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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 2) เปรียบเทียบการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 4) ศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

โดยการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) 
เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) ของธุรกิจร้านค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ประกอบด้วยสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าแฟชั่น สินค้าอุปกรณ์ไอที 
และสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม รวมทั้งหมด 18 ร้านค้า และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Method) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มี
ประสบการณ์การเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านเฟซบุ๊กและ/หรืออินสตาแกรม จ านวน 20 คน  
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า 1) ร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ใช้รูปแบบเนื้อหา

ประเภทรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด 2) ร้านค้าแฟชั่น นิยมใช้วิธีการใช้พรีเซ็นเตอร์  3) ร้านค้าอุปกรณ์

ไอที นิยมใช้วิธีการแนะน าสินค้าและข้อมูลร้านค้า 4) ร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม นิยมใช้การรีวิว

สินค้ามากกว่าร้านค้าประเภทอ่ืน 5) ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ตอบค าถาม

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ลูกค้าอยู่ในระดับเร็ว และตอบสนองเชิงบวกมากท่ีสุด 6) ร้านค้าบนเฟซบุ๊กแตกต่างกับร้านค้าบนอินสตาแก

รม ในด้านวิธีการน าเสนอเนื้อหาและการตอบค าถามของผู้ขาย 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า 1) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการเลือก

ซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมือนกันคือ ช่องทาง ประเภทสินค้า และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ส่วน

ความแตกต่างคือ ความถี่ในการค้นหาข้อมูลและการพูดคุยกับผู้ขาย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อ 

2) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่

เหมือนกันคือ รูปแบบร้านค้าออนไลน์ที่ชื่นชอบ ร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ และผู้ขายที่

น่าเชื่อถือในอุดมคติ ส่วนความแตกต่างกันคือ ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ที่ชื่นชอบ 

ค าส าคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, ร้านค้าออนไลน์, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, เจเนอเรชั่นวาย, พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ, ทัศนคติในการเลือกซื้อ 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) to analyze the content of social media 
marketing communication includes Facebook and Instagram 2) to compare 
communication of social media between Facebook and Instagram 3) to study generation 
Y’s behavior of purchasing decision through Facebook and Instagram 4) to study 
generation Y’s attitude of purchasing decision through Facebook and Instagram 
 This research is divided to 2 sections; 1) Quantitative research is content analysis 
of social media marketing communication includes Facebook and Instagram by using 
sample of 18 shops which are composed of fashion, technology device and health and 
beauty and 2) Qualitative research, researcher using in-depth Interview with generation Y 
who have experience in buying product or service through Facebook and/or Instagram of 
20 people 

The results of a quantitative study found that 1) Online shops on Facebook and 
Instagram usually post a photo with text 2) Fashion shops usually promote by presenter 
3) IT Shops usually use product and shop information 4) Health and beauty shops usually 
use product reviews more than other types of shops 5) The seller's online shops on 
Facebook and Instagram usually reply to customers quickly and positive responses. 6) 
The differences between online shops on Facebook and Instagram are type of 
presentation and the seller’s answering 
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The results of a qualitative study found that 1) Female and Male Generation Y 
participants’s behavior of purchasing decision through social media is the same as 
channel, product categories and the buying process. The differences are the frequency 
and time of information search, frequency of communication with a seller and influencing 
factors of Purchasing Decision 2) Female and Male Generation Y participants’s attitude of 
purchasing decision through social media is the same as a favorite of style shop online, 
an ideal credibility online shop and seller’s character. The difference is a favorite of 
seller’s shop online 

Keywords: Social Media, Online Shop, Facebook, Instagram, Generation Y, Behavior of 
Purchase and Attitude of Purchase 

 
บทน า 

ในยุคปัจจุบันแทบทุกสิ่งได้เข้าสู่โลกของดิจิทัล ทั้งเรื่องของแนวโน้มการตลาด สื่อสังคมออนไลน์ 
เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือธุรกิจต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ก็ได้น านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กันมากข้ึน และหนึ่งในดิจิทัล คือธุรกิจสินค้าและบริการที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเดิมจากที่เป็นการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยการท า
ธุรกิจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการท าธุรกิจร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) มากขึ้น มีความสร้างสรรค์ด้วยการน าสินค้ามาขายผ่านเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ท าให้ในปัจจุบัน
นี้มีสินค้าหลายอย่างที่สามารถหาซื้อได้บนโลกออนไลน์ ท าให้เกิดการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ เพราะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได้  24 ชั่วโมง จึงท าให้
ร้านค้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทตนเองและสินค้า รวมถึงใช้เป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าหรือพูดคุยตอบข้อซักถามถึงสินค้าและบริการ (วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556) เพ่ือน าไปใช้ในการ
สร้างแบรนด์ และช่วยประหยัดต้นทุนในการขาย 

ผู้บริโภคยุคดิจิทัลจ านวนไม่น้อยใช้เวลาอยู่กับเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น และมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการแตกต่างจากสมัยก่อน เช่น การค้นหาข้อมูลของสินค้าบนโลกออนไลน์ก่อนการซื้อ 
การอ่านรีวิวจากผู้ใช้จริง การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตน และการ
ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากเจ้าของร้านค้าโดยตรง โดย We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่
ในสิงคโปร์ ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
พบว่า ประชากรไทยใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมด และใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 34 ล้านคน คิดเป็น 50% ของประชากรทั้งหมด โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานสูงสุดคือ เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) 32%, ไลน์ (Line) 29% , กูเกิ้ลพลัส (Google+) 22% และอินสตาแกรม (Instagram) 
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19% ส่วนด้านการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า มีการซื้อสินค้าหรือบริการ 44%, ค้นหาสินค้าหรือบริการ 48% 
และเข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้า 40% (Marketing Oops, 2559, 9 กุมภาพันธ์) 

กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เป็นกลุ่มที่นิยมใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด และ
พฤตกิรรมส่วนใหญ่ที่ใช้งานคือ การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพ่ือน และการเลือกซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ โดย
ผลส ารวจของ AOL (American Online, Inc) บริษัทอเมริกันที่ให้บริการทางด้านมัลติมีเดียได้เผยผล
ส ารวจในเดือนพฤศจิกายน 2556 พบว่า กลุ่มคนอายุ 18 – 34 ปี ที่อยู่ในเจเนอเรชั่นวายกว่า 60% 
ยอมรับว่า ได้เลือกดูสินค้าออนไลน์อยู่ทุกวัน แม้ว่าจะไม่ได้วางแผนที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นก็ตาม (ขวัญชนก 
กมลศุภจินดา, 2557) นอกจากนี้ผลส ารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการช าระเงินของผู้บริโภคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประจ าปี 2558 โดยวีซ่า (Visa Consumer Payment Attitudes Study 2015) เปิดเผย
ว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ได้เข้าสู่วัยที่มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดย 66% นิยมใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือใน
การซื้อสินค้าออนไลน์ และใน 82% นิยมช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Brandbuffet, 2559, 16 
กุมภาพันธ์) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
มากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนิยมใช้ช่องทางในการสื่อสารคือ เฟซบุ๊ก 94.9%, ไลน์ 88.3%, 
อินสตาแกรม 49.8% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ และหมวดสินค้าหรือบริการที่ได้รับความ
นิยมสั่งซื้อออนไลน์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  สินค้าแฟชั่น 42.6%, สินค้าอุปกรณ์ไอที 27.5% และ
สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม 24.4% (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558) 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อหนึ่งของสังคมออนไลน์ที่จัดได้ว่าเป็นสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
ระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ 
วีดีโอ และสนทนาพูดคุยกัน และในปีพ.ศ. 2558 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยทั้งหมด 35 ล้านบัญชี 
(เพ่ิมขึ้น +34.6%) (Zocial Inc, 2558, 20 เมษายน) ส าหรับด้านผลกระทบของเฟซบุ๊กต่อผู้นิยมซื้อสินค้า
ออนไลน์ชาวไทย พบว่า คนไทย 57% รู้จักสินค้าครั้งแรกผ่านทางเฟซบุ๊ก โดย 2 ใน 3 ค้นหาข้อมูลสินค้า
บริการผ่านทางเฟซบุ๊ก, คนไทย 48%  เคยซื้อสินค้าที่เจอบนเฟซบุ๊ก และ 4 ใน 10 ของคนไทยซื้อของแล้ว
ต้องไปแชร์บอกต่อบนเฟซบุ๊ก (IT24hrs, 2558, 13 ตุลาคม) ส าหรับธุรกิจร้านค้าบนเฟซบุ๊กได้ปรับเปลี่ยน
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบสนองต่อการค้าขายอย่างลงตัว เนื่องจากมีรูปแบบประเภทร้านค้าที่
เหมาะกับธุรกิจในทุก ๆ ขนาด มีการอ านวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าแก่ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า
ออนไลน์และลูกค้า อีกท้ังเปิดพ้ืนที่ให้กับทางร้านค้าได้ลงโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้วย 

จะเห็นได้ว่าเฟซบุ๊กคือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเหมาะสมในรูปแบบหนึ่งในการเปิดร้านค้า
ออนไลน์ ไม่เพียงเพราะว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก หากยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิด
โอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจร้านค้าและตอบสนองลูกค้าที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย 



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   51 

อินสตาแกรม (Instagram) ถือเป็นเครือข่ายทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ โดย Zocial Inc. ได้ท าการรวบรวมข้อมูลร้านค้าบนอินสตาแกรม 
พบว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2556  มีจ านวนร้านค้ามากกว่า 35,414 ร้าน ส่วนในครึ่งปีหลัง มีจ านวนร้านค้า
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 66,559 ร้าน คิดเป็นอัตราเติบโตมากกว่า 88% และในครึ่งปีแรกของปี 2557 มีจ านวน
ร้านค้ามากกว่า 163,271 ร้าน และมีอัตราการเติบโตสูงถึง 145 %  (Positioning, 2557, 5 สิงหาคม) 
และจากการเปิดเผยของอินสตาแกรมประเทศไทย มีผู้ใช้งานจริง (Active users) ต่อเดือนมากกว่า 7.8 
ล้านคน มีรูปอัพโหลด (Upload) ผ่านอินสตาแกรมกว่า 1.8 ล้านรูปต่อวัน และวิดีโอ 45,000 คลิปต่อวัน 
ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-34 ประมาณ 72% (ฉกาจ ชลายุทธ, 2558, 14 กันยายน) และผู้ใช้ 85% 
ติดตามแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ และ 49% สั่งซื้อสินค้าแบรนด์ที่ติดตาม, ผู้ใช้ 59% บอกว่า
อินสตาแกรมช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่สร้าง
ความผูกพันสูง (High Engagement) และลักษณะการใช้งานอินสตาแกรมของคนไทย 60 % เพ่ือค้นพบสิ่ง
ใหม่ ๆ (Discovery), 59 % เพ่ือสร้างการรับรู้ (Awareness) และ 49% มีการซื้อสินค้าแบรนด์ที่ติดตาม 
(Purchase) ท าให้อินสตาแกรมนั้นเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจรองลงมาจากเฟซบุ๊ก ที่มีผู้ใช้งานจริงต่อเดือนอยู่
ในระดับสูง และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกด้วย (Marketing Oops, 2558, 15 ธันวาคม) 

จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าธุรกิจออนไลน์ในอินสตาแกรมเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และมีการ
เติบโตของร้านค้าด้วยอัตราที่สูง อาจมองได้ว่าภาพรวมคนไทยมีการซื้อ-ขายกันผ่านช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้นและมีความเชื่อใจในการซื้อของโดยไม่ต้องเห็นสิ นค้าจริงมากขึ้น อีกทั้งการเปิดตัวโฆษณาบน
แพลตฟอร์ม (Platform) อินสตาแกรมในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ก็เป็นการตอกย้ าโอกาสทางธุรกิจ
ร้านค้าที่จะมีการตั้งร้านในอินสตาแกรมมากข้ึนอีกด้วย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการขยายตัวอย่างมากในปีที่ผ่านมา 
ปัจจุบันมีเพจร้านค้าในเฟซบุ๊กขายของกว่า 1,100,000 เพจ ส่วนร้านค้าในอินสตาแกรมจ านวนร้านค้า
มากกว่า 163,271 ร้าน (Positioning, 2558, 8 ตุลาคม) และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจ
ร้านค้าทั้งขนาดใหญ่ตลอดจนขนาดเล็ก เริ่มที่จะเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสองเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมท าธุรกิจมากสุดคือ       เฟ
ซบุ๊กและอินสตาแกรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสองรูปแบบนี้ โดยมุ่งศึกษาถึงเนื้อหา
สารของธุรกิจร้านค้าสามประเภทที่นิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ ร้านค้าแฟชั่น ร้านค้าอุปกรณ์ไอที และร้านค้า
กลุ่มสุขภาพและความงาม โดยเปรียบเทียบเนื้อหาสารของร้านค้าระหว่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม รวมถึง
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในประเทศ
ไทยที่มีก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นและมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตา

แกรม 
3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและ

อินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 
4.  เพ่ือศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและ

อินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

     
       ตัวแปรอิสระ 

        
ตัวแปรต้น 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน  
(Mixed Methods Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) เพ่ือศึกษาเนื้อหาการ
สื่อสารในการน าเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และ

การสื่อสารสารของธุรกิจร้านค้าและบริการ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ได้แก่  
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
-  รูปแบบเนื้อหาการน าเสนอ 

- วิธีในการน าเสนอ 

- การตอบค าถามของผู้ขาย 

- การตอบสนองความคิดเห็นของผู้ขาย 
 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย 
- ช่องทางในการเลือกซื้อ 
- ความถี่ในการค้นหาข้อมูลและการพูดคุย  
  กับผู้ขายก่อนการซื้อ 
- ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ 

ทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย 
- ความช่ืนชอบในธุรกิจร้านค้าและผู้ขาย 
- ความเชื่อถือในธุรกิจร้านค้าและผู้ขาย 
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อินสตาแกรม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากตารางลงรหัส (Coding Sheet) และเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4 
เมษายน 2559 – 10 เมษายน 2559 และ 18 เมษายน 2559 – 24 เมษายน 2559  เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนี้ คือ ธุรกิจร้านค้าจากเฟซบุ๊ก 9 ร้านค้า และธุรกิจร้านค้า
จากอินสตาแกรม 9 ร้านค้า โดยแบ่งร้านค้าออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ซ่ึงประกอบด้วยสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าแฟชั่น สินค้าอุปกรณ์ไอที และสินค้ากลุ่มสุขภาพและความ
งาม รวมทั้งหมด 18 ร้านค้า โดยก าหนดตัวอย่างหนึ่งร้านค้าต่อหนึ่งขนาดร้านค้า  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตารางลงรหัส จะประมวลผลด้วยการค านวณหาค่าร้อยละ
ของแต่ละประเภทข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างร้านค้าบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 

ประเภท ขนาด ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก 
จ านวน
ผู้ติดตาม 

ร้านค้าบนอินสตาแกรม 
จ านวน
ผู้ติดตาม 

แฟชั่น 
ใหญ่ SlyQ 1,461,705 Babyrose by Pancake 169,000 
กลาง Wivienshop 476,171 Streetdress 90,300 

เล็ก Mild Daisy 95,450 Watcharawalee Shop 7,594 

อุปกรณ์ไอที 
ใหญ่ 

Huawei Mobile 
Thailand 

605,018 Charger_store 105,000 

กลาง Digilife Thailand 139,756 Thephone1_shop 67,700 
เล็ก Tree Mobile 42,227 Minigameshop 9,269 

สุขภาพและ
ความงาม 

ใหญ่ Hothit – Big Eye 1,446,377 Orderbeauty 122,000 
กลาง Phupretty 455,700 Chiconme 67,100 

เล็ก CosmeNista 92,764 Mooo_Shop 6,041 
รวม 18 ร้านค้า 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยประชากรที่ใช้ใน

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้คือ กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงอายุ 16 – 35 ปี จ านวน 20 คน ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม และมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในกลุ่มของ
สินค้าแฟชั่น สินค้าอุปกรณ์ไอที หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือเฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม หรือเลือกซ้ือผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งก็ได้ โดยมีจ านวนการซื้ออย่างน้อย 10 ครั้งในหนึ่งปีที่ผ่าน
มา เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 

ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยจะทดสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้การทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Data Triangulation) ได้แก่ 1) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ใช้วิธีการ



 54 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

สังเกตลักษณะบุคลิก น้ าเสียง และท่าทางประกอบ ควบคู่ไปกับการซักถาม  และ 2) ด้านผู้วิจัย 
(Investigator Triangulation) คือ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาความเชื่อถือได้ระหว่างผู้ลงรหัส (Co-Coder) 
พิจารณาความแตกต่างระหว่างการบันทึกข้อมูล 2 ชุด โดยใช้สูตรค านวณของ Holsti ได้ค่าความเชื่อถือได้
ระหว่างผู้ลงรหัสเท่ากับ 0.98  

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เนื้อหาธุรกิจร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ส าหรับร้านค้าประเภทแฟชั่นบนเฟซบุ๊ก พบว่า 1) ด้านประเภทเนื้อหา ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ 
และร้านค้าขนาดกลาง น าเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด 53 ครั้ง (76.81%) และ 
170 ครั้ง (91.40%) ตามล าดับ ส่วนร้านค้าขนาดเล็ก น าเสนอรูปภาพ 24 ครั้ง (72.72%) มากที่สุด แต่เมื่อ
วิเคราะห์ร้านค้าแฟชั่นรวมกันทั้งหมดพบว่า นิยมน าเสนอประเภทรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด 230 ครั้ง 
(79.86%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ วิธีการน าเสนอเนื้อหาที่ถูกใช้มากที่สุดคือ การ
แนะน าสินค้า 43 ครั้ง (34.68%) ส่วนร้านค้าขนาดกลาง ใช้วิธีการพรีเซ็นเตอร์ 169 ครั้ง (36.19%) มาก
ที่สุด และร้านค้าขนาดเล็ก ใช้วิธีการรีวิวสินค้า 13 ครั้ง (30.95%) มากที่สุด แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าแฟชั่น
รวมกันทั้งหมดพบว่า นิยมใช้พรีเซ็นเตอร์มากที่สุด 216 ครั้ง (34.12%)  3) ด้านการตอบค าถามของผู้ขาย 
ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ มีการตอบค าถามอยู่ในระดับปานกลาง 23 ครั้ง (69.70%) มากที่สุด 
ส่วนผู้ขายร้านค้าขนาดกลาง และร้านค้าขนาดเล็ก มีการตอบค าถามอยู่ในระดับเร็วมากที่สุด คือ 22 ครั้ง 
(62.86%) และ 15 ครั้ง (75.00%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าแฟชั่นรวมกันทั้งหมดพบว่า ผู้ขายมีการตอบ
ค าถามอยู่ในระดับเร็ว 50 ครั้ง (50.00%) มากที่สุด และ 4) ด้านการตอบสนองของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของ
ร้านค้าขนาดใหญ่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดกลาง และผู้ขายของร้านค้าขนาดเล็ก มีการตอบสนองเชิงบวก
มากที่สุด คือ 40 ครั้ง (88.89%) 92 ครั้ง (100.00%) และ 37 ครั้ง (84.09%) ตามล าดับ 

ส าหรับร้านค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์ไอทีบนเฟซบุ๊ก พบว่า 1) ด้านประเภทเนื้อหา ได้แก่ ร้านค้า
ขนาดใหญ่ ประเภทเนื้อหาที่ถูกใช้น าเสนอมากที่สุดคือ รูปภาพ 22 ครั้ง (66.67%) ส่วนร้านค้าขนาดกลาง 
น าเสนอด้วยข้อความ 13 ครั้ง (59.09%) ส่วนร้านค้าขนาดเล็ก น าเสนอลิงก์ข้อความ 42 ครั้ง (53.85%) 
แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีรวมกันทั้งหมดพบว่า นิยมน าเสนอประเภทรูปภาพพร้อมข้อความมาก
ที่สุด 54 ครั้ง (40.60%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ นิยมใช้วิธีการแนะน าสินค้า 23 
ครั้ง (60.53%) ส่วนร้านค้าขนาดกลาง ใช้วิธีการให้ข้อมูลร้านค้า 18 ครั้ง (58.06%) ส่วนร้านค้าขนาดเล็ก 
ใช้วิธีการให้ข้อมูลทั่วไป 43 ครั้ง (47.78%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีรวมกันทั้งหมดพบว่า นิยม
ใช้วิธีการให้ข้อมูลร้านค้า 58 ครั้ง (36.71%) มากที่สุด 3) ด้านการตอบค าถามของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของ
ร้านค้าขนาดใหญแ่ละผู้ขายของร้านค้าขนาดกลาง มีการตอบค าถามอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด คือ 62 
ครั้ง (86.11%) และ 21 ครั้ง (67.74%) ตามล าดับ ส่วนผู้ขายร้านค้าขนาดเล็ก มีการตอบค าถามอยู่ใน
ระดับเร็ว 86 ครั้ง (86.00%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีรวมกันทั้งหมดพบว่า ผู้ขายมีการตอบ
ค าถามอยู่ในระดับเร็ว 106 ครั้ง (52.22%) มากที่สุด และ 4) ด้านการตอบสนองของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขาย
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ของร้านค้าขนาดใหญ่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดกลาง และผู้ขายของร้านค้าขนาดเล็ก มีการตอบสนองเชิง
บวกมากท่ีสุด คือ 120 ครั้ง (94.49%) 41 ครัง้ (80.39%) และ 157 ครั้ง (100.00%)  
 ส าหรับร้านค้าประเภทสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามบนเฟซบุ๊ก พบว่า 1) ด้านประเภทเนื้อหา 
ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ ประเภทเนื้อหาที่ถูกใช้น าเสนอมากที่สุดคือ รูปภาพ 21 ครั้ง (56.76%) ส่วน
ร้านค้าขนาดกลางและร้านค้าขนาดเล็ก ประเภทเนื้อหาที่ถูกใช้น าเสนอมากที่สุดคือ รูปภาพพร้อมข้อความ 
33 ครั้ง (46.48%) และ 45 ครั้ง (71.43%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความงามรวมกัน
ทั้งหมดพบว่า นิยมน าเสนอรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด 86 ครั้ง (50.29%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ 
ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ นิยมใช้วิธีการให้ข้อมูลทั่วไป 20 ครั้ง (46.21%) ส่วนร้านค้าขนาดกลางและร้านค้า
ขนาดเล็ก นิยมใช้วิธีการให้ข้อมูลร้านค้า 48 ครั้ง (37.50%) และ 67 ครั้ง (54.47%) แต่เมื่อวิเคราะห์
ร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความงามรวมกันทั้งหมดพบว่า นิยมใช้วิธีการให้ข้อมูลร้านค้ามากที่สุด 118 ครั้ง 
(40.14%) 3) ด้านการตอบค าถามของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ ผู้ขายของร้านค้าขนาด
กลาง และผู้ขายของร้านค้าขนาดเล็ก มีการตอบค าถามอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด คือ 20 ครั้ง 
(60.61%) 47 ครั้ง (72.31%) และ 8 ครั้ง (72.73%) ตามล าดับ ดังนั้นผู้ขายของร้านค้ากลุ่มสุขภาพและ
ความงามบนเฟซบุ๊ก มีการตอบค าถามอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด 75 ครั้ง (68.81%) และ 4) ด้านการ
ตอบสนองของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ ผู้ขายร้านค้าขนาดกลาง และผู้ขายของร้านค้า
ขนาดเล็ก มีการตอบสนองเชิงบวกมากที่สุด คือ 53 ครั้ง (91.38%) 141 ครั้ง (96.58%) และ 20 ครั้ง 
(90.91%) ตามล าดับ  
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านอินสตาแกรม (Instagram) 

ส าหรับร้านค้าประเภทแฟชั่นบนอินสตาแกรม พบว่า 1) ด้านประเภทเนื้อหา ได้แก่ ร้านค้าขนาด
ใหญ่ ประเภทเนื้อหาที่ถูกใช้น าเสนอมากที่สุดคือ รูปภาพ 58 ครั้ง (52.73%) ส่วนร้านค้าขนาดกลางและ
ร้านค้าขนาดเล็ก ประเภทเนื้อหาที่ถูกใช้น าเสนอมากที่สุดคือ รูปภาพพร้อมข้อความ 83 ครั้ง (79.65%) 
และ 69 ครั้ง (77.53%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าแฟชั่นรวมกันทั้งหมดพบว่า นิยมน าเสนอรูปภาพพร้อม
ข้อความมากที่สุด 197 ครั้ง (69.37%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ ใช้วิธีการพรีเซ็น
เตอร์มากที่สุด 70 ครั้ง (36.46%) ส่วนร้านค้าขนาดกลางและร้านค้าขนาดเล็ก ใช้วิธีการแนะน าสินค้ามาก
ที่สุด 76 ครั้ง (56.30%) และ 67 ครั้ง (27.69%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าแฟชั่นรวมกันทั้งหมดพบว่า นิยม
ใช้การพรีเซ็นเตอร์มากที่สุด 177 ครั้ง (31.11%) 3) ด้านการตอบค าถามของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้า
ขนาดใหญ่ มีการตอบค าถามอยู่ในระดับเร็ว 26 ครั้ง (96.30%) มากที่สุด ส่วนผู้ขายร้านค้าขนาดกลาง มี
การตอบค าถามอยู่ในระดับปานกลาง 27 ครั้ง (69.23%) มากที่สุด และไม่พบการตอบค าถามใด ๆ ของ
ผู้ขายร้านค้าขนาดเล็ก แต่เม่ือวิเคราะห์ร้านค้าแฟชั่นรวมกันทั้งหมดพบว่า ผู้ขายตอบค าถามอยู่ในระดับเร็ว 
50 ครั้ง (50.00%) มากที่สุด และ 4) ด้านการตอบสนองของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ 
ผู้ขายของร้านค้าขนาดกลาง มีการตอบสนองเชิงบวกมากที่สุด คือ 55 ครั้ง (93.22%) และ 54 ครั้ง 



 56 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

(84.37%) และไม่พบการตอบสนองใด ๆ ของผู้ขายร้านค้าขนาดเล็ก แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าแฟชั่นรวมกัน
ทั้งหมดพบว่า ผู้ขายตอบสนองเชิงบวกมากที่สุด 109 ครั้ง (96.46%) 

ส าหรับร้านค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์ไอทีบนอินสตาแกรม พบว่า 1) ด้านประเภทเนื้อหา ได้แก่ 
ร้านค้าขนาดใหญแ่ละร้านค้าขนาดเล็ก มีประเภทเนื้อหาที่ถูกใช้น าเสนอมากท่ีสุดคือ รูปภาพพร้อมข้อความ 
103 ครั้ง (71.03%) และ 16 ครั้ง (57.14%) ส่วนร้านค้าขนาดกลาง น าเสนอรูปภาพมากที่สุด 71 ครั้ง 
(56.35%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีรวมกันทั้งหมด นิยมน าเสนอรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด 
174 ครั้ง (58.00%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าขนาดกลาง และร้านค้าขนาด
เล็ก ใช้วิธีการแนะน าสินค้ามากที่สุด 86 ครั้ง (44.56%) 57 ครั้ง (44.19%) และ 16 ครั้ง (57.14%) ดังนั้น
ร้านค้าประเภทนี้จึงนิยมใช้วิธีการน าเสนอเนื้อหาโดยการแนะน าสินค้ามากที่สุด 159 ครั้ง (45.43%) 3) 
ด้านการตอบค าถามของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ และ ผู้ขายร้านค้าขนาดกลาง มีการตอบ
ค าถามอยู่ในระดับเร็วมากที่สุด 6 ครั้ง (85.71%) และ 16 ครั้ง (76.19%) และไม่พบการตอบค าถามใด ๆ 
ของผู้ขายร้านค้าขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีรวมกันทั้งหมดพบว่า ผู้ขายตอบค าถาม
อยู่ในระดับเร็วมากที่สุด และ 4) ด้านการตอบสนองของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ และ
ผู้ขายของร้านค้าขนาดกลาง มีการตอบสนองเชิงบวกมากที่สุด 8 ครั้ง (53.33%) และ 28 ครั้ง (80.00%) 
และไม่พบการตอบสนองใด ๆ ของผู้ขายร้านค้าขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีรวมกัน
ทั้งหมดพบว่า ผู้ขายตอบสนองเชิงบวกมากทีสุ่ด 36 ครั้ง (72.00%) 

ส าหรับร้านค้าประเภทสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามบนอินสตาแกรม พบว่า 1) ด้านประเภท
เนื้อหา ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าขนาดกลาง และร้านค้าขนาดเล็ก มีประเภทเนื้อหาที่ถูกใช้น าเสนอ
มากที่สุดคือ รูปภาพพร้อมข้อความ 646 ครั้ง (89.47%) 282 ครั้ง (76.22%) และ 98 ครั้ง (85.95%) 
ตามล าดับ ดังนั้นร้านค้าประเภทนี้จึงนิยมใช้เนื้อหาน าเสนอประเภท รูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด 1,026 
ครั้ง (85.07%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ ได้แก่ ร้านค้าขนาดใหญ่ และร้านค้าขนาดกลาง ใช้วิธีการแนะน า
สินค้า 559 ครั้ง (55.73%) และ 309 ครั้ง (75.74%) ส่วนร้านค้าขนาดเล็ก ใช้วิธีการให้ข้อมูลร้านค้า 96 
ครั้ง (46.15%) แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความงามรวมกันทั้งหมดพบว่า นิยมใช้วิธีกา ร
แนะน าสินค้ามากที่สุด 951 ครั้ง (58.74%) 3) ด้านการตอบค าถามของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาด
ใหญ่ และผู้ขายของร้านค้าขนาดกลาง มีการตอบค าถามอยู่ในระดับเร็วมากที่สุด 25 ครั้ง (89.29%) และ 4 
ครั้ง (80.00%) และไม่พบการตอบค าถามใด ๆ ของผู้ขายร้านค้าขนาดเล็ก แต่เมื่อวิเคราะห์ร้านค้ากลุ่ม
สุขภาพและความงามรวมกันทั้งหมดพบว่า ผู้ขายตอบค าถามอยู่ในระดับเร็วมากที่สุด และ 4) ด้านการ
ตอบสนองของผู้ขาย ได้แก่ ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ มีการตอบสนองเชิงบวกมากที่สุด  43 ครั้ง 
(61.19%) ส่วนผู้ขายของร้านค้าขนาดกลาง มีการตอบสนองแบบไม่ตอบสนองมากที่สุด 15 ครั้ง (78.95%) 
และไม่พบการตอบสนองใด ๆ ของผู้ขายร้านค้าขนาดเล็ก แต่เมื่อวิ เคราะห์ร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความ
งามรวมกันทั้งหมดพบว่า ผู้ขายตอบสนองเชิงบวกมากที่สุด 47 ครั้ง (56.63%) 
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ส่วนที่ 3  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ช่องทางในการเลือกซ้ือและประเภทสินค้าที่นิยมเลือกซ้ือ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชาย เลือกใช้เฟซบุ๊กในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

มากกว่าอินสตาแกรม โดยเพศหญิงนิยมเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม และสินค้า
อุปกรณ์ไอที ตามล าดับ ส่วนเพศชายนิยมเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น สินค้าอุปกรณ์ไอที และสินค้ากลุ่มสุขภาพ
และความงาม ตามด าดับ  

ความถีแ่ละระยะเวลาการหาข้อมูลสินค้าและบริการ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงจะใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูล 1 – 3 วัน เฉลี่ยวันละ 1 – 2 

ชั่วโมง โดยมีการพูดคุยกับผู้ขายจ านวน 1 ครั้งก่อนการสั่งซื้อสินค้า แต่เพศชายจะใช้เวลา 1 –2 วัน เฉลี่ย
วันละ 1 -3 ชั่วโมง ควบคู่ไปกับการไม่ก าหนดเวลาแน่ชัด เพราะข้ึนอยู่กับลักษณะของตัวสินค้าด้วย 

ความถี่ในการพูดคุยกับผู้ขาย 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง มีการพูดคุยกับผู้ขายจ านวน 1 ครั้งก่อนการสั่งซื้อ เพ่ือ

สอบถามรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน ส่วนเจเนอเรชั่นวาย มีการพูดคุยกับผู้ขายในการสั่งซื้อเพียงครั้ง
เดียว เพราะมีการค้นหาข้อมูลมาอย่างดีแล้ว  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง และเจเนอเรชั่นวายเพศชาย เลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์เพราะสังคมออนไลน์ให้ความสะดวกในการเลือกซ้ือ การค้นหาข้อมูลสินค้าได้ง่าย สินค้าออนไลน์มี
ความหลากหลาย และราคาที่ถูกกว่าสินค้าในพื้นที่  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง เลือกซื้อสินค้าและบริการจากการอ่านรีวิวสินค้าจากทาง

ลูกค้าและร้านค้า ความต้องการและความชอบโดยส่วนตัว การโปรโมชั่น ความจ าเป็นที่ต้องใช้งาน และการ
พูดคุยกับคนรอบตัว ตามล าดับ ส่วนเจเนอเรชั่นวายเพศชาย เลือกซื้อสินค้าและบริการจากความต้องการ
และความชอบโดยส่วนตัว การอ่านรีวิวสินค้าจากทางลูกค้าและร้านค้า  การโปรโมชั่น การพูดคุยกับบุคคล
รอบข้าง และความจ าเป็น ตามล าดับ 

ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชาย มีลักษณะขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าเหมือนกัน 

คือ เริ่มจากการรับรู้ถึงเหตุผลและความต้องการของตนเองในการเลือกซื้อ ต่อมาคือการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต จากบุคคลรอบข้าง และจากประสบการณ์ของตนเอง ต่อมาคือ 
การประเมินผลทางเลือก เปรียบเทียบสินค้าและร้านค้าโดยการก าหนดเกณฑ์ของแต่ละบุคคล ต่อมาคือ 
การซื้อสินค้าและช าระเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ และสุดท้ายเมื่อได้สินค้ามา ก็จะประเมินตัวสินค้าและ
บริการจากทางร้านค้าโดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น จากการอ่านรีวิวหรือข้อคิดเห็นของผู้ที่
มีประสบการณ์การซื้อสินค้า และจากการพูดคุยกับผู้ขาย เป็นต้น 
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รูปแบบการน าเสนอสินค้าของร้านค้าออนไลน์ที่ชื่นชอบ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชาย มีความชื่นชอบในรูปแบบการน าเสนอของ

ร้านค้าออนไลน์ที่เหมือนกัน คือ ร้านค้าน าเสนอภาพสินค้าจริง มีข้อมูลแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่าง
ครบถ้วน มีการรีวิวสินค้าจากผู้ขายและลูกค้าที่เคยซื้อใช้ การแจ้งเลขที่พัสดุ และการน าเสนอโดยวีดีโอ  

ลักษณะผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ที่ชื่นชอบ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง และเจเนอเรชั่นวายเพศชายมีความชื่นชอบในตัวผู้ขายของ

ร้านค้าออนไลน์ที่คล้ายคลึงกันคือ ผู้ชายที่ตอบค าถามเร็วและชัดเจน มีบุคลิกที่มีความเป็นกันเอง มีความรู้
ในตัวสินค้าดี แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของภาษา ซึ่งทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ค าตอบที่หลากหลาย เช่น 
บางกลุ่มชื่นชอบผู้ชายที่ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ แต่บางกลุ่มชื่นชอบผู้ขายที่ใช้ภาษาเป็นทางการ  

ร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นถึงร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือใน

อุดมคติที่คล้ายคลึงกันคือ ร้านค้าต้องมีการรีวิวจากทางลูกค้า และมีความคิดเห็นแต่ในทางบวก มีการแสดง
ภาพสินค้าท่ีจ าหน่ายจริง มีการแสดงรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องของราคา และมีวีดีโอ
น าเสนอสินค้า ส่วนความแตกต่างที่ค้นพบบางประการคือ เพศหญิงให้ความเชื่อถือในร้านค้าที่มีจ านวน
ผู้ติดตามมาก ส่วนเพศชายให้ความเชื่อถือกับร้านค้าที่ผู้ขายแสดงตัวตนชัดเจน และมีเพ่ือนหรือคนรู้จักที่ มี
ประสบการณ์ซื้อจากร้านนั้นมาก่อน 

ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นถึงผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ใน

อุดมคติที่คล้ายคลึงกันคือ ผู้ขายต้องตอบค าถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว ใช้ภาษาที่เป็นทางการ มีความรู้ในตัว
สินค้าดี สามารถตอบค าถาม บอกรายละเอียดได้ถูกต้องและสามารถแนะน าลูกค้าในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ 
ส่วนความแตกต่างบางประการคือ เพศชายบางคนมีความคาดหวังในตัวผู้ขายที่มีบุคลิกความเป็นกันเอง 

ความพึงพอใจจากประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจจากประสบการณ์ในการซื้อ

สินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก ระดับปานกลางค่อนข้างมาก และระดับปานกลาง 
ตามล าดับ และทุกคนยินดีที่จะซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษามีประเด็นน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม พบว่ามีการใช้รูปแบบเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แม้จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทไหน รูปภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับการสื่อสารของธุรกิจ
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ร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ต้องมีข้อความประกอบรูปภาพด้วย เพราะในเรื่องการท าธุรกิจร้านค้า
ออนไลน์ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการเพ่ิมจ านวนผู้ชม หรือเพ่ิมยอดการรับรู้ หากยังมีเรื่องของข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการ การใช้ภาษาในการจูงใจซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในที่สุด  

หากดูในภาพรวมของร้านค้าประเภทสินค้าแฟชั่นบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมจะพบลักษณะของ 
วิธีการใช้พรีเซ็นเตอร์ในการน าเสนอสินค้าถูกน ามาใช้มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พรีเซ็นเตอร์  มีบทบาท
ส าคัญในการน าเสนอสินค้าประเภทแฟชั่น อาจเป็นเพราะสินค้าประเภทแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย เป็นสิ่งที่อยู่บนร่างกายของมนุษย์ เมื่อผู้บริโภคมองเห็นตัวสินค้าผ่านตัวพรีเซ็นเตอร์ จะท าให้สามารถ
จินตนาการและเปรียบเทียบกับรูปร่างของตนเองได้โดยง่าย และการใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นการดึงดูดความ
สนใจ สร้างความเพลิดเพลินในระหว่างการเลือกดูสินค้า และส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากลองใช้
สินค้าโดยไม่ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการเลือกซื้อมากนัก ทั้งนีพ้รีเซ็นเตอรไ์ด้แสดงถึงภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ และเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของสินค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างดี เพราะผู้บริโภคไม่สามารถสัมผัสกับสินค้าได้โดยตรง บางครั้งข้อมูล
ของสินค้าอย่างละเอียดอาจมีความส าคัญไม่เพียงพอกับการจ าหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ 
Positioning (2552) ได้อธิบายไว้ว่า การใช้บุคคลมาสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าและบริการ จะส่งผลในเรื่อง
ของเครดิต และความน่าเชื่อถือต่อตัวสินค้าและบริการ  
 หากดูในภาพรวมของร้านค้าประเภทสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
จะพบว่า ร้านค้าทุกร้านในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ได้ใช้วิธีการรีวิวสินค้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความโดดเด่น
และแตกต่างจากร้านค้ากลุ่มสินค้าประเภทอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามเป็นสินค้า
ที่มีความส าคัญต่อชีวิตของผู้บริโภคในระดับสูง ซึ่งผู้บริโภคจะรู้สึกไว้วางใจ และเชื่อความคิดเห็นจากผู้ที่เคย
มีประสบการณ์ในสินค้าท่ีพวกเขาสนใจ มากกว่าค าแนะน าโดยส่วนตัวจากผู้ขาย หรือการโฆษณา อาจเป็น
เพราะสินค้ากลุ่มนี้มีราคาค่อนข้างแพง และมีผลต่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ผู้บริโภค
ต้องการหาข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ ตลอดจนน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ และถ้าร้านค้าหรือ
สินค้าของทางร้านได้รับรีวิวในเชิงบวก ก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในธุรกิจร้านค้านั้นมากยิ่งขึ้น 
และมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากยิ่งข้ึน แต่ถ้าร้านค้านั้นมีรีวิวในทางลบ ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความลังเล
ใจหรือปฏิเสธสินค้าจากทางร้านค้านั้นได้เช่นกัน 
 หากดูในภาพรวมของร้านค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์ไอทีบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม จะเห็นได้ว่า
วิธีการน าเสนอโดยการให้ข้อมูลสินค้าและร้านค้า มีความส าคัญมากส าหรับร้านค้าประเภทนี้ ซึ่งส่วนใหญ่
เนื้อหาที่น าเสนอจะเป็นรูปภาพสินค้าพร้อมข้อความอธิบายสินค้าอย่างละเอียด และควบคู่กับการให้ข้อมูล
ร้านค้าและข้อมูลของผู้ขาย แสดงให้เห็นว่า สินค้าอุปกรณ์ไอทีเป็นสินค้าที่มีราคาแพง ซึ่งผู้ซื้อจะต้องหาใช้
เวลาอย่างมากในการหาข้อมูลอย่างละเอียดทั้งในตัวสินค้าและร้านค้า เพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง เมื่อหา
ข้อมูลได้เพียงพอจนเกิดความมั่นใจ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สุดาพร กุณฑล
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บุตร (2550) ได้อธิบายไว้ว่า การซื้อสินค้าที่ต้องใช้ความเกี่ยวข้องสูง (high involvement) ได้แก่ การซื้อ
สินค้าท่ีมีราคาแพง มีความส าคัญ หรือเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีสูง ผู้ซื้อต้องพิจารณา ด้วยความ
รอบคอบ ตั้งใจหาข้อมูลมาก 
 หากดูในภาพรวมของการตอบค าถามของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
จะเห็นถึงลักษณะการตอบค าถามที่อยู่ในระดับเร็ว แสดงให้เห็นว่า ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์มีความ
กระตือรือร้นในการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัลไม่ชอบการรอคอย และรู้ว่ายังมีตัวเลือกอ่ืนอีกมากมาย ดังนั้นผู้ขายควรใช้สื่อให้สุดขีดความสามารถ
ในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรวดเร็ว เพราะจุดเด่นของร้านค้าออนไลน์คือการที่
ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกค้าสามารถเข้ามาซักถามและพูดคุยได้ทันที หรือ
ฝากข้อความทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องรอคิว ไม่เสียเวลาเดินทาง ดังนั้นความรวดเร็วในการโต้ตอบค าถามของ
ผู้ขายเป็นปัจจัยหนึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เพราะบางครั้งความอยากและความต้องการของ
ลูกค้ามีระยะเวลาจ ากัด ถ้าผู้ขายละเลย ปล่อยให้เวลาผ่านไป ก็จะท าให้เสียโอกาสได้ลูกค้า เนื่องจากระดับ
ความอยากของลูกค้าอาจจะลดลงมาจนถึงขั้นไม่อยากซื้อสินค้าชิ้นนั้นอีก โดยงานวิจัยเกริดา โคตรชารี 
(2555) อธิบายว่า เจเนอเรชั่นวายต้องการร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการส่งสินค้ารวดเร็วทันใจชั่วข้ามคืนและ
หน้าเว็บเพจมีการตอบสนองได้ทันที 
 หากดูในภาพรวมของการตอบสนองของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม จะ
เห็นได้ว่าการตอบสนองเชิงบวกมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์มีความใส่ใจในตัว
ลูกค้า แม้จะแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันในรูปแบบของภาษาที่เป็นทางการและภาษาไม่เป็น
ทางการ แต่ผู้ขายทุกร้านค้าได้มีการตอบค าถามด้วยภาษาสุภาพและครบถ้วนชัดเจน รวมถึงการตอบกลับ
และขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นติชมด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้ขายที่ดี มี
มารยาท และเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีแม้ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบพูดคุยกับตัวต่อ
ตัวก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่ นวาย
เพศหญิงชอบผู้ขายที่มีลักษณะเป็นกันเอง เป็นเหมือนเพ่ือนที่คุยปรึกษากันได้ง่าย ๆ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจ
เนอเรชั่นวายเพศชายจะมีความยืดหยุ่น ไม่มีลักษณะของผู้ขายที่ชื่นชอบตายตัว มักจะขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคล  ดังนั้นการตอบสนองเชิงบวก เป็นลักษณะการตอบค าถามท่ีสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวลูกค้า 
ท าให้ลูกค้าประทับใจ อยากพูดคุย กล้าที่จะซักถาม และเมื่อลูกค้าเกิดความสนิท และมีความใกล้ชิดกับ
ทางร้านค้ามากข้ึน ก็อาจกลายมาเป็นลูกค้าประจ าได้ในที่สุด 

2. การเปรียบเทียบการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุก๊และอินสตาแกรม 
เฟซบุ๊กกับอินสตาแกรม มีความแตกต่างกันอยู่หลายประการ ดังนี้  

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจร้านค้าบนอินสตาแกรมทุกขนาด มีจ านวนโพสต์มาก กว่า
ร้านค้าบนเฟซบุ๊กที่อยู่ในขนาดเดียวกันทุกร้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ร้านค้าบนอินสตาแกรมมีความ
กระตือรือร้นในการน าเสนอเนื้อหามากกว่าร้านค้าทุก ๆ ขนาดบนเฟซบุ๊ก ทั้งการน าเสนอตัวสินค้าและการ
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น าเสนอเนื้อหาอ่ืน ๆ เพ่ือความบันเทิง อาจเป็นเพราะร้านค้าบนอินสตาแกรมมีอัตราการเติบโตตามหลัง
ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก จึงท าให้ร้านค้าต้องมีการปรับตัวเพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้มากขึ้น โดยหมั่นน า
สินค้าออกมาเสนอลูกค้า ทั้งสินค้าเก่าและสินค้าใหม่ ซึ่งโพสต์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือลูกค้ารู้สึกว่าร้านค้ามี
ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และแสดงถึงความตั้งใจขายสินค้าของผู้ขาย ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าที่มีต่อร้านค้าเพ่ิมขึ้น และจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของอินสตาแกรมคือ จ านวนของรูปแบบวีดีโอในการ
น าเสนอเนื้อหาที่มีมากกว่าในร้านค้าบนเฟซบุ๊ก อาจเพราะอินตาแกรมมีข้อจ ากัดที่ ไม่สามารถโพสต์ลิงก์
เหมือนเฟซบุ๊กได้ จึงท าให้ร้านค้าบนอินสตาแกรมต้องดึงศักยภาพที่มีอยู่น าออกมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด และใน
ขณะเดียวกันได้พบว่าลิงก์ข้อความและลิงก์รูปภาพและวีดีโอได้ถูกน ามาใช้ในร้านค้าบนเฟซบุ๊ก แต่กลับ
พบว่ายังมีการน ามาประยุกต์ใช้ได้ไม่ดีพอ ทั้งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
นอกเหนือจากการน าเสนอขายสินค้าเพียงอย่างเดียว และพบว่ามีเพียงร้านค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์ไอทีที่
ได้น าข้อได้เปรียบนี้มาใช้ ทั้งที่ร้านค้าแฟชั่นและร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความงามก็สามารถน ามาใช้ได้
เช่นกัน แต่ยังไม่พบในงานวิจัยครั้งนี้  
 หากดูโดยภาพรวมของการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรม จะพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านวิธีการน าเสนอ โดยร้านค้าบนเฟซบุ๊กนิยมใช้วิธีการให้
ข้อมูลร้านค้า ส่วนร้านค้าบนอินสตาแกรมนิยมใช้วิธีการแนะน าสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ทางด้านเทคนิคการน าเสนอสินค้า คือร้านค้าบนอินสตาแกรมให้ความส าคัญกับข้อมูลและรายละเอียดของ
ตัวสินค้ามากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าร้านค้าบนอินสตาแกรมมีความจริงจังและมุ่งเน้นในการขายเป็นอย่างมาก 
อาจเพราะร้านค้าอินสตาแกรมยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก การแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจนถือเป็น
การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ร้านค้าเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ร้านค้าบน เฟซบุ๊กให้ความส าคัญกับการให้
ข้อมูลร้านค้า แสดงให้เห็นว่าร้านค้าบนเฟซบุ๊กมุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวร้านค้าและตัวผู้ขาย แต่ก็มีลักษณะที่ผ่อน
คลายกว่า ซึ่งทั้งสองวิธีการน าเสนอทั้งการแนะน าสินค้าและการให้ข้อมูลร้านค้าล้วนมีความส าคัญต่อความ
ต้องการข้อมูลของลูกค้าเท่า ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้ที่พบว่า 
ร้านค้าออนไลน์ในอุดมคติกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวาย จะต้องมีการน าเสนอภาพสินค้าจริง และมี
รายละเอียดของสินค้าอธิบายไว้ใต้ภาพอย่างครบถ้วนและชัดเจน เช่น คุณสมบัติของสินค้า วิธีการใช้งาน 
ช่องทางการติดต่อ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของตัวผู้ขาย จึงจะจัดได้ว่าร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ  
 หากดูในภาพรวมของการตอบค าถามของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
จะเห็นได้ว่า ผู้ขายของร้านค้าบนอินสตาแกรมมีการตอบค าถามลูกค้าเร็วกว่าผู้ขายของร้านค้าบนเฟซบุ๊ก 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนอินสตาแกรมมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในค าถามและข้อ
สงสัยของลูกค้ามากกว่าผู้ขายของร้านค้าบนเฟซบุ๊ก อาจเป็นเพราะอินสตาแกรมคือสื่อที่ได้รับความนิยมใน
การซื้อขายสินค้าน้อยกว่าเฟซบุ๊ก และเนื่องด้วยเฟซบุ๊กได้ถือก าเนิดและได้รับความนิยมสูงกว่ามาเป็น
เวลานาน อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายส าหรับคนทั่วไป เช่น การพูดคุยกับบุคคลอ่ืนผ่านทางข้อความที่
สะดวกกว่าอินสตาแกรม และยังพบว่าโพสต์ของร้านค้าในอินสตาแกรมได้ถูกคอมเม้นท์ฝากร้านจากร้านค้า
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อ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้ลูกค้าไม่อยากแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามมากนัก ซึ่งจากงานวิจัย
นี้พบว่า ไม่พบข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆจากลูกค้าในร้านค้าขนาดเล็กทุกประเภทบน
อินสตาแกรม และลูกค้ามักจะเข้าไปดูรูปสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งถ้าหากสนใจสินค้าก็จะติดต่อผู้ขายเป็น
การส่วนตัวมากกว่าการคอมเม้นท์ใต้รูปภาพนั้น จึงท าให้ร้านค้าบนอินสตาแกรมดูเหมือนไม่มีความ
เคลื่อนไหว ไม่มีลูกค้า และไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้ขายของร้านค้าบนอินสตาแกรมจึงต้องปรับตัว และ
แสดงความกระตือรือรน้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น มีความกระฉับกระเฉง รวดเร็ว เอาใจใส่ลูกค้า 
และไม่ปล่อยให้ลูกค้าใช้เวลาในการรอค าตอบนาน เพราะถ้าเมื่อใดผู้ขายไม่ปฏิบัติหรือเกิดความละเลย ก็
อาจจะท าให้ลูกค้าไม่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ และหันไปสนใจร้านค้าอ่ืนในประเภทเดียวกัน อีกทั้ง
อาจจะเสียเปรียบร้านค้าคู่แข่งได้ 

3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของ
กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชายเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊กมากกว่าอินสตาแกรมเพียงเล็กน้อย และนิยมซื้อสินค้าแฟชั่นมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจ
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2558) พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายใช้เฟซบุ๊กและอินสตา
แกรมในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด และประเภทสินค้า/บริการที่นิยมซื้อผ่านออนไลน์มากที่สุดคือสินค้า
แฟชั่น ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊ก คือสื่ออันดับแรกที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายนิยมใช้ในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ แม้ว่าพวกเขาจะใช้ทั้งเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันก็ตาม และ
สินค้าแฟชั่นเป็นสินค้าที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความไว้วางในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มาก อาจเป็น
เพราะเสื้อผ้าออนไลน์เป็นสินค้าท่ัวไป มีราคาไม่สูงมาก และมีความทันสมัย 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะใช้เวลาในการค้นหา
สินค้าและอ่านรีวิว 1 – 3 วัน เฉลี่ยวันละ 1 – 3 ชั่วโมง และความถี่ในการพูดคุยกับผู้ขายพบความแตกต่าง
กันเมื่อเปรียบเทียบเพศ โดยเพศหญิงจะมีการพูดคุย สอบถามผู้ขายก่อนสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง ส่วนผู้ชายจะ
คุยกับผู้ขายในตอนสั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลสินค้าและการรีวิวสินค้าคือสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ และเพศหญิง ชอบการพูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายเพ่ือสร้างความมั่นใจ ส่วน
เพศชาย มีลักษณะที่ชอบหาข้อมูลสินค้าและข้อมูลร้านค้าด้วยตัวเอง มากกว่าการพูดคุยกับทางผู้ขาย
โดยตรง และต้องมีความม่ันใจก่อนที่จะคุยกับผู้ขายเพ่ือสั่งซื้อในขั้นตอนเดียวกัน 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง ให้ความเห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด คือการอ่านรีวิวจากทางลูกค้าและร้านค้าและ
ความคิดเห็นเชิงบวกจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการ อาจเป็นเพราะ เพศหญิงเป็นเพศที่มีความ
พิถีพิถันและละเอียดอ่อนในการคิดและตัดสินใจซื้อสินค้า มีความถี่ ในการซื้อสินค้าสูง ชอบเข้าสังคม ชอบ
พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนในกลุ่ม และมักเชื่อเพ่ือนหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ มากกว่าการเชื่อค าโฆษณาจากร้านค้า ซึ่งตรงกับ Yarrow และ 
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O’Donnel (2009) ได้กล่าวไว้ว่า เจเนอเรชั่นวายชอบซื้อสินค้าเป็นกลุ่ม ช่วยกันตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
โดยพูดคุยกับเพ่ือนผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะต้องการรับรู้ความคิดเห็นที่เพ่ือน ๆ มีต่อสินค้านั้น ส่วนกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายเพศชาย กลับให้ความเห็นว่า ความต้องการและความชอบโดยส่วนตัว คือปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่
มีผลต่อการตั้งใจซื้อ อาจเป็นเพราะเพศชาย เป็นเพศที่มีความม่ันใจในตัวเอง ชอบความรวดเร็ว และไม่ค่อย
ซื้อสินค้าบ่อยเท่าเพศหญิง อีกท้ังยังมีเหตุผลและคิดไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจซื้อในทุกครั้ง  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่
เหมือนกัน คือ 1)รับรู้ถึงเหตุผลและความต้องการของตนเองในการเลือกซื้อ 2)การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 3)เปรียบเทียบสินค้าและร้านค้าโดยการก าหนดเกณฑ์ของแต่ละบุคคล 
4)การซื้อสินค้าและช าระเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ และ 5) การประเมินความพึงพอใจในสินค้าและ
ร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler และ Armstrong (2014) ที่กล่าวว่า เมื่อท าการซื้อผู้ซื้อจะตัดสินใจผ่าน
กระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายที่รู้ถึงเหตุผลในการต้องการสินค้า น าไปสู่การค้นหาข้อมูลผ่านทางออนไลน์ที่ตนถนัด เพราะสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว จากนั้นน าไปสู่การประเมินทางเลือกโดยใช้ข้อมูลที่มีมากมายในโลกออนไลน์ ท า
ให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ทันที 

4. ทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของ
กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความเห็นว่า มีความชื่น
ชอบในร้านค้าออนไลน์ที่น าเสนอภาพสินค้าที่ทางร้านค้าจะขายจริง พร้อมรายละเอียดในด้านของ
คุณลักษณะและราคาอย่างครบถ้วนและชัดเจน และการรีวิวสินค้าจากร้านค้าและลูกค้าที่เคยมี
ประสบการณ์จากการซื้อสินค้าที่พวกเขาสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อเท็จจริงและความโปร่งใสของข้อมูล 
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของร้านค้าที่น่าเชื่อถือในอุดมคติของทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่างเช่นกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เพ่ิมเติมคือ ร้านค้าควรใช้วีดีโอในการแนะน าและการรีวิวสินค้า อาจเป็น
เพราะ วีดีโอมีภาพและเสียงที่น่าสนใจกว่าการอ่านข้อความยาว ๆ ซึ่งในปัจจุบันยังพบได้น้อยในร้านค้า
ออนไลน์ โดย Thumb Up (2556) ได้อธิบายไว้ว่า จุดเด่นเฉพาะของวีดีโอคือสามารถสื่อสารแทนค าพูดได้
อย่างมหาศาล และภาพเคลื่อนไหวท าให้ผู้ชมสามารถจดจ ารายละเอียดต่าง ๆ ได้ดีกว่าการอ่านตัวอักษร  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง ให้ความเห็นว่า มีความชื่นชอบผู้ขายของ
ร้านค้าออนไลน์ที่มีลักษณะการตอบค าถามเร็ว มีบุคลิกเป็นกันเอง และใช้ภาษาไม่เป็นทางการ แสดงให้
เห็นว่า เพศหญิงให้ความส าคัญกับความเป็นกันเอง และจะรู้สึกผ่อนคลายด้วยภาษาพูดแบบทั่ว ๆ ไป และ
อยากให้ผู้ขายเป็นเหมือนเพ่ือนที่คุยปรึกษากันได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่วน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศชายกลับพบค าตอบที่หลากหลาย โดยจากการสังเกตพบว่า เพศชายตอนต้น มี
แนวโน้มที่จะชอบผู้ขายที่ใช้ภาษาทางการและมีความสุภาพ อาจเป็นเพราะยังมีอายุประสบการณ์ในการซื้อ
สินค้าไม่มากนัก จึงต้องการเสริมสร้างความม่ันใจ และความน่าเชื่อถือมากกว่า ในขณะที่เพศชายตอนปลาย 
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มีแนวโน้มที่จะชอบผู้ขายที่มีความเป็นกันเอง ใช้ภาษาแบบใดก็ได้ แต่ต้องตอบค าถามอย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว แสดงให้เห็นว่า เพศชายตอนปลายให้ความส าคัญกับข้อมูลสินค้า มากกว่าการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ขาย และอาจมีประสบการณ์ซื้อสินค้าที่มากกว่าเมื่อเทียบด้านอายุ จึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณาด้านความ
น่าเชื่อถือของผู้ขายมากนัก  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความเห็นว่า ผู้ขายของ
ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ ตอบค าถามลูกค้า
อย่างรวดเร็ว ใช้ภาษาที่เป็นทางการ มีความรู้ในตัวสินค้าและบริการเป็นอย่างดี มีความสามารถในการ
แนะน ารายละเอียดหรือแนะน าเพ่ิมเติมได้ และมีลักษณะความเป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาพร ชุ่มสกุล (2554) และพิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ทีพ่บว่า ลักษณะของผู้ขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่
ได้รับความไว้วางใจ จะต้องมีความรู้ในตัวสินค้าและบริการ สามารถเสนอทางเลือกอ่ืนเมื่อลูกค้าต้องการได้ 
ตอบสนองข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า ร้านค้าที่น่าเชื่อถือในอุดมคติเป็น
ร้านที่มีความเป็นแบบแผน และตัวผู้ขายต้องมีลักษณะที่จริงจังในเรื่องการใช้ภาษา ซึ่งอาจจะแตกต่างกับ
ลักษณะผู้ขายที่ชื่นชอบ อาจเป็นเรื่องความคุ้นเคยระหว่างผู้บริโภคและผู้ขาย แต่ส าหรับเรื่องความ
น่าเชื่อถือของผู้ขายถือเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่เกี่ยวข้องของการตัดสินใจซื้อส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
หรือผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ เป็นที่นิยมส าหรับร้านค้าออนไลน์
มากที่สุด และวิธีการแนะน าสินค้าด้วยรูปสินค้าจริงพร้อมรายละเอียดครบถ้วน และการรีวิว เป็นสิ่งที่กลุ่ม
ตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายชื่นชอบ ดังนั้นร้านค้าออนไลน์จึงควรน าเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความชื่นชอบของผู้บริโภค เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจ และเพ่ิมยอดขายให้แก่ร้านค้า 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของผู้ขายที่ตอบค าถามเร็ว มีความเป็นกันเอง และมีความรู้ในตัว
สินค้าดี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเป็นอย่างมาก แต่มีความต่างใน
เรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร โดยเพศหญิงชอบภาษาไม่เป็นทางการ ส่วนเพศชายส่วนใหญ่ชอบภาษา
ทางการ ดังนั้นผู้ขายจึงควรมีแนวปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในการสื่อสารกับลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการน าเสนอที่เหมาะสมของร้านค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน 
โดยร้านค้าแฟชั่นควรใช้พรีเซ็นเตอร์ ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีควรเน้นการให้ข้อมูลสินค้าและข้อมูลร้านค้า และ
ร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความงามควรน าเสนอรีวิว ซึ่งร้านค้าออนไลน์ทั้งสามประเภทนี้สามารถน าวิธีการ
น าเสนอนี้ไปประยุกต์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมได้มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีจะท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาการสื่อสารของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีการศึกษาร้านค้าประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพราะใน
ปัจจุบันธุรกิจหลากหลายประเภท เริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้น  

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพียง 20 คน ดังนั้นควรจะศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมากข้ึน เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงถึงเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่ในประเทศได้ 
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