไดแ้นะนาํใหม้ีการจัดการกบัความตอ้งการ
ลูกคา้ ก่อนนาํไปออกแบบว่า ควรทาํ guideline ใหลู้กคา้เลือกเบือ้งตน้ โดยอาจจะตอ้งหาขอ้มูล
รา้นคา้เบือ้งตน้มาก่อน เพื่อมาวิเคราะหเ์ลือกเป็นแนวทาง โดยอาจารย ์ดร.ภัคคพร พิมสาร ไดใ้ห้
รายละเอียดไวว้่า “สิ่งที่ควรนาํมาพิจารณาเพื่อทาํการออกแบบใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้มาก
ที่สุด คือ การทํา Design Brief ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลพื ้นฐานของลูกค้า (Background) 
วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, หมวดหมู่ของสินคา้, แนวคิดในการผลิตสินคา้ รวมไปถึงอารมณ์
ความรูส้กึ (Mood & Tone Board ) ของสินคา้ หรือแบรนดข์องลกูคา้ ซึ่งในที่นี ้ผูอ้อกแบบสามารถ
ที่จะใหลู้กคา้นาํภาพที่ชอบมาใชป้ระกอบในการออกแบบ ดว้ยเช่นกัน” ทัง้หมดนีเ้พื่อจุดประสงค์
ในการลดระยะเวลาในการทาํงาน ดว้ยการสรา้งขอบเขต และผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เห็นตรงกนัว่า 
อปุกรณค์วรออกแบบใหย้ืดยหยุ่น เผื่อสาํหรบัอนาคตที่อาจจะถกูนาํไปใชก้บัรา้นคา้ขายสินคา้อ่ืนๆ 
ซึ่งอาจเนน้ไปที่ลายกราฟิก ที่สามารถปรบัเปลี่ยนไปไดต้ามรูปแบบสินคา้ใหม่ๆ 
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ส่วนที ่2  ด้านลักษณะการใช้งาน 
ในดา้นความเหมาะสมต่อการนาํมาใชใ้นไลฟ์ขายเสือ้ผา้ ผูเ้ชี่ยวชาญมองว่า แบบ A และ 

B มีความเหมาะสมต่อรูปแบบการใชง้าน สว่นแบบ C สามารถสรา้งความน่าสนใจใหก้บัลกูคา้ แต่
ในมมุมองการใชง้าน ชิน้สว่น การติดตัง้ยงัไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากชิน้งานสาํเร็จมีขนาดใหญ่ 
จึงหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะตอ้งมีขอ้ต่อ โดยอาจารย ์ดร.ภัคคพร พิมสาร ไดแ้นะนาํเทคนิคการยึดต่อที่
ช่วยสรา้งความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านมากขึน้ไวว้่า “จากแบบ Mockup room ควรมีลกัษณะของขอ้
ต่อที่ใชแ้ม่เหล็กดูดเขา้หากัน หรือภายในโครงเหล็กมีเชือกเชื่อมแต่ละชิน้เขา้หากัน ในลักษณะ
เดียวกับ Backdrop สาํเร็จรูป” ซึ่งสอดคลอ้งกับความเห็นของ ผูช้่วยศาสตราจารย ์อินทิรา นาค
วชัระ ที่แนะนาํใหศ้กึษาขอ้ต่อในงานอปุกรณอ์อกบธู เนื่องจากมีลกัษณะการใชง้าน วสัด ุใกลเ้คียง
กนัมาก 

วสัดทุี่เหมาะสมต่อการใชง้าน โครงสรา้งหลกัควรเนน้ใชว้สัดทุี่มีนํา้หนกัเบา โดยสามารถ
เลือกใชเ้ป็นอลมูิเนียม ส่วนงานพิมพใ์นกรณีเนน้ทาํตน้ทุนตํ่า อาจเลือกใชเ้ป็นไวนิล แต่ถา้มุ่งเนน้
การใชง้านที่ดีที่สดุเป็นหลกั สามารถเลือกเป็นผา้ได ้เนื่องจากง่ายต่อการเก็บรกัษา เพราะไวนิลมี
ส่วนของพลาสติกนานไปอาจกรอบ เมื่อพับอาจทําให้เกิดรอยยับ และมีค่าการสะท้อนแสง 
มากกว่าผา้ อาจรบกวนขณะถ่ายทาํได ้ในส่วนวสัดสุาํหรบักระเป๋าเพื่อการขนส่งนัน้ ไดแ้นะนาํเป็น
ลกัษณะผา้ที่มีความหนา กนันํา้ได ้ในภาพรวมขนาดขนสง่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร และนํา้หนกัอาจ
เป็นประเด็นรองขึน้อยู่กบัโครงสรา้งที่ควรจะเป็น 

ในการใชง้านจริง ผูใ้ชง้านอาจมีความประสงคใ์นการเปลี่ยนลายกราฟิก เพื่อสรา้งความ
น่าสนใจ หรือความเหมาะสมกับสินคา้ที่ขาย ณ ขณะนั้น ผูเ้ชี่ยวชาญแนะนาํเทคนิคอ่ืนๆ เสริม
สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น การทาํใหอุ้ปกรณ์สามารถเปลี่ยนงานพิมพไ์ด,้ การฉายภาพใส่ฉาก, 
การเลน่ระยะติดตัง้ เป็นตน้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของลกัษณะโครงสรา้งดว้ย 

แมว้่าการออกแบบมุ่งเนน้ใหเ้กิดการใชง้านที่ง่ายที่สดุ เหมาะกบัผูห้ญิง แต่การใหข้อ้มูล
การใชง้านในรูปแบบคู่มือนัน้ยงัควรตอ้งมี ผูเ้ชี่ยวชาญแนะนาํว่า ควรใหข้อ้มลูที่กระชบั และอาจให้
ข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์ เช่น แสดงภาพรีวิวก่อน-หลัง ใช้ฉาก  การแสดงภาพในลักษณะ 
Infographic เพื่อความง่ายต่อการเขา้ใจ 

ส่วนที ่3  ด้านธุรกิจ 
การแสดงรายละเอียดผูผ้ลิตบนบรรจุภัณฑ ์ไม่ว่าจะเป็นโลโก ้หรือตราสินคา้ สามารถมี

ได ้แต่ตอ้งอยู่ในสดัส่วนที่ค่อนขา้งเล็กซ่อนอยู่บนโครงสรา้ง ใหร้บกวนภาพลกัษณท์ี่สื่อสารออกไป
นอ้ยที่สุด เพื่อดึงตัวตนของรา้นคา้ใหอ้อกมามากที่สุด ในส่วนของขอ้มูลสาํคัญอ่ืนๆ ที่ควรมีบน
บรรจภุณัฑ ์เพื่อการติดต่อกบัผูผ้ลิต จะประกอบดว้ยขอ้มลู 2 สว่น ดงันี ้
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1. ขอ้มลูผูผ้ลิต ไดแ้ก่ ชื่อบรษิัท ที่อยู่ เบอรติ์ดต่อ 
2. ขอ้มลูสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพตวัอย่างสินคา้ที่เลือก รหสั สี สติกเกอรร์ะวงัแตก คู่มือ 

บรกิารออกแบบลายกราฟิกนัน้ ตอ้งคิดวิธีสรา้งกรอบในการทาํงาน เพื่อจาํกดัระยะเวลา
ในการผลิต สามารถทําได้ด้วยวิธีการจัดหมวดหมู่สไตล์สินค้า โดยต้องทราบข้อมูลสินค้าใน
ทอ้งตลาดว่ามีประเภทใดบา้ง จัดทาํหมวดหมู่ใหค้รอบคลุม รวมถึงมีบริการออกแบบลายกราฟิก
จากความต้องการส่วนตัวของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ถูกใจแบบตั้งต้น ซึ่งนั่ นก็ต้องมีแนวคิด
วิธีการสกัดหาความต้องการของลูกค้าให้ถูกทาง จนลูกค้าเกิดพอใจในรูปแบบลายด้วย และ
คาํนึงถึงเรื่องการใชส้ีที่จะไม่เด่นเกินตวัสินคา้ดว้ย 

ช่องทางการขายที่เหมาะสมต่อฉากไลฟ์ขายสินค้า ควรเป็นช่องทางออนไลน์ เพราะ
เหมาะสมต่อยุคสมยัปัจจุบนัมากที่สดุ และหลงัจากขายสินคา้แลว้นัน้ ตอ้งคิดเรื่องกลยุทธก์ารซือ้
ซ ํา้ดว้ย โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ไดแ้นะนาํว่าสามารถทาํไดท้ัง้ในเชิงเพิ่มความหลากหลายใหก้บัสินคา้ เช่น 
การขายอะไหลต่่างๆ และการบริการหลงัการขาย จาํเป็นตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีต่อไปดว้ย โดย
สามารถกระตุน้การซือ้ซ ํา้ได ้ให้เนน้ไปที่การทาํภาพในลกัษณะรีวิวสินคา้ แสดงสภาพพืน้ที่ก่อน-
หลงั ใชง้าน ผ่านช่องทาง online ต่างๆ เพราะสินคา้ถูกออกแบบมาเพื่อแกไ้ขปัญหาภาพลกัษณ ์
การรีวิวคือวิธีทาํภาพเปรียบเทียบที่ชดัเจน จูงใจใหผู้พ้บเห็นที่มีปัญหานี ้คลอ้ยตามไดต้รงจุดที่สุด 
ซึ่งความเหมาะสมของราคาขายในความเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ประมาณ 5,000 บาท ถือว่าอยู่ในช่วงที่
เหมาะสม หากสามารถปรบัแบบใหแ้สดงผลไดห้ลากหลายดา้น 

ขั้นตอนที ่4 ปรับปรุงแบบ 
จากแบบที่ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาเลือก นาํมาตัง้ตน้ในการปรบัปรุงแบบ โดยแยกประเ ด็น

สิ่งที่ตอ้งคงไว ้และสิ่งที่ตอ้งปรบัปรุง หรือเสริมเขา้ไป ตามขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัมา  ซึ่งความคิดเห็น
ของผูเ้ชี่ยวชาญสว่นใหญ่ ค่อนขา้งไปในทิศทางเดียวกนั คือ การดึงขอ้ดีของแบบ A และ B มาผสม
กนั เพื่อตอบสนองการใชง้านสงูสดุ 

ผูเ้ชี่ยวชาญกล่าวถึง ลกัษณะการใชพ้ืน้ที่ของแบบ B ซึ่งแนบไปกับผนัง ทาํใหป้ระหยัด
พืน้ที่ และดูเรียบรอ้ย แต่สามารถใชง้านไดฝ่ั้งเดียว เมื่อเทียบกับแบบ A หากออกแบบกราฟิกให้
เหมาะสมจะเกิดความคุม้ค่าสาํหรบัผูใ้ชง้านมากกว่า สรา้งมุมถ่ายที่มากกว่า สามารถตอบโจทย์
ในการสรา้งความหลากหลายได้  และลกัษณะแบบ A ที่เป็นโครงสรา้งคลา้ยตัว U นัน้ อาจจะทาํ
ใหก้ารดาํเนินการขายไม่สะดวกสาํหรบัสินคา้ประเภทเสือ้ผา้ ที่ตอ้งเดินเปลี่ยนชดุบ่อย เนื่องจากมี
ผนังกั้นทัง้สองดา้น ส่วนแบบ B วิธีการติดตัง้นัน้ตอ้งเจาะผนัง แมว้่าไม่ใช่ประเด็นสาํคัญสาํหรบั
เจา้ของรา้น แต่หากสามารถออกแบบใหไ้ม่ตอ้งเจาะผนงัได ้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าต่อผูใ้ชง้าน
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ในอนาคต และการตัง้ตัง้ที่ตอ้งเจาะผนังอาจจะสรา้งความยากลาํบากพอสมควรสาํหรบัผูข้ายที่
เป็นผูห้ญิง จึงพัฒนาแบบในลกัษณะดึงขอ้ดีของทั้งแบบ A และ B มาผนวกเขา้ดว้ยกัน รวมถึง
คาํแนะนาํดา้นพืน้ที่จากผูข้ายว่าสามารถปรบัความสงูลดลงไดอี้ก เนื่องจากในความเป็นจรงิ ผูข้าย
สามารถปรบัระยะกลอ้งได ้

วัสดุของโครงสรา้งหลัก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะในอาคารเป็นหลัก ไม่เน้น
เคลื่อนยา้ย ทางผูเ้ชี่ยวชาญแนะนาํให้ อลูมิเนียม หรือ พลาสติก ทั้งนีท้ั้งนั้น ผู้วิจัยได้ตัดสินใจ
เลือกใชว้ัสดุทัง้สองชนิดในชิน้ส่วนต่างๆ ตามลกัษณะการใชง้านที่ถูกพัฒนาใหม่ โดยโครงสรา้ง
หลกัเป็นอลมูิเนียมขึน้รูปลกัษณะเป็นทรงท่อ มีเชือกยืดหยุ่นเป็นโครงตรงกลาง เพื่อเป็นไกดใ์นการ
ประกอบแต่ละชิน้สว่นจะหดเขา้หาขอ้ต่อง่ายขึน้  และใชพ้ลาสติกในสว่นที่เป็นขอ้ต่อตามมมุต่างๆ 
เนื่องจากคุณสมบติัของพลาสติกจะมีความยืดหยุ่นเล็กนอ้ยในตัวเอง ทาํใหเ้มื่อประกอบชิน้ส่วน
ต่างๆ จะเขา้มมุกนัไดดี้ และใส่โลโกข้องแบรนดไ์ปบนสินคา้ ผูเ้ชี่ยวชาญแนะนาํว่า ควรมีขนาดเล็ก 
ซ่อนอยู่ตามชิน้งาน เนื่องจากในมุมมองของผู้ซือ้สินค้าไปใช้ จะไม่อยากให้มีโลโก้มารบกวน
ภาพลกัษณร์า้นคา้ 

วัสดุส่วนที่เป็นงานพิมพ ์จากโครงสรา้งที่ปรบัใหม่ การใชง้านพิมพผ์า้โพลีเอสเตอร ์จะ
เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นิยมในงานแสดงสินคา้ในปัจจุบนั เนื่องจากผา้มีความยืดหยุ่น 
ตงึ หากยบัก็สามารถทาํใหเ้รียบไดง้่ายโดยการรีด และจบขอบงานดว้ยลกัษณะการรูดซิป  

ดา้นการขนส่ง ทางผูเ้ชี่ยวชาญเสริมว่า ควรใชว้สัดุที่เป็นผา้หนา และกันนํา้ได ้เมื่อถอด
ประกอบแลว้ไม่ควรมีขนาดเกิน 1 เมตร เพื่อความสะดวกต่อการขนสง่ และควรแนบคู่มืออย่างง่าย
ไปดว้ย รวมถึงอาจมีวิดิโอสาธิตการใชง้านออนไลนร์ว่มดว้ย 

ในส่วนของการใชง้านเสริม ทางผูเ้ชี่ยวชาญ ไดใ้หค้าํแนะนาํว่า สามารถเป็นไปไดใ้นทุก
แบบ เพราะเป็นการช่วยเสริมการแกไ้ขปัญหาย่อยๆ ในขณะทาํการขาย ผูว้ิจยัจึงใชเ้กณฑค์วามถ่ี
ของปัญหาที่เกิดมากที่สุด ในการตัดสินใจเลือกฟังก์ชันการงานงานเสริม คือ เพิ่มอุปกรณ์บอก
รหัสสินคา้ วิธีการใชง้านเป็นการด์พิมพเ์ป็นรหัสต่างๆ ใส่เรียงไวใ้นกล่องบรรจุ โดยผูข้ายตอ้งทาํ
การหยิบเปลี่ยนทุกครัง้ที่เปลี่ยนสินค้า โดยหยิบจากใบหน้าสุด มาวางต่อด้านหลัง ลักษณะนี ้
เรื่อยๆ จนจบการขาย ซึ่งการด์นั้นจะพิมพ์ 2 ดา้น ดว้ยอารต์เวิรค์เดียวกัน ผูข้ายจะไม่ต้องพลิก
การด์กลบัมาดรูหสัใหเ้สียเวลาและบุคลิกภาพ ลดการพดูรหสัซํา้ๆ ขณะทาํการขาย และจะปรากฏ
รหสัสินคา้ทนัที เมื่อบนัทกึหนา้จอเป็นหลกัฐานการซือ้ขาย สรา้งความสะดวกต่อทัง้ผูข้าย และผูซ้ือ้ 

มุมมองดา้นธุรกิจ ผูเ้ชี่ยวชาญแนะนาํใหท้าํ guideline ใหลู้กคา้เลือกแบบ โดยอาจจะ
ตอ้งหาขอ้มูลรา้นค้าเบือ้งต้นมาก่อน เพื่อมาวิเคราะห์เลือกเป็นแนวทาง ควรมีตัวเลือกบริการ
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ออกแบบเสริมเฉพาะรา้นคา้ ในกรณีที่แบบ guideline ยังไม่เป็นที่พอใจลูกคา้  และควรคาํนึงถึง
กลยุทธ์ซือ้ซ ํา้ต่อเนื่อง ในเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มการบริการหลงัการขาย ครบวงจรไปได ้เช่น การ
ขายอะไหล่ทดแทน หรือการรบัออกแบบลายกราฟิก ในกรณีที่รา้นคา้ตอ้งการเปลี่ยนลาย และ
วิธีการกระตุน้การซือ้สินคา้นี ้จะเน้นไปที่การทาํภาพในลักษณะรีวิวสินคา้ ผ่านช่องทาง online 
เพื่อเปรียบเทียบผลลพัทก์ารใชง้านที่ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยเจา้ของรา้น รวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญมอง
ว่า ราคาขายในช่วง 5,000 บาท มีความเหมาะสมต่อเงื่อนไขการใชง้านที่ไดร้บัแลว้  

 

ภาพประกอบ 23 แสดงจาํนวนชิน้สว่นและจาํนวนทัง้หมดของฉาก 

 

ภาพประกอบ 24 แสดงวิธีการย่อยชิน้ส่วนใหม้ีขนาดเล็กเพื่อการขนสง่ 
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จากประกอบ 23 และ 24 ขนาดเมื่อจัดเก็บหรือขนส่ง ชิน้ส่วนต่างๆ จะถูกย่อยขนาดให้
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร ต่อชิ ้น โดยประกอบด้วย โครงสรา้งแนวตั้ง โครงสรา้งแนวนอน ข้อต่อ 
อปุกรณเ์สรมิบอกรหสัสินคา้ (Product Code) และงานพิมพผ์า้ 

 

 

ภาพประกอบ 25 แสดงโครงสรา้งหลกั 

จากภาพประกอบ 25 โครงสรา้งเป็นลักษณะตัวแอล (L) จะทาํให้มีมุมเปิด 1 ด้าน ที่
ผูข้ายสามารถเดินออกนอกพืน้ที่ไลฟ์ไปเปลี่ยนเสือ้ผา้ได ้และมีโครงตรงกลางเพื่อคํา้ยนั สรา้งความ
แข็งแรงไม่บิดงอ ขนาดฉากเมื่อประกอบติดตั้ง จะใชพ้ืน้ที่ กวา้ง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และสูง 2 
เมตร สามารถวางเขา้มมุหอ้ง หรือชิดกาํแพงดา้นใดดา้นหนึ่งได ้ตามลกัษณะพืน้ที่อาํนวย 
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ภาพประกอบ 26 แสดงโครงสรา้งพรอ้มประกอบงานพิมพ ์

จากภาพประกอบ 26 ลกัษณะฉากที่มีดา้นต่อกัน จึงตอ้งการความต่อเนื่องของรอยต่อ 
งานผ้าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง สามารถแนบล้อตาม
โครงสรา้งไดเ้ป็นอย่างดี 

 

 

ภาพประกอบ 27 แสดงลกัษณะวิธีการประกอบงานพิมพ ์โดยมีเชือกยืดหยุ่นนาํร่อง 
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จากภาพประกอบ 27 อุปกรณ์เมื่อถอดประกอบจะมีชิน้ส่วนเยอะ อาจไม่เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผูห้ญิง จากคาํนึงถึงการใชง้านจริงเป็นหลกั จึงออกแบบโครงสรา้งการต่อ
ประกอบใหม้ีเชือกยืดหยุ่นเป็นแกนกลาง เพื่อนาํรอ่งในการต่อแต่ละชิน้ส่วนเขา้ดว้ยกนั ตดัปัญหา
สบัสนัชิน้สว่นระหว่างกนัต่อ และชิน้สว่นหลาย 

 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงลกัษณณะขอ้ต่อแบบปุ่ มกด ซึ่งล็อคตาํแหน่งดว้ยรู 

จากภาพประกอบ 28 เมื่อเลื่อนชิน้งานต่อเขา้หากัน ปุ่ มล็อคจะทาํหน้าที่ล็อคตาํแหน่ง
งานไม่ใหข้ยบั 
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ภาพประกอบ 29 แสดงวิธีการติดตัง้งานพิมพ ์ดว้ยการรูดซิปซ่อนท่ีตาํแหน่งดา้นหลงั 

จากภาพประกอบ 29 เนื่องจากวัสดุงานพิมพ์เป็นผ้า ซิปจะอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด
สาํหรบัเก็บขอบงาน ใชง้านง่าย และตน้ทนุไม่สงู 

 

ภาพประกอบ 30 แสดงลกัษณะของอปุกรณบ์อกรหสัสินคา้ 
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จากภาพประกอบ 30 ในสว่นการใชง้านเสรมิ ผูว้ิจยัเลือกทาํอปุกรณแ์สดงรหสัสินคา้ โดย
ตดัสินจากความถ่ีของปัญหาที่เกิดขึน้ขณะไลฟ์ขายสินคา้แต่ละวนั และเป็นอปุกรณท์ี่มีประโยชน์
ต่อทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย ช่วยกระชบัเวลาขณะดาํเนินการขาย ลดการทาํงานของผูข้าย และมีหลกัฐาน
การซือ้เป็นรหัสทันทีที่ผู ้ซือ้บันทึกภาพหน้าจอ ซึ่งวิธีการใช้งานถูกออกแบบมาไม่ให้ซับซ้อน 
เนื่องจากผูข้ายตอ้งคาํนึงถึงการดาํเนินเรื่องเป็นหลกั โดยมาในลักษณะเป็นการด์พิมพข์อ้ความ
รหสัเหมือนกนัทัง้สองดา้น ในสถานการณท์ี่ตอ้งการเปลี่ยนรหสัเป็นของสินคา้ชิน้ถดัไป เพียงหยิบ
การด์ที่แสดงผลใบหนา้สุด มาซอ้นต่อทา้ยการด์ใบสุดทา้ย ซึ่งอปุกรณช์ิน้นีส้ามารถถอดออกจาก
โครงสรา้งได ้ในกรณีที่ถูกนาํไปใชก้ับรา้นคา้ ที่มีสินคา้ต่อวันไม่มาก หรือไม่ไดม้ีขั้นตอนการบอก
รหสัเพื่อยืนยนัการขายสินคา้ 

 
ผลงานส าเร็จ 

 

ภาพประกอบ 31 แสดงภาพรวมการใชง้าน แบบจดัผนงัอยู่ดา้นขวามือของผูใ้ชง้าน 
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ภาพประกอบ 32 แสดงภาพรวมการใชง้าน แบบจดัผนงัอยู่ดา้นซา้ยมือของผูใ้ชง้าน 

จากภาพประกอบ 31 และ 32 แสดงใหเ้ห็นว่าฉากสามารถใชง้านได ้2 มุมมอง โดยการ
พลิกอปุกรณ์ ใหล้ายกราฟิกที่ตอ้งการแสดงผลอยู่ดา้นหลงัผูข้ายสินคา้ รวมถึงยา้ยอุปกรณ์เสริม
บอกรหสัสินคา้ มาติดตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้ม เพื่อใหอ้ยู่ในตาํแหน่งที่เหมาะสมต่อการใชง้าน 

ภาพแสดงผลบนจอโทรศัพทม์ือถือ 

 

ภาพประกอบ 33 แสดงผลบนจอโทรศพัทม์ือถือ สามารถใชไ้ดส้องดา้น 

จากภาพประกอบ 33 อุปกรณ์ชุดเดียว แต่ถูกออกแบบให้แสดงผลได ้2 ดา้น เพื่อสรา้ง
ความคุม้ค่า ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะภาพที่ไดอ้อกแบบไปใหม้ีความแตกต่างกนัทัง้สองดา้น 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ธุรกิจออกแบบฉากสาํหรบัการขายสินคา้ออนไลน ์กรณีศึกษาเพจ “KAYA 
เสือ้ผา้นาํเขา้งานดีที่สดุ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบฉากสาํหรบัธุรกิจการขายสินคา้ออนไลน ์ใน
บริบทการขายสินค้าผ่านฟังก์ชันเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อแก้ปัญหาด้านภาพลักษณ์ให้แก่รา้นค้า โดย
ประเมินผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูซ้ือ้สินค้าในไลฟ์ และผู้ขายสินคา้ด้วยวิธีการไลฟ์ 
จากนัน้นาํมาตัง้ตน้ในการออกแบบ และนาํไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินในแง่มมุต่างๆ เพื่อพฒันาจน
ไดแ้บบที่เหมาะสม โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลออกมาดงันี ้

1 สรุปผลการวิจยั 
2 อภิปรายผล 
3 ขอ้เสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
ขอ้คน้พบในการวิจัยครัง้นี ้จากการที่ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาพฤติกรรมการซือ้ขายในระบบไลฟ์ 

รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคของเจา้ของรา้นกรณีศึกษาเพจ “KAYA เสือ้ผ้านาํเขา้งานดีที่สุด”  
ผูว้ิจัยพบว่ามีหลากหลายปัจจัยที่เก่ียวข้องตั้งแต่ก่อนเริ่มกิจกรรมการขาย ไปยันหลังการขาย 
รวมทัง้โอกาสทางธุรกิจที่สามารถพัฒนาใหดี้ขึน้อีกได ้ผูว้ิจัยจึงไดอ้อกแบบเพื่อแกไ้ขปัญหาตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านในรูปแบบธุรกิจ โดยมีผลดงันี ้

1.1 ด้านพฤติกรรมการซือ้ขายสินค้ารูปแบบเฟซบุ๊กไลฟ์  
1.1.1 พฤติกรรมผู้ซือ้สินค้าในไลฟ์ 

พบว่า ผูซ้ือ้ใชเ้วลาในการรบัชมไลฟ์ขายสินคา้แต่ละครัง้ประมาณ 10 นาที – 1 ชั่วโมง 
ขึน้อยู่กบัความน่าสนใจของสินคา้และรูปแบบการดาํเนินการขาย ซึ่งองคป์ระกอบหลายอย่างที่ทาํ
ใหผู้ซ้ือ้สามารถจดจาํรา้นคา้ได ้ลาํดบัแรกคือ ตวัผูข้ายและภาพลกัษณร์า้นคา้ โทนสี รองลงมาคือ 
โลโก ้ซึ่งภาพลกัษณ์รา้นคา้นีเ้อง เป็นปัจจัยหลกัที่ผูซ้ือ้ใชพ้ิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของรา้นอีก
ดว้ย 

พบว่า สินคา้ที่นิยมรบัชมผ่านไลฟ์มากที่สุดคือ เสือ้ผา้ โดยรายละเอียดที่ผูซ้ือ้ตอ้งการ
ทราบจากผูข้ายโดยทั่วไป คือ รายละเอียดสินคา้, ขนาด, ตัวเลือกสี หรือแบบ (ถ้ามี), ราคา, ค่า
จดัสง่ และขอ้มลูอื่นๆ ขึน้อยู่กบัประเภทสินคา้ 
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พบว่า ขั้นตอนการไลฟ์ขายสินค้า ในมุมมองผู้ซือ้แต่ละท่านที่สัมภาษณ์ นั้น ได้รับ
ประสบการณ์การซือ้สินคา้ในไลฟ์ในลักษณะที่สอดคลอ้งกัน ตามลาํดับดังนี ้เลือกสินคา้, พิมพ ์
Product code, บันทึกภาพหนา้จอ, รา้นคา้ยืนออเดอร,์ ทัก Inbox, รอสรุปรายละเอียดการชาํระ
เงิน, ชาํระเงิน, สง่สลิปหลกัฐานการชาํระเงิน และขอ้มลูรายละเอียดจดัสง่ใหแ้ก่ผูข้าย 

1.1.2 พฤติกรรมผู้ขายสินค้าด้วยวิธีไลฟ์ 
พบว่า ผูข้ายนิยมใชพ้ืน้ที่ภายในบา้นมากที่สดุ เป็นจดุดาํเนินการขาย ในขัน้ตอนการไลฟ์

ตอ้งมีพืน้ที่อย่างนอ้ย 2 ตารางเมตร สาํหรบัสินคา้ที่มีขนาดเล็ก และ 4 ตารางเมตร ขึน้ไป สาํหรบั
สินคา้ประเภทเสือ้ผา้แฟชั่น โดยส่วนมากจะมีผูจ้ัดการเพจ (Administrator) จาํนวน 1 คน คอย
ดแูลระบบหลงับา้น การแพ็คสินคา้ส่ง รวมถึงช่วยอาํนวยความสะดวกในเรื่องใหข้อ้มลูระหว่างทาํ
การขายสินคา้ในไลฟ์ และพบว่ารา้นคา้ในปัจจบุนัมีการปรบัตวัในการขายมากขึน้ โดยเพิ่มความถ่ี
ในการไลฟ์ อย่างนอ้ย วนัละ 1 ครัง้ 

พบว่า ข้อมูลเบื ้องต้นที่ผู ้ขายต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนั้น คือ รายละเอียดของสินค้า
ทัง้หมด เช่น ราคา, Product Code (ถา้มี), นํา้หนกั, ขนาด, ยี่หอ้, รุ่น, สี, การใชง้าน และเลขบญัชี
ในการชาํระเงิน และพบว่าขัน้ตอนการขายสินคา้ในไลฟ์ของแต่ละรา้น ค่อนขา้งสอดคลอ้งกนั โดย
อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกนัเล็กนอ้ย ตามความแตกต่างของสินคา้ และระบบเสริมที่ติดตัง้เพิ่ม
เขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกในการขาย สามารถสรุปขัน้ตอนโดยทั่วไปไดด้ังนี ้เจา้ของรา้นตั้ง 
Product code (ถ้ามี), เตรียมความพรอ้มสินค้าและอุปกรณ์ก่อนขาย, ไลฟ์, ออเดอรถ์ูกดึงเข้า
ระบบ, ผูจ้ัดการเพจ (Administrator) แจง้ยืนยันผูไ้ดร้บัสินคา้, ลูกคา้บันทึกภาพหน้าจอ ส่งเป็น
หลกัฐานยืนยนัทาง Inbox, สรุปค่าใชจ้่าย และแพ็คสินคา้สง่ ตามลาํดบั 

พบว่า ปรมิาณอปุกรณท์ี่ใชด้าํเนินการในแต่ละครัง้มีหลายอย่าง ซึ่งลว้นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยอปุกรณพ์ืน้ฐานที่ตอ้งมีเหมือนกนั คือ  

1 โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง (เครื่องที่ 1 ใชถ้่าย, เครื่องที่ 2 สาํหรบัคนผู้ขายดูความ
คิดเห็นลกูคา้ขณะนัน้) 

2 ขาตัง้กลอ้ง 
3 ไฟ 
4 โต๊ะ ราวแขวน (อปุกรณว์างสินคา้) 
5 อ่ืนๆ 

เนื่องจากความถ่ีที่ไลฟ์ทุกวัน หลังจากไลฟ์ พบว่าไม่เก็บหรือยา้ยที่สินคา้และอุปกรณ์
ต่างๆ จะใชพ้ืน้ไลฟ์ หรือบรเิวณแวดลอ้มสว่นนัน้เป็นที่เก็บสินคา้ในตวั เพื่อความสะดวก 
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และพบว่าปัญหาที่เกิดขึน้ขณะไลฟ์ขายสินค้า ส่วนมากมักมาจากอุปกรณ์ เช่น การ
ควบคมุความสว่างของไฟ, ภาพลกัษณข์องอปุกรณป์ระกอบและสถานที่, สญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่
ไม่เสถียร รวมถึงการวางตาํแหน่งสินคา้ดว้ย ปัจจยัหลายๆ อย่างนี ้ไดพ้ยายามปรบัแกไ้ขอยู่เสมอ 

พบว่า นอกจากปัญหาทางดา้นอปุกรณแ์ลว้ ผูข้ายของทกุรา้นประสบปัญหาเดียวกนั คือ 
การพูดใหข้อ้มลูซํา้ๆ ของรายละเอียดสินคา้ แมจ้ะเตรียมขอ้มลูส่วนนีม้าก่อนและแจ้งไปเบือ้งตน้
แลว้ แต่ระบบไลฟ์ ไม่สามารถควบคมุช่วงเวลาการเขา้ไลฟ์ของผูซ้ือ้ไดพ้รอ้มกนั ทาํใหผู้ซ้ือ้ที่เขา้มา
ภายหลงั จะถามคาํถามซํา้เรื่อยๆ และผูข้ายไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใหข้อ้มลูได ้ถือเป็นปริมาณ
งานที่เพิ่มแฝงเขา้มา และเป็นปัจจยัหนึ่งที่สง่ผลใหไ้ลฟ์ขาดความกระชบัในการดาํเนินเรื่อง 

1.2 ด้านการออกแบบ 
พบว่า ในการออกแบบฉากมีประเด็นสาํคัญที่ควรคาํนึงถึงอยู่ 2 ส่วนหลกั ซึ่งแกปั้ญหา

โดยตัง้ตน้จากปัญหา และเงื่อนไขดา้นพฤติกรรม สามารถสรุปไดด้งันี ้
1.2.1 รูปทรง (Form) ประกอบด้วย 

1.2.1.1 โครงสรา้ง พบว่าโครงสรา้งที่เหมาะสมสาํหรบัการไลฟ์ ตอ้งเป็นรูปทรง
เรขาคณิต เนื่องจากเป็นโครงสรา้งที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการทาํความเข้าใจในการต่อประกอบ 
แสดงผลในลักษณะสมมาตร ทาํใหไ้ม่ดึงดูดหรือสะดุดตาจนเกินไป รวมถึงแสดงตัวโดดเด่นเกิน
สินคา้ที่ตอ้งการขาย ทาํหน้าที่เพียงส่งเสริมภาพลักษณ์เท่านั้น โดยมีขนาดเล็กที่สุดคือ กวา้ง 2 
เมตร ยาว 2 เมตร และสูง 2 เมตร ซึ่ งเพียงพอแล้วสําหรับการแสดงผล เนื่ องจากกล้อง
โทรศัพทม์ือถือ สามารถปรบัตั้งระยะช่วยเรื่องมุมได ้ วางเขา้มุมหอ้ง หรือชิดกาํแพงดา้นใดดา้น
หนึ่งได ้ตามลกัษณะพืน้ที่อาํนวย ในลกัษณะเปิดพืน้ที่ 2 ดา้น คือ ดา้นหนา้ และดา้นขา้ง เป็นฉาก
ตวัแอล (L) โดยฉากประกอบแบบลอยตวั สามารถเคลื่อนยา้ย และหมนุเปลี่ยนทิศทางได ้

1.2.1.2 งานพิมพ  ์พบว่าวัสดุที่เหมาะสมควรเป็นผา้ยืดโพลีเอสเตอร ์เย็บขึน้รูป
เป็นลกัษณะทางยาว ขึงไปตามระนาบโครงสรา้งที่มี 2 ผนงั มีความบาง เรียบ เก็บขอบงานผา้ ทาํ
ใหก้ารตกแต่งพืน้ที่ดเูรียบรอ้ย 

1.2.1.3 อุปกรณเ์สริม พบว่าอุปกรณเ์สริมที่เหมาะที่สุด สาํหรบัการแกไ้ขปัญหา
ในไลฟ์ที่พบบ่อย คือ อุปกรณ์บอกรหัสสินค้า (Product Code) เนื่องจากเป็นปัญหาที่ทุกรา้น
ประสบเหมือนๆ กนั ควรมีลกัษณะเป็นกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม เกาะติดกบัโครงสรา้ง ดา้นใน
บรรจุการด์รูปทรงสี่เหลี่ยมที่พิมพร์หัสสินคา้ (Product Code) โทนสีเดียวกับโครงสรา้ง เพื่อสรา้ง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนการด์ควรพิมพ์เฉพาะข้อความรหัสสินค้า (Product Code) 
เท่านัน้  ดว้ยตัวอกัษรสีเขม้ บนพืน้ขาว บนวัสดผุิวดา้น ไม่สะทอ้นแสง เพื่อสื่อสารใหล้กูคา้อ่านได้
ชดัเจนที่สดุ 
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1.2.2 การใช้งาน (Function) ประกอบด้วย 
1.2.1.1 โครงสรา้ง พบว่าการใชง้านของโครงสรา้งที่เหมาะสม ทา้ยสดุจะตอ้งถูก

ย่อยชิ ้นส่วน ให้สามารถขนส่งด้วยระบบไปรณีย์ได้ และต้องมีไก ด์ส ําหรับต่อประกอบ โดย
โครงสรา้งของฉากนีเ้ป็นลกัษณะท่อ ชิน้สว่นที่ยาวที่สดุคือ 60 เซนติเมตร และชิน้สว่นที่เล็กที่สดุคือ
ขอ้ต่อคือ 15 เซนติเมตร ในท่ออลูมิเนียมมีเชือกยืดหยุ่นเพื่อนาํร่องการต่อ เนื่องจากชิน้ส่วนขณะ
ขนส่งมีมาก ในขั้นตอนการต่อประกอบอาจมีโอกาสต่อสลับกันสูง เชือกยืดหยุ่นจะช่วยจับคู่
ชิน้สว่นที่เป็นชดุเดียวกนัใหอ้ยู่ติดกนั รวมถึงวสัดเุป็นอลมูิเนียม มีนํา้หนกัเบา ทนทาน จึงเหมาะสม
ต่อการใชง้านของผูห้ญิง และเหมาะสมต่อความถ่ีในการใชง้าน 

1.2.1.2 งานพิมพ์ พบว่าคุณสมบัติของผา้โพลีเอสเตอร ์มีความยืดหยุ่นสูง ใน
ขัน้ตอนการใชง้านเพียงคลอ้งผา้งานพิมพไ์ปดา้นบนฉาก และต่อปลายผา้ทัง้สองดา้นใหต่้อกนัดว้ย
ซิป รูดปิดซ่อนไวท้ี่ดา้นหลงัฉาก ในสว่นการดแูลหลงัการใชง้านผา้โพลีเอสเตอร ์มีคณุสมติัดแูลง่าย
ที่สุด สามารถซกัทาํความสะอาด และรีดดว้ยอณุหภูมิตํ่าได้ จึงไม่เกิดรอยยับในการใชง้าน มีการ
สะทอ้นของแสงตํ่า เหมาะสมอย่างยิ่งสาํหรบัการใชง้านผ่านกลอ้ง 

โดยตัวชิน้งานพิมพ์ พบว่าการออกแบบเป็นลักษณะฉากตัวแอล (L) ทําให้
สามารถออกแบบวางอารต์เวิรค์บนงานพิมพเ์ป็นภาพกราฟิกที่แสดงผลแตกต่างกันไดส้องดา้น 
สรา้งความคุม้ค่ามากกว่าแก่ผูใ้ชง้าน เนื่องจากฉากเป็นลกัษณะลอยตัว เมื่อตอ้งการเปลี่ยนลาย
กราฟิก สามารถขยบัหมนุฉาก ก็จะสามารถแสดงผลที่แตกต่างไดท้นัที 

พบว่าการแสดงผลของภาพที่ได้จากการไลฟ์ที่ เหมาะสม  จะสามารถแสดง
ออกมา 2 ลกัษณะ คือ เป็นภาพเสมือนจริง มีมิติ เลียนแบบสถานที่ต่างๆ เช่น หอ้งนั่งเล่น มุมใด
มุมหนึ่งของบา้น เป็นต้น และอีกลักษณะคือ เป็นภาพกราฟิกไม่เน้นความเสมือนจริง โดยทั้งนี ้
ทัง้นั้นขึน้อยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ ในการเลือกใหเ้หมาะสมกับรูปแบบสินคา้ที่ขายในรา้น 
หรือตามรสนิยมของเจา้ของรา้น  

1.2.1.3 อุปกรณ์เสริม พบว่าควรมีลักษณะการใช้งานให้ง่ายและตอบโจทย์
ปัญหาที่ผู ้ขายพบเจอบ่อยที่สุด การใช้งานต้องออกแบบให้ผู้ซือ้เห็นรหัสที่จะสื่อสารได้ชัดเจน 
ตาํแหน่งติดตัง้ไม่บงัสินคา้ที่จะขาย และไม่ยื่นออกมาทาํอนัตราย หรือก่อใหเ้กิดอุบติัเหตแุก่ผูข้าย 
โดยออกแบบวิธีการใชง้าน ให้ผูข้ายหยิบการด์รหัสใบหนา้สุด เปลี่ยนมาวางต่อทา้ย ทาํแบบนีไ้ป
เรื่อยๆ จนจบการขาย และการด์รหัสควรพิมพเ์ลขทัง้สองดา้น เพื่อผูข้ายจะไม่ตอ้งตรวจสอบเลข
รหสัพลิกการด์กลบัไปมา เสียเวลาและบุคลิกภาพในการขาย และในกรณีที่มีการหมุนฉากใหง้าน
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ลายกราฟิกอกัฝ่ังหนึ่ง ตอ้งถอดอปุกรณเ์สริม ไปไวท้ี่เสาฝ่ังตรงขา้มดว้ย เพื่อใหแ้สดงผลอีกฝังของ
หนา้จอโทรศพัทม์ือถือ 

1.3 ด้านธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการออกแบบฉาก จาํเป็นตอ้งมีบริการทางเลือก ในการออกแบบลายกราฟิก

ใหเ้ฉพาะรา้นคา้ เพื่อแกปั้ญหาความซํา้ซอ้นของภาพลกัษณ์ สรา้งความแตกต่างตามความชอบ
ของเจา้ของรา้นนัน้ๆ โดยตรงมีผ่านโครงสรา้งการรบัความตอ้งการ จนมาผลิตเป็นแบบ เพื่อจาํกัด
เวลาในการทาํงาน และมีการสง่เสรมิดา้นกลยุทธก์ารขายดว้ยการใช ้marketing content โดยเนน้
ไปที่การรีวิว ภาพก่อน-หลงั การใชง้าน เนื่องจากจะสรา้งความแตกต่างของผลที่ดีขึน้อย่างเห็นได้
ชดั 

รูปแบบขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 34 แสดงขัน้ตอนการดาํเนินธุรกิจ 

Design Template 
(รูปแบบสาํเรจ็รูป) 

Custom Design 
(ออกแบบตามความตอ้งการ) 

แจง้ความตอ้งการ 

ออกแบบ 

ปรบัแบบ* 

- รูปแบบสินคา้ 
- โทนสี 
- ภาพตวัอย่าง (ถา้มี) 

ผลิต 

จดัสง่ 
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จากภาพประกอบ 34 แสดงขัน้ตอนดาํเนินธุรกิจมี 2 แนวทาง คือ รูปแบบสาํเร็จรูป และ
บริการออกแบบตามความตอ้งการของลกูคา้ เมื่อไดแ้บบตามที่ตอ้งการ จึงสามารถผลิตส่วนที่เป็น
งานพิมพ ์และจดัสง่ในขัน้ตอนสดุทา้ย 

*ในขัน้ตอนการปรบัแบบ เงื่อนไขสามารถปรบัแบบได ้1 ครัง้ ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการปรบั
ต่อ จะเกิดค่าใชจ้่ายขึน้ เพื่อเป็นการควบคมุปรมิาณงาน 

ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหธ์ุรกิจ 

Strength (S) Weakness (W) 
- รองรบับรกิารออกแบบกราฟิก 
- เป็นเจ้าแรกที่ผลิตฉากเพื่อไลฟ์ขาย

สินคา้ 

- ตน้ทนุในการเริ่มธุรกิจสงู 

Opportunities (O) Threats (T) 
- ส า ม า ร ถ ต่ อ ย อ ด ไ ป ธุ ร กิ จ อ่ื น ไ ด ้

นอกจากการไลฟ์ขายสินคา้ 
- สัดส่วนมูลค่า e-commerce แนมโน้ม

สงูขึน้ทกุปี 

- ปัจจุบนัตน้ทุนงานพิมพผ์า้ค่อนขา้งสูง 
ซึ่งในอนาคตที่ เทคโนโลยีถูกพัฒนา
และเกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ ้น 
ตน้ทนุจะถกูลง 

 
จากตาราง 5 พบว่า ผลการวิเคราะหธ์ุรกิจ มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงเนื่องจาก มีจุดแข็ง

มากกว่าจดุอ่อน และจดุอ่อนที่มีนัน้ สามารถหาทางออกได ้เช่น การกู้เงินมาลงทุนได ้และวางแผน
การคืนกาํไร โอกาสทางสภาพสังคมต่างๆ เอือ้อาํนวยต่อธุรกิจออนไลนม์าก ณ ปัจจุบัน และใน
สว่นที่เป็นอปุสรรคนัน้ ก็มีแนวโนม้ที่จะหายไปเอง ตามเทคโนโลยีที่ถูกพฒันา ความตอ้งการที่มาก
ขึน้ของตลาด จะถกูพฒันาและแข่งขนั จนไดต้น้ทนุในสว่นงานพิมพผ์า้ที่ถกูลงในที่สดุ 
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2. อภปิรายผล 
1.1 ด้านพฤติกรรมการซือ้ขายสินค้ารูปแบบเฟซบุ๊กไลฟ์  
สาํหรบัช่องทางเฟซบุ๊ก สินคา้ที่ผูซ้ือ้นิยมมากที่สุด (ฐิติพร, 2558) ระบุประเภทสินคา้ที่

นิยมซือ้มากที่สุด คือ เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย โดยชาํระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร ซึ่งตรงกับ
ผลการวิจยัในเรื่องประเภทสินคา้ และขัน้ตอนการชาํระค่าใชจ้่าย 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซือ้ขายสินคา้รูปแบบเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เรื่องภาพลกัษณ์ของ
รา้นคา้ที่สื่อสารออกไปสู่ผูซ้ือ้ สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ (ณัฐสรุีย,์ 2558) ระบวุ่า ลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทม์ือถือ  

ในดา้นการสื่อสารระหว่างผูข้ายกับผูซ้ือ้ ความเอาใจใส่ และความไวว้างใจในดา้นการ
สื่อสาร ทาํใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นปัญหาในการตอบคาํถามซํา้ๆ ของผูซ้ือ้ จึงเป็นที่มาสู่อปุกรณเ์สริมบอก
รหัสสินคา้ (Product Code) เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อผูซ้ือ้ทุกคน สอดคลอ้งกับผลการวิจัย
ของ (ศรณัยนนัฑ,์ 2561) ระบุว่า ความเอาใจใสต่่อผูซ้ือ้ มีอิทธิพลต่อการขายสินคา้ประเภทเสือ้ผา้
แฟชั่นผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

1.2 ด้านการออกแบบ 
องคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภัณฑท์ี่ดีนั้น (อนุวัฒน ์พานิพัด, 2561) ระบุว่าตอ้งมี 

10 ประการ คือ การใชง้าน, ความสวยงาม, ความสะดวกสบายในการใช,้ ความปลอดภยั, ความ
แข็งแรง, ราคา, วสัดุ, กรรมวิธีการผลิต, การบาํรุงรกัษาซ่อมแซม และการขนส่ง ต่างจากผลการ
ออกแบบฉาก องคป์ระกอบสาํคัญที่ตอ้งคาํนึงถึงในการออกแบบคือ รูปทรง (Form) และ การใช้
งาน (Function) การไดม้าซึ่งรูปทรงนัน้มาจาก เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึน้จรงิตามพฤติกรรมของผู้
ซือ้และผูข้ายในไลฟ์ หรือที่เรียกว่าแนวคิด Form follows function ซึ่งสอดคลอ้งกับการวิจัยของ 
(ปณิดา คณุาวรรณ, 2557) ระบุว่า การก่อรูปทรงในงานสถาปัตยกรรม มีที่มาจากการใชส้อย โดย
งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีตอ้งตอบสนองการใชง้านดา้นใดดา้นหนึ่ง เพราะหากไม่ตอบสนอง
ดา้นใดเลย ย่อมเป็นงานที่ไม่มีความหมาย 

จากการวิจยัพบว่าฉากตวัแอล (L) เป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการขายสินคา้เสือ้ผา้แฟชั่น
ดว้ยวิธีไลฟ์มากที่สุด เนื่องจากมีความคุม้ค่าดา้นการแสดงผลมากกว่า และมีพืน้ที่เปิดอีกดา้น
สาํหรบัการเดินออกไปเปลี่ยนเสือ้ผา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีฉาก (ราเชน นาคพงศ,์ 2557) ที่ระบุ
ว่ารูปแบบฉากตวัแอล (L) นิยมใชก้บัสถานการณท์ี่มีผูแ้สดงนอ้ย แต่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัการดาํเนินเรื่องในการไลฟ์ขายสินคา้ โดยคณุสมบติัของฉากที่ดีนัน้ ตอ้งเอือ้อาํนวยต่อนกัแสดง
และการแสดง ไม่เด่นกว่า ทาํให้ตัวแสดง และเสือ้ผ้าที่นักแสดงสวมใส่อยู่ โดดเด่นน้อยลง  ซึ่ง
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สอดคลอ้งกับความตอ้งการของเจา้เพจ ที่มีเป้าหมายในการขาย และตอ้งการใหฉ้ากเป็นเพียง
สว่นประกอบ เพื่อเสรมิ หรือสื่อสารภาพลกัษณบ์างอย่างเท่านัน้ 

1.3 ด้านธุรกิจ 
จากรูปแบบขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ ที่ ผู ้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ รูปแบบ

สาํเร็จรูป (Design Template) และ ออกแบบตามความตอ้งการ (Custom Design) มีจุดประสงค์
เพื่อรองรับ ความต้องการในการสรา้งความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ของแต่ละร้านค้า ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ (นาถณดา ชัชวาลกิจกุล, 2554) ระบุว่า องคป์ระกอบในการออกแบบเอกลักษณ์
หน้ารา้น ไม่ว่าจะเป็นเฟอรน์ิเจอรต์กแต่ง อุปกรณ์ต่างๆ ป้ายหน้ารา้น ฯลฯ ล้วนแต่ทําหน้าที่
ผลักดันให้เอกลักษณ์ของรา้นค้าโดดเด่น มีความชัดเจนมากขึน้ รวมถึงภาพลักษณ์รา้นค้าที่
แตกต่างจะเป็นสว่นประกอบสาํคญัที่ช่วยสง่เสรมิสินคา้ที่ขาย และดงึดดูกลุม่ลกูคา้ดว้ย 

3. ข้อเสนอแนะ  
จากการศกึษาและออกแบบงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งันี ้

3.1 ส าหรับผู้ท าวิจัยถัดไป 
ดา้นการใชง้าน 

แนวโนม้ดา้นเทคโนโลยี ผูข้ายจะพัฒนาเทคนิคตลอดเวลา ในอนาคตอาจใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป ช่วยในการไลฟ์ ซึ่งแม้ตอนนีจ้ะเริ่มมีการใชบ้้างแลว้ในลักษณะ official page หรือใน
รา้นคา้ที่มียอดคนเขา้ชมสูง ซึ่งรูปแบบฉากอาจจะตอ้งพัฒนาต่อไป โดยมองหาแง่มมุปัญหาดา้น
อ่ืนแทน ในส่วนที่โปรแกรมไม่สามารถตอบโจทยไ์ด ้หรือเพิ่มลกูเล่นเสริมเขา้ไป เช่น ฉากทาํหนา้ที่
รบัภาพจากเครื่องฉายแสง เพื่อเพิ่มลกูเลน่ในการนาํเสนอ เป็นตน้  

ดา้นธุรกิจ 
จากแนวคิดออกแบบโครงสรา้งใหไ้ม่ซบัซอ้น เพื่อใหผู้ข้ายรูส้ึกเป็นมิตรในขัน้ตอนการใช้

งานนัน้ ในทางกลบักนั อาจทาํใหเ้ป็นโครงสรา้งที่สามารถลอกเลียนแบบไดง้่าย จึงตอ้งสรา้งความ
แตกต่างกบัคู่แข่งในอนาคต เช่น บริการออกแบบกราฟิกบนงานพิมพ ์ที่มีบุคลิกเฉพาะตวัของทาง
แบรนด,์ สรา้งคอลเลคชนัพิเศษเชิญคนดงัมาออกแบบลายให ้หรือแมก้ระทั่งซือ้ลิขสิทธิ์คาเรคเตอร์
ลายกราฟิกที่อยู่แลว้ เพื่อดงึกลุม่ลกูคา้ใหติ้ดตาม สะสมลายต่างๆ 

และฉากนีอ้าจต่อยอดไปในการใชง้านรูปแบบอื่น ที่ไม่ใชล้กัษณะไลฟ์ขายสินคา้ได ้ซึ่งถือ
เป็นการต่อยอดช่องทางธุรกิจบนเป้าหมายเดิมคือ แกไ้ขภาพลกัษณ์ของสถานที่ หากสามารถยึด
โครงสรา้งหลกัใหย้ืดหยุ่นใชร้่วมกันได ้เช่น เลือกซือ้แค่ผนังดา้นเดียว หรือสองดา้น ตามลกัษณะ
พืน้ที่ที่ตอ้งการแกปั้ญหา และอาจปรบัเปลี่ยนเพิ่มเติมเฉพาะอปุกรณฟั์งกช์นัรอง จะทาํใหภ้าพรวม
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ต้นทุนลดลงได้อีก นั่นหมายถึงต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางสังคม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ (วชัรินทร ์จรุงจิตสุนทร, 2548) ว่า
นอกจากปัจจยัในการออกแบบแลว้ เรื่อง Design & The City ก็เป็นประเด็นการออกแบบที่ตอ้งคิด
ใหต้อบสนองชีวิตคนเมือง วิถีชีวิตที่หลากหลาย กิจกรรมที่ละเอียดขึน้ เนื่องมาจากความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงรสนิยม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมดว้ย หากใคร
คาดเดาทิศทางสงัคมไดเ้รว็ ก็มีโอกาสเป็นเจา้ตลาด หรือช่วงชิงสว่นแบ่งการตลาดไดม้ากกว่า 

3.2 ส าหรับภาครัฐ 
การเติบโตของ e commerce ไทยมีแนวโนม้สงูขึน้ทุกปี และมลูค่าที่สงูมาก จาก

รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2562 (สาํนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ,์ 2563) เผยสดัส่วนช่องทางการขายสินคา้บริการออนไลน ์สงูสดุยังคง
เป็น Facebook Fan page 64% สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ในการพัฒนา
รูปแบบการขายสินคา้ออนไลนท์ี่จะเกิดขึน้ ซึ่งปัจจุบันมีระบบจัดการออเดอร ์และระบบจัดการ
ขอ้มูลหลงับา้นที่ตอบโจทยก์ลุ่มธุรกิจการขายสินคา้ออนไลนด์ว้ยวิธีการไลฟ์ โดยมีราคาเริ่มตน้
ตัง้แต่ 20,000 บาท เป็นตน้ไป นิยมใชเ้ฉพาะในรา้นคา้ที่มีผูติ้ดตามสงู ในจุดนีภ้าครฐัสามารถช่วย
ส่งเสริมการใชร้ะบบจัดการออเดอรใ์หก้ับรา้นคา้ออนไลนไ์ด ้หรือปล่อยเช่าในราคาตํ่าต่อปี เพื่อ
เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดธุรกิจออนไลน ์เกิดระบบหมนุเวียนทางธุรกิจที่ดีขึน้ และยังช่วยส่งเสริมให้
เกิดธุรกิจอ่ืนๆ ที่มาอาํนวยความสะดวก หรือแก้ปัญหาการใช้งานที่เก่ียวขอ้งกับการขายสินค้า
ออนไลนอี์กดว้ย 
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