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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษากระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่ านช่องทาง
ออนไลน์ โดยมีกรณีศึกษาคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้บริการไปรษณีย์พุทธมณฑล อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบออนไลน์ 
และสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมถึงพฤติกรรมการใช้พื้นที่สังคม
ออนไลนข์องผู้ซื้อและผู้ขายในกิจกรรมทางการค้า  

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านแบบกายภาพ ท าการ
ซื้อขายโดยไร้ข้อจ ากัดด้านพื้นที่และเวลา อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนในการเปิดหน้าร้านแบบกายภาพ หรือ
แม้กระทั่งเพราะสามารถดูแลจัดการได้โดยง่ายก็ตาม สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนส่วนใหญ่
หันมาเปิดร้านค้าออนไลน์กันมากข้ึน นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางการค้าบนโลกไซเบอรม์ีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งในรูปแบบของ
การน าเสนอขายสินค้าผ่านการไลฟ์สด หรือแม้กระทั่งการโฆษณาสินค้าแอบแฝงผ่านกิจวัตรประจ าวัน
ของตัวบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกลยุทธ์การน าเสนอขายสินค้าและบริการที่แตกต่างจากรูปแบบ
วิธีการเดิมๆ ที่เน้นการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางหลักในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างกลุ่มผู้ซื้อและผูข้าย ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับตัวบุคคลอย่างพ่อค้าแม่ค้าว่าจะสามารถเล็งเห็นโอกาสในการ
ท าการค้าจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้มากน้อยเพียงใด 
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ลายมือช่ือนักศึกษา………………………………………………………………… 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………….. 
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ณ เวลาน้ันจนถึงตอนนี้ ร่วม 10 เดือน ที่ผู้ศึกษาได้เรียนรู้หลายๆ สิ่งและหลายๆ อย่าง จากการ
ท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่ง
จากบุคคลส าคัญหลายท่าน โดยบุคคลที่ผู้ศึกษาอยากขอบคุณเป็นคนแรกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชินวร ฟ้าดิษฐี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เปรียบเสมือนพี่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่คอยให้ค าปรึกษา
น้อง ซึ่งในช่วงระยะแรกที่ผู้ศึกษายังเขียนงานไปในลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์การตลาด ก็มีอาจารย์มา
คอยช่วยช้ีแนะแนวทางการเขียนงานให้เสมอมา อีกทั้งยังคอยช่วยจับประเด็น ท าความเข้าใจ และ
แก้ไขงานของผู้ศึกษาให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น จนในวันนี้คิดว่าถ้าไม่ได้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็คงไม่เสร็จตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งต้องขอบคุณที่เปิดรับผู้ศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมอาจารย์โฟล์ค สุดท้ายนี้ สิ่งที่ผู้ศึกษาได้รับมาไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้ ค าแนะน า หลักการใช้ชีวิต 
จะน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

ท่านต่อมาคือ อาจารย์นัฐวุฒิ สิงห์กุล กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่คอยช้ีแนะแนวทางการเขียนงาน
ให้น่าสนใจ และไม่ยึดติดกับกรอบการคิดแบบเดิมๆ รวมทั้งยังให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในวันสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เรียนกับ
อาจารย์ในรายวิชาต่างๆ แต่ทั้งนี้ผู้ศึกษาก็ต้องขอบคุณที่กรุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอบคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ด ารงพล อินทร์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาคนแรกในรั้ว
มหาวิทยาลัย ที่คอยเอาใจใส่ ดูแล และให้ค าปรึกษาที่ดีเสมอมา 

ขอบคุณนางสาวบุญญิสา พงษ์ทอง (อิน) รวมถึงนางสาวนรีกุล ชคทานนท์ (มิว) และนาย
ปฏิภาณ ชูขวัญ (ปอนด์) เพื่อนนักศึกษาทีมอาจารย์โฟล์ค (อนุบาลหมีน้อย) ทั้ง 3 คน ที่เคียงบ่าเคียง
ไหล่กันมา จนในวันที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอบคุณกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้ง 15 ท่าน ที่อนุญาตให้ผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
และคุณหิรัญ บุญเส็ง หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์พุทธมณฑล เขต 7 ที่อ านวยความสะดวกด้านสถานที่
ส ารวจและสัมภาษณ์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

สุดท้ายขอบคุณครอบครัวที่มีแต่ความเข้าใจให้กันเสมอมา ทั้งพ่อ แม่ และพี่สาว รวมถึงนาย
รณกฤต เพชรเกลี้ยง ผู้เป็นทั้งพี่ชายและเพื่อนในคราเดียวกัน ที่จุดประกายความสนใจเรื่องพ่อค้าแม่คา้
ออนไลน์ให้ผู้ศึกษา จนพัฒนามาเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  

กิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้น ด ารงอยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างช้านาน ทั้งนี้เพราะมนุษย์
ไม่สามารถผลิตทุกอย่างได้ด้วยตนเอง และบนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ส่งผลให้การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, 2549 : 2) เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการการ
แลกเปลี่ยนของมนุษย์พบว่า การแลกเปลี่ยนในยุคแรกๆ เป็นการแลกเปลี่ยนอาหารกับสินค้าหรือ
บริการโดยตรงและไม่มีการใช้เงิน โดยทั่วไปแล้วการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้เป็นการแลกเปลี่ยน
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มสองฝ่าย ซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดี อีกทั้งมีความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกัน
และกัน ว่าการแลกเปลี่ยนจะเป็นไปด้วยความยุติธรรมและช่วยตอกย้ าสัมพันธภาพของทั้งสองฝ่าย   
แต่เมื่อประชากรมีความหนาแน่นข้ึนและการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าขยายตัวออกไป จากคู่สัญญาเดิม
ไปเป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนกับคนแปลกหน้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปริมาณของผลผลิตโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอาหารมีมากเกินความต้องการบริโภค จึงได้เกิดการน าเอาผลผลิตไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าประเภท
อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีช่างและผู้เช่ียวชาญงานอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะ ยังผลให้ประเภทของสินค้ามี
ความหลากหลาย ฉะนั้นความต้องการของระบบการแลกเปลี่ยนโดยมีเงินเป็นสื่อกลางจึงเริ่มมีมากข้ึน
เช่นเดียวกัน (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 103) 

จะเห็นได้ว่า ระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการตามสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย เริ่ม
ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนทางการค้าจนเกิดเป็นรูปแบบตลาด โดยมีการแบ่งเป็นตลาดน้ า ตลาดบก หาบเร่
แผงลอย เข้าสู่ยุคห้างสรรพสินค้า จนถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (จิรวุฒิ หลอมประโคน, 2560 : 2) ซึ่ง
ระบบการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เกิดข้ึนล่าสุดเมื่อระบบเทคโนโลยีการผลิตมีสมรรถนะสูง และผลผลิตมี
มากเกินกว่าความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มสูงข้ึนและ
เกิดความช านาญพิเศษนอกเหนือไปจากกิจกรรมการผลิตเพื่อยังชีพ (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 109) 
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมในมิติต่างๆ 
เนื่องจากภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน ท าให้เกิดการรุกคืบของตลาดเข้าไปในโลกไซเบอร์ 
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เพราะเหตุนี้จึงก่อให้เกิดแนวคิดการน าอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
รูปแบบใหม่อย่างตลาดออนไลน ์หรือที่เรียกกันว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  

เมื่อเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของการสื่อสารแบบดิจิทัล ระบบการค้าทั่วโลกก็เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่
ตามมาด้วยคือ จากการค้าขายแบบดั้งเดิม (traditional commerce) ที่ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาการค้า
กันแบบเห็นหน้ากัน (face to face) มาเป็นการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางสื่อออนไลน์ 
(online media) (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, 2556 : 148) โดยพบว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนในลักษณะ
ร้านค้าปกติหรือตลาด (physical store) ยังคงเป็นพื้นที่ส าหรับซื้อขายสินค้าและพบปะพูดคุย รวมถึง
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเฉกเช่นที่เคยเป็นมา เพียงแต่ได้มีการปรับให้ร่วมสมัยกับสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไป (จิรวุฒิ หลอมประโคน, 2560 : 83-84) โดยพื้นที่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้กลาย
สภาพมาเป็นร้านค้าเสมือนจริง (visual store) โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดีในทุกๆ  ด้าน อีกทั้ง
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก าลังท าให้รูปแบบของการเงินการธนาคารเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะด้านการท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
เป็นการพัฒนารูปแบบการค้าแนวใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่ารูปแบบการค้าดั้งเดิมที่มักจะต้อง
ผ่านคนกลางหรือตลาดกลาง ซึ่งพบว่าหลากหลายธุรกิจได้มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์และ
ปรับใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในธุรกิจการเงินการ
ธนาคารเนื่องจากพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ระบบ digital banking กันมาก
ข้ึน สังเกตเห็นได้ชัดเจนจากการเลือกใช้แอปพลิเคชันของธนาคารในการท าธุรกรรมต่างๆ ยังผลให้ทุก
วันน้ียอดการใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารบางแห่งเทยีบเคียงได้กับ line, facebook, messenger หรอื 
instagram ฯลฯ  

จากปรากฏการณ์ข้างต้น หากมองในมุมกิจกรรมทางสังคมเชิงการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและ
บริการพบว่า ธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ก าลังได้รับผลกระทบ เพราะ
ผู้คนส่วนใหญ่หันไปชอปออนไลน์กันมากข้ึน อีกทั้งยังมีการน าเสนอสินค้าในลักษณะ E-commerce 
ระดับสากล อย่าง shopee, lazada, line man ฯลฯ เข้ามาสร้างมาตรฐานการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ เช่น การโฆษณาสินค้าจาก youtube หรือแม้กระทั่งประกาศขายสินค้า
และบริการผ่านทาง instagram หรือ facebook เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่ากระแสการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผู้ประกอบการน า social media มาปรับใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
ผู้บริโภค เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบรกิารต่างๆ บนอินเทอร์เนต็ 
หรือที่เรียกว่า social commerce (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, 2556 : 147) 
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ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการในประเทศไทยจึงได้เลง็เห็นถึงความส าคัญของการซื้อขายแลกเปลี่ยน
เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังจะเห็นได้จากร้านค้าออนไลน์ที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้คนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มคนท างานที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับปัจจัยที่ 5 อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือสมาร์ทโฟนที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
หลากหลายธุรกิจที่หันมาใช้ช่องทาง E–commerce เพิ่มข้ึนนั้น ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างโอกาสทางการค้า ให้ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิม          
ให้สามารถมองเห็นประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าการประกอบกิจการในลักษณะร้านค้าทั่วไป (ภิเษก 
ชัยนิรันดร์, 2556 : 26-30) 

ปัจจุบันนีพ้บว่า การประกอบอาชีพที่ได้รับเงินเดือนจากงานประจ า อาจไม่เพียงพอส าหรับชีวิต
ความเป็นอยู่ และคิดว่าหลายคนคงอยากหารายได้เสริมที่นอกเหนือไปจากการท างานประจ า การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ จึงดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกของใครหลายๆ 
คน ที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อเป็นเจ้าของกิจการ (พนาลี กุลยานนท์, 2556 : 28) และยิ่งไปกว่า
นั้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ถือว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในหลากหลายอาชีพ 
ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ประกอบการในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันดีในช่ือของ “พ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์” ที่สามารถน าความทันสมัยของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ ส าหรบั
กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ อีกทั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลาง
สังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่กระแสออนไลน์ก าลังได้รับความนิยม กระตุ้นให้ใครหลายๆ คนยอมลาออกจาก
งานประจ าเพื่อมาขายของออนไลน์มากขึ้น (วัชรี ภูรักษา, 2560 : มติชนออนไลน์)  

จากความเป็นมาและความส าคัญที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จึงเป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่งว่าการเข้าสู่
เส้นทางอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างนั้น มจีุดเริ่มต้นและสาเหตุ รวมถึงมีพฤติกรรมการ
ใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ส าหรับกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างไร จึงจะสามารถ
ด ารงอาชีพในเส้นทางการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้พบว่าในประเทศไทยมี
เพียงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์เฉพาะในเรื่องของการตลาด การโฆษณา และพฤติกรรม
ผู้บริโภค แต่ยังไม่ปรากฏการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ อีกทั้งยัง
เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับข้อจ ากัดต่างๆ ที่
นอกเหนือไปจากการประกอบธุรกิจในลักษณะร้านค้าทั่วไป ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพพ่อค้าแม่ค้าในรูปแบบ
สังคมออนไลน์ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบออนไลน์  
2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ในกิจกรรมทางการค้าของผู้ซื้อและผู้ขาย 

 
สมมติฐานของการศึกษา  

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเหตุให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขาย
สินค้าและบริการจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบออนไลน์ โดยสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ใน
กิจกรรมทางการค้า รวมถึงพฤติกรรมในการใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั้นมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา  

(1) ขอบเขตด้านเนื้อหา  

งานวิจัยช้ินนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบออนไลน์ ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่พัฒนาการการซื้อขายแลกเปลี่ยนของสงัคมมนุษย์ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อศึกษา
ถึงสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงพฤติกรรมการ
ใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ในกิจกรรมทางการค้าของผู้ซื้อและผู้ขาย  

 (2) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

พ้ืนท่ีทางกายภาพ  

งานวิจัยเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่” มุ่งเน้นศึกษากลุ่มพ่อค้า

แม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้บริการไปรษณีย์พุทธมณฑล เขต 7 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัด

นครปฐม ซึ่งไปรษณีย์พุทธมณฑลถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร โดยห่างจากใจ

กลางเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นจุดเช่ือมต่อของ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และ

นครปฐม ซึ่งปัจจัยด้านการคมนาคมนี้เองที่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลือกมาใช้

บริการในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยไปรษณีย์พุทธมณฑล นับได้ว่าเป็นสถานที่จัดส่งสินค้าในลักษณะการซือ้

ขายแลกเปลี่ยนผ่านออนไลน์หรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง
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ของพื้นที่ต าบลศาลายา คลองโยง และมหาสวัสดิ์ ซึ่งรวมเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จาก

หลากหลายพื้นที่มาไว้ด้วยกัน 

พ้ืนท่ีออนไลน์  
ส าหรับช่องทางออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ประกอบด้วย facebook, instagram, line, line@, lineshop รวมถึง
เว็บไซต์ส าเร็จรูป 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ งานภาคสนาม คือ การบันทึกจากภาคสนามที่ได้มาจากการ
ส ารวจ การสอบถามข้อมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การค้นคว้าข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเบื้องต้นของพัฒนาการการซื้อขายแลกเปลี่ยนของมนุษย์ รวมไปถึงการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์   

1. การค้นคว้าข้อมูลเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนของ
มนุษย์ ทั้งพัฒนาการของตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในแง่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของ
เส้นทางอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในรูปแบบดังกล่าว โดย
ผู้วิจัยได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบออนไลน์ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล
เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นทั้งความรู้เบือ้งต้นและข้อมูลในการวิเคราะห ์รวมถึง
สรุปงานศึกษาช้ินน้ี 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล โดยการส ารวจ
ประชากรและสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น   

2.1 การส ารวจประชากร งานวิจัยเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม”่ 
มีประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและรวบรวม
รายช่ือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้บริการไปรษณีย์พุทธมณฑล เขต 7 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงระยะเวลา 09.00 – 19.00 น. และวันเสาร์ ช่วง
ระยะเวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มประชากรที่ท าการส ารวจจ านวน 100 คน ซึ่ง
มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้หมวดหมู่ของสินค้าเป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือกประเภทละ 1 คน จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 15 คน 
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2.2 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้
สัมภาษณ์คือ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและบริการในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงมี
พฤติกรรมการใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ ส าหรับกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างไร 
โดยผู้วิจัยใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากข้ันตอนของการส ารวจ มาใช้ติดต่อเพื่อท าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างในวันจันทร์ – เสาร์ ช่วงระยะเวลาท าการของไปรษณีย์พุทธมณฑล และนัดหมายเพื่อท าการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่โดยรอบของอ าเภอพุทธมณฑล ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (indepth interview) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกรายบุคคล  

2.3 การสังเกตการณ์ งานวิจัยเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่” มี
วิธีสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participative obsevation) ผู้วิจัยสังเกตการณ์กลุ่มตัวอย่างที่
ได้รับคัดเลือกรายบุคคล รวมถึงเจาะจงสังเกตเฉพาะส่วนที่เข้าข่ายหรือตรงประเด็นกับเรื่องที่ศึกษา
เท่านั้น โดยเน้นสังเกตกลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เพื่อให้เห็นถึง
พฤติกรรมการใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อในกิจกรรมทางการค้าบน
โลกไซเบอร์  

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  

1. แบบส ารวจ เพื่อใช้ในการส ารวจประชากรเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยมี
ประเด็นในการส ารวจดังนี้  

- ช่ือ-สกุล  
- อายุ 
- ภูมิล าเนา 
- สินค้าที่จ าหน่ายทางออนไลน์ 
- ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน  
- ช่องทางการติดต่อหรือโฆษณาสินค้า 
- ระยะเวลาในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 
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2. แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (indepth interview) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รบั
การคัดเลือกรายบุคคล ซึ่งใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเทปเพื่อน ามาถอดข้อความ รวมทั้งน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาเขียนประมวล โดยมีประเด็นส าคัญในการสัมภาษณ์ดังนี้ 

- ภูมิหลังและข้อมูลส่วนตัว  
- สาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
- แหล่งที่มาของสินค้าแต่ละประเภทที่น ามาขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
- สื่อออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
- รูปแบบกลยุทธ์การน าเสนอสินค้า  
- รูปแบบและข้ันตอนการช าระเงินและจัดส่งสินค้า 
- รูปแบบบริการหลังการขาย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เกิดความเข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบ
ออนไลน์  

2. เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 

3. เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือกบั
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากการประกอบธุรกิจในลักษณะร้านค้าทั่วไป ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพพ่อค้า
แม่ค้าในรูปแบบสังคมออนไลน์ 

 
ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน  

ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี
แผนการด าเนินงานดังนี้ 

สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิงเอกสารทั้งวรรณกรรม งานวิจัย 
บทความ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้
ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่สนาม 

พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุย กับผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่
ภาคสนามที่ก าหนด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

มกราคม 2562 – มีนาคม 2562 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้ง 2 ส่วนมาสังเคราะห์ข้อมลู
และตีความ 

เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562 สรุปผล ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด จัดท ารูปเล่ม 

กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

กระแสข่าวเสร ี

โลกาภิวัตน ์

การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบรกิารผ่านสงัคมออนไลน์ 

การผลิต การกระจาย การแลกเปลี่ยน และการบรโิภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

พฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

ลดข้อจ ากัดด้านเวลาและพื้นที ่
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่” เพื่อท าความเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบออนไลน์ รวมถึงสาเหตุของการเข้าสู่เส้นทางอาชีพ
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ในกิจกรรมทางการค้าของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและท าความเข้าใจในกรอบแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization)  
2. แนวคิดเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)  
3. แนวคิดมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ (Economic Anthropology) 
4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

กระแสโลกในคลื่นลูกที่สาม (third wave) ถือเป็นการปฏิวัติทางโทรคมนาคม ที่ส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการติดต่อสื่อสาร จัดเป็นกระแสโลกาภิ วัตน์หรือโลกาภิวัตน์  
(Globalization) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมไปทั้งโลก ค าว่าโลกาภิวัตน์เป็นการรวมกันของค า 
ระหว่างโลก (global) กับกระบวนการ (-ization) ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ขยายตัวครอบคลุม
อย่างไร้พรมแดน เป็นชุดของกระบวนการที่ท าให้โลกเปน็หนึ่งเดียว (Ronald Robertson and Joann 
Chirico, 1985 : 220) นับได้ว่าเป็นค าที่แสดงถึงความสับสนยุ่งเหยิง และผันแปรไปมา (Denis O. 
Heam, 2009 : 498) ที่ซึ่งเป็นการติดต่อและเช่ือมโยงระหว่างกันข้ามรัฐชาติ (Yale H. Ferguson and 
Richard W. Mansbach, 2012 : 17) อีกทั้งยังเป็นการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และระบบ
การเงินระดับโลก ถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีความใกล้ชิดแม้มีระยะทางที่ห่างไกลออกไป (distant 
proximity) (James N. Rosenau, 2003 : 85-86) ซึ่งมีผลกระทบที่มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับความ
เข้มข้นของโลกาภิวัตน์เฉพาะด้าน 

จากแนวคิดโลกาภิวัตน์ (globalization) เบื้องต้นพบว่า จุดก าเนิดของยุคโลกาภิวัตน์นั้นมีความ
เกี่ยวพันโดยตรงกับการเกิดข้ึนของสงครามหรือการล่าอาณานิคม ซึ่งเป็นการรุกรานของยุโรปสู่ทวีป
อเมริกาและเอเชีย ท าให้เกิดการปะทะกัน รวมถึงการท าลายและการท าสงครามทางวัฒนธรรมในช่วง
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สมัยการล่าอาณานิคม ซึ่งหัวใจของวัฒนธรรมตะวันตก คือระบบอุตสาหกรรม ศาสนาคริสต์ และระบบ
การศึกษาสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ชัยชนะและการรุกรานของตะวันตกจากการ
ท าสงครามและการล่าอาณานิคมได้ส่งผลต่อการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก แม้ว่าวัฒนธรรม
ตะวันตกจะไม่สามารถถอนรากของวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ แต่วัฒนธรรมตะวันตก
ได้กลายเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาของโลก จึงท าให้มีการแบ่งแยกโลกออกเป็น 2 ฝ่ายคือ โลกที่ทันสมัย
ซึ่งมีประเทศแถบตะวันตกเป็นตัวแทนแห่งความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรม ในขณะที่
ประเทศแถบเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกานั้น เป็นตัวแทนแห่งความล้าหลัง  

เนื่องด้วยสาเหตุของสงครามเย็นระหว่างค่ายทุนนิยมกับค่ายสังคมนิยม รวมไปถึงวิกฤติทุนนิยม
โลกครั้งใหม่ที่ได้เริ่มข้ึนเมื่อประมาณปีคริสต์ศักราช 1968 มาจนถึงปัจจุบัน ได้ท าให้เกิดการปฏิวัติ
ทางด้านเทคโนโลยีที่ส าคัญคือ การปฏิวัติระบบติดต่อสื่อสารข้ามชาติ การปฏิวัติน้ีเองได้ท าให้ระบบทุน
ข้ามชาติซึ่งเริ่มมีการก่อตัวข้ึนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และเหล่าบริษัทข้ามชาติสามารถพัฒนาและมี
อ านาจก้าวพ้นกรอบจ ากัดของประเทศหรอืรฐัได้ ซึ่งการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งนี้ไดน้ ามาสูก่ารย่นย่อเวลา
และสถานที่ จึงท าให้ระบบทุนข้ามชาติสามารถสร้างระบบเครือข่ายในการควบคุมแหล่งทรัพยากรใน
การผลิตและตลาดได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิวัติทางด้านการ
ติดต่อสื่อสารยังน าไปสู่การปฏิวัติทางวัฒนธรรม โดยโลกที่เคยแบ่งออกด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ก าลังถูกท าให้กลายเป็นโลกที่มีวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียว (เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2539 : 174-184) 

เมื่อกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกปัจจุบันนี้ เรามักจะได้ยินค ากล่าวต่างๆ  เช่น  
“โลกแคบลงและโลกไร้พรมแดน” เป็นต้น ค าเหล่าน้ีมีนัยยะบ่งบอกถึงความเปลีย่นแปลงในเชิงพื้นที่ซึง่
เกิดข้ึนในระดับโลก ผู้ศึกษาเห็นว่าค าอธิบายเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ซึ่งมีมิติของพืน้ที่อยูใ่นค าอธิบาย น่าจะ
ท าให้เราเข้าใจโลกาภิวัฒน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันความเป็นโลกเดียวกันของเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน การเงินเสรี ท าให้ทั้งโลกเช่ือมโยงเปน็ระบบเดียวกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ช่วยลดหรือ
ยกเลิกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการด าเนินธุรกิจ เพื่อท าให้การเคลื่อนย้ายข้ามประเทศ
ในด้านต่างๆ เช่น สินค้า ทุน บริการ แรงงาน และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปได้โดยเสรี (อารีย์ นัยพินจิ 
และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร , 2553 : 3) จึงขอกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ของ
นักวิชาการเหล่าน้ีพอสังเขป 

ค าว่า Globalization  หรือ โลกาภิวัตน์ ได้เริ่มเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช 1970 s 
เพื่ออธิบายแนวโน้มของการตลาดในยุคนั้น โดยการบัญญัติของ Theodore Levitt อีกทั้งยังได้เสนอว่า
เมื่อสัญญาณโทรทัศน์ได้แพร่ขยายออกไป การรับรู้รสนิยมแบบอย่างการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งต่างภาษา
และวัฒนธรรมจะมีความใกล้เคียงกันมากข้ึน อีกทั้งมีพฤติกรรมเลียนแบบจากสิ่งที่เห็นและเรียนรู้จาก
โทรทัศน์ หากแต่ในมุมของสังคมศาสตร์และสังคมวิทยามองว่า ไม่เพียงแค่แบบแผนการบริโภคที่มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในยุคสื่อไร้พรมแดนเพียงอย่างเดียว แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
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ชัดเจนทั้งในด้านเศรษฐกิจ อย่างระบบการผลิต การเงิน การลงทุน และการบริโภค นอกจากนั้นแล้ว 
การที่มีการจัดต้ังบริษัทข้ามชาติได้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แพร่กระจายของวัฒนธรรมบริโภคนิยมข้ึน 
ซึ่งในปัจจุบันค าว่าโลกาภิวัตน์ ได้ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจ าวันและในแวดวง
วิชาการ โดยโลกาภิวัตน์ได้ถูกให้ความหมายตามราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช 2536 ว่า การแพร่ถึง
กันทั่วโลก การเข้าถึงโลก และการเอาชนะโลก ( to spread, to reach and to win over)  ซึ่ ง
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีนักวิชาการไทยที่ได้มีการเสนอการนิยามและการให้ค าอธิบายโลกาภิวัตน์ เช่น 
ศิริพร สัจจนานันท์ (2538) ได้ให้ความหมายโลกาภิวัฒน์ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองในส่วนต่างๆ ของโลกมีความเหมือนและ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกันเปรียบเสมือนประเทศเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2551 : 16-20) 

โลกาภิวัตน์ (globalization) มักถูกให้การนิยามและอธิบายควบคู่กับระบบทุนนิยม การล่ม
สลายของระบบสังคมนิยมโลกที่น าโดยรัสเซีย และความส าเร็จของการปฏิวัติด้านการสื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ได้น ามาสู่การย่นย่อเวลาและสถานที่ ท าให้ระบบผูกขาดสามารถสถาปนาระบบเครือข่าย
การผลิตและการตลาดข้ึนครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนั้น การปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีได้น ามาสู่การ
ปฏิวัติวิธีการสะสมทุน จึงก่อให้เกิดระบบทุนทางการเงินไร้พรมแดน (เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2539 : 
126) เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์โลกาภิวัตน์ โดย David harvey ที่ได้เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบการผลิตทุนนิยมนั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ โดยเขาได้เสนอว่า โลกาภิวัตน์
เป็นเรื่องของการย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่ ท าให้ระยะทางและเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เพิ่มหรือการขยายตัวของกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ        

เดวิด ฮาร์วีย์ (David Harvey) อธิบายยุคสมัยปัจจุบันที่เกิดความกระชับแน่นระหว่างเวลากับ
พื้นที่ (time&space compression) ซึ่งมีมากข้ึนเรื่อยๆ ผ่านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งใน
อดีตมาจนถึงการสื่อสารทางไกลสมัยใหม่ในปัจจุบัน แต่ที่เป็นยุคหลังสมัยใหม่ก็น่าจะเริ่มต้นในช่วง
ปลายของคริสต์ทศวรรษ 1970s (พุทธศักราช 2513-2522) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงต้นของคริสต์
ทศวรรษ 1980s (พุทธศักราช 2523-2532) เป็นต้นมา ที่ระบบทุนนิยมมีการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ 
(Devid Harvey, 1997 : 92 อ้างถึงใน วินัย ผลเจริญ, 2555 : 14) ซึ่งการท าความเข้าใจในโลกาภิวัตน์
จากมุมของ Harvey นั้น เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนลกัษณะการสะสมทุนของระบบทุนนิยมหลังฟอรด์ 
ที่เรียกว่าเป็นการสะสมทุนหรือการแสวงหาก าไรแบบยืดหยุ่น โดยมีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้  

(1) การกระจายการผลิตไปสู่ผู้ผลิตรายย่อยเพิ่มมากข้ึน ในปัจจุบันได้มีบริษัทข้ามชาติได้
ขยายสายพานการผลิตไปสู่ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศต่างๆ มากข้ึน ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายทุนมากข้ึนเช่นเดียวกัน   
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(2) การปฏิวัติระบบการจัดส่งและการล าเลียงสินค้า รวมไปถึงวัตถุดิบให้มีความรวดเร็วและ
ประหยัดต้นทุน โดยการจัดท ากระบวนการขนส่งเป็นขนาดใหญ่ ในด้านการจ าหน่ายก็ได้มีการจัดสร้าง
พื้นที่ขนาดใหญ่ในการรองรับและรวบรวมสินค้าจ านวนมากเอาไว้ด้วยกัน เช่น พื้นที่ห้างสรรพสินค้า  
ซึ่งส่งผลท าให้การบริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

(3) การใช้เทคโนโลยีจัดระบบการเงินและการแลกเปลี่ยนให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน เช่น การใช้
ระบบบัตรเครดิต , การซื้อขายในระบบออนไลน์ เป็นต้น  

(4) การเน้นการผลิตที่มีอายุใช้งานน้อย การผลิตสินค้าตามฤดูกาล แทนที่การผลิตสินค้าที่มี
ความคงทนถาวร เพื่อการกระตุ้นอัตราการบริโภคซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราก าไรส่วนเกิน และเป็นการ
แก้ปัญหาของระบบทุนนิยมในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสินค้าล้นตลาด  

โดยการผลิตในยุคฟอร์ดน้ัน มีลักษณะเด่นทางด้านการผลิตที่เน้นการขยายในเชิงการผลิตขนาด
ใหญ่ (mass production) มีปริมาณมาก ลักษณะสินค้ามีความคล้ายคลึงกัน อีกทั้งเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการผลิตในเชิงปริมาณ ในขณะที่เศรษฐกิจทุนนิยมในยุคหลังฟอร์ดนั้น 
เป็นการผลิตที่เน้นความยืดหยุ่น ทั้งในกระบวนการผลิต การกระจาย และการบริโภค จึงท าให้เห็นว่า
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมช่วงปลาย ได้เช่ือมโลกเข้าสู่ระบบเดียวกันในการจัดระเบียบโลกใหม่ ผ่านการ
เปิดตลาดเสรีทั้งในด้านการบริโภคและการผลิต ในด้านการผลิตได้กระท าผ่านการขยายตัวของ
สายพานผลิตสินค้าและบริการ ส่วนในด้านการบริโภคได้กระท าผ่านการโฆษณาในสื่อไร้พรมแดน จน
ท าให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมเพื่อให้การบริโภคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ประเทศมหาอ านาจ
จึงมีการผลักดันและสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิดการบริโภคสินค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งข้ึน โดย
การคิดค้นระบบบัตรเครดิตในการแลกเปลี่ยน ระบบซื้อขายออนไลน์ รวมไปถึงการจัดสร้างศูนย์การค้า
แบบครบวงจรเป็นต้น (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2551 : 27-33) 

ในบริบทนี้ ฮาร์วีย์ (David Harvey) ช้ีให้เห็นว่ารูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนไปของทุนนิยมยุค
ปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนจากแบบเดิมอย่างสิน้เชิงหรือเป็นการเปลีย่นแบบปฏิวัติ เพราะได้มีการพยายาม
แสวงหารูปแบบการจัดองค์กรใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ และวิถีชีวิตแบบใหม่ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ก่อให้เกิดการจัดการกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการน าเสนอภาพตัวแทนเชิงพื้นที่ข้ึนใหม่โดยสิ้นเชิง 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คน กล่าวคือความก้าวหน้าทางด้านการขนส่งและคมนาคม ไม่ว่าจะ
เป็นทางด่วน คลอง ทางรถไฟ โทรเลข วิทยุ รถยนต์ ระบบการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่ง
สินค้าทางเครื่องบิน โทรศัพท์ หรือ  โทรคมนาคม ล้วนเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับพื้นที่ 
ในเรื่องของการผลิต การกระจายสินค้า หรือการเคลื่อนย้ายผู้คนและข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งข้ึน (David 
Harvey, 1997 : 265 อ้างถึงใน วินัย ผลเจริญ, 2555 : 14) 

ส่วน แจน อาร์ต โชลเต (Jan Aart Scholte) เสนอแนวคิดโลกาภิวัตน์ในแง่การเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ของการติดต่อสัมพันธ์กันทางสงัคม (spatial tranformation of social connections) ของผู้คน    
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ซึ่งเช่ือมโยงกันทั่วทั้งโลกหรือข้ามเขตแดนต่างๆ โดยที่ความเช่ือมโยงทั่วโลกที่มีคนเป็นศูนย์กลางนี้  
ปรากฏเป็นการตัดข้ามพื้นที่อันหลากหลายของชีวิตทางสังคม ซึ่งมีทั้งการสื่อสารการท่องเที่ยว       
การผลิต ตลาดเงินทุน องค์การ กองทัพนิเวศวิทยา สุขภาพ กฎหมาย และจิตส านึก เขาเห็นว่าการ
เปลี่ยนรูปใหม่ของพื้นที่ทางสังคมนั้น เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับแบบแผนของความรู้ การผลิต การ
บริหารจัดการ อัตลักษณ์ และวิธีการ ที่ผู้คนสัมพันธ์กับธรรมชาติ (Jan Aart Scholte, 2005 : 49) 
โชลเต กล่าวว่า ไม่มีอะไรในประวัติศาสตร์ที่ใหม่ทั้งหมด เช่น สงคราม 7 ปีที่ เกิดข้ึนระหว่างปี
พุทธศักราช 2299-2306  ก็ถือว่าเป็นสงครามโลกได้ เพราะการสู้รบได้ขยายตัวออกไปถึง 3 ทวีป และ
ในช่วงปีพุทธศักราช 2461-2462 ก็ได้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดไปทั่วโลก คร่าชีวิตผู้คนไปถึง 50 ล้าน
คน แต่ถ้าจะบอกว่าโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันไม่มีอะไรใหม่ หรือไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยก็ไม่
ถูกต้องเช่นกัน สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต เช่น การ
สื่อสารด้วยดาวเทียมโทรสาร และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ขยายไปทั่วโลก เป็นต้น (เพิ่งอ้าง, 2005 :   
3-4) 

อย่างไรก็ตาม โชลเตได้มีการอธิบายความหมายของโลกาภิวัตน์ไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษางานวิจัยช้ินนี้ในแง่ของการแบ่งเขตพื้นที่ใหม่ (respatialization) ซึ่งทรรศนะด้านนี้ โลกาภิ
วัตน์จะเป็นการจัดรูปแบบภูมิศาสตร์ทางสังคมใหม่ (social geography) โดยได้เพิ่มความเช่ือมโยง
ระหว่างบุคคลในส่วนต่างๆ ของโลกมากยิ่งข้ึน ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และ
ปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของมนุษย์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เพิ่งอ้าง, 2005 : 15-17,54-60) 
หรือชุมชนออนไลน์ เช่น Facebook, Line หรือ Twitter เป็นต้น  

เช่นเดียวกับ Bird & Stevens (2003) ที่ได้อธิบายโลกาภิวัฒน์ในแง่ของการเติบโตทางการค้า
โลกและกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถเช่ือมโยงกันได้ ส่งผลให้การด าเนินงานทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมถึง
การคมนาคมด้านการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจให้มีความเกื้อหนุนกัน  (Allan Bird and Michael J. 
Stevens, 2003 : 395)  

ดังที่ แอนโธนี กิดเด็นส์ Anthony Giddens (1990) นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ จาก London 
school of economics and political sciences ได้ให้ค านิยามโลกาภิวัตน์ไว้ว่า “เป็นกระบวนการที่
ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับโลกมีความเข้มข้นมากข้ึน ซึ่งเช่ือมโยงพื้นที่ที่มีระยะห่างไกลกัน
ในลักษณะเรื่องราวที่เกิดข้ึนในท้องถ่ินหนึ่ง ถูกก าหนดโดยเหตุการณ์ซึ่งเกิดข้ึนห่างไกลออกไป”        
ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นการยืดขยายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามเวลาและพื้นที่ (time&space 
distanciation) ตามความเห็นของกิดเด็นส์ การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมิได้มีลักษณะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเข้มข้นข้ึนเรื่อยๆ ที่มีความต่อ
เนื่องมาจากพื้นฐานเดิม ในขณะที่เดวิด เฮลด์ (David Held) นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
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ได้นิยามว่า “โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการพื้นที่ความสัมพันธ์
และการด าเนินกิจกรรมทางสังคม โดยอาจประเมินในระดับความครอบคลุม (extensity) ความเข้มข้น 
(intensity) ความรวดเร็ว (velocity) และผลกระทบ (impact) ซึ่งก่อให้เกิดการไหลเวียนและสร้าง
เครือข่ายของกิจกรรมต่างๆ การปฏิสัมพันธ์และการใช้อ านาจที่มีลักษณะข้ามทวีปหรือข้ามภูมิภาค” 
(Manfred Steger : 1961 อ้างถึงใน วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง แปล, 2553 : 39-40) 

นอกจากนี้ สภาวะโลกาภิวัตน์ไม่ได้ส่งผลในระดับสังคมเท่านั้น หากแต่ยังกระทบในระดับปัจเจก
บุคคล ท าให้ปัจเจกมีการเช่ือมโยงกับโลกมากยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับความคิด 
ทัศนคติ และพฤติกรรม ปัจจัยหนึ่งที่มีผลท าให้เกิดสภาวะโลกาภิวัตน์นั่นก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น นับเป็นเครื่องมือที่เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ ท าให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้โดยข้ามผ่าน
ข้อจ ากัดในเรื่องความแตกต่างด้านพื้นที่และเวลา รวมถึงท าให้เกิดการสื่อสารแบบรวมกลุ่มของคนที่ไม่
เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยังกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนแบบใกล้ชิดและรวดเร็ว (อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว, 2555 : 80-91) ซึ่งการแพร่กระจายที่รวดเร็วนี้เอง 
ได้ท าให้โลกในยุคโลกาภิวัตน์กลายเป็นหมู่บ้านโลก (global village) ตามค ากล่าวของ มาร์แชลล์ 
แมคลูฮาน  (Marshall  McLuhan) นักวิจารณ์ด้านวัฒนธรรมชาวแคนาดาในคริสต์ศตวรรษ 1964  ซึ่ง
แมคลูฮานได้อธิบายว่าหมู่บ้านโลกนั้น หมายถึง โลกยุคใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยี อันน าไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วข้ึนในทุกระดับของสังคมมนุษย์ ท าให้โลกทั้งโลกกลายเป็นสังคมเดียวกัน 
(McLuhan Marshall, 1964 : 98 อ้างถึงใน James Slevin, 2000 : 13) 

จากมุมมองของนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจัยเหน็ว่าทุกคนต่างให้ความส าคัญต่อเรื่องของพื้นที่  ต่าง
ก็เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสังคมที่เช่ือมโยงอยู่กับพื้นที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ประเด็นที่
เห็นแตกต่างกันก็คือ ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแบบทันทีทันใด หรือค่อยๆ เกิดข้ึน อะไรเป็นพลังขับ
เคลื่อนที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้น อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คน กิดเด็นส์เห็นว่า ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดข้ึนโดยมีความต่อเนื่องจากเดิม โดยมีพลังขับเคลื่อน
ที่มาจากกระบวนการเช่ือมสัมพันธ์กันระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและลัทธิทุนนิยม กิดเด็นส์ไม่ได้
เน้นว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดความระส่ าระสายต่อชีวิตของผู้คนมากเหมือนกับฮาร์วีย์ และ
นักวิชาการท่านอื่นๆ แม้อาร์วีย์จะช้ีว่าความกระชับแน่นระหว่างเวลากับพื้นที่มีมานานแล้ว แต่ในยุค
ปัจจุบันความกระชับแน่นก็เพิ่มข้ึนอย่างมาก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ด้านสารสนเทศ ระบบทุนนิยมโลกยุคใหม่ที่สัมพันธ์อยู่กับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็น
พลังขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดโลกาภิวัตน์ ฮาร์วีย์ให้ความส าคัญที่การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลติของระบบทนุ
นิยมที่เกิดข้ึนในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งได้เปลี่ยนจากการสะสมทุนแบบฟอร์ดมาเป็นการสะสม
ทุนแบบยืดหยุ่นอันมีผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนอย่างมาก ขนาดที่โชลเตก็เห็นว่า
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ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ของความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดโลกาภิวัตน์ในความหมายที่เป็น
ความสามารถที่จะติดต่อสัมพันธ์กันได้ทั่วโลก (transplanetory connectivity) นั้น มีพลังขับเคลื่อน
มาจากพัฒนาการของระบบทุนนิยม โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม่ รวมถึงการสร้างอัต
ลักษณ์ที่หลากหลาย และความรู้สมัยใหม่ที่เป็นแบบเหตุผลนิยม (Jan Aart Scholte, 2005 : 4) โชล
เต มีความเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นมีความต่อเนื่องจากเดิม มิได้เกิดข้ึนแบบทันทีทันใด เขา
จึงไม่ได้เน้นความเข้มข้นรุนแรงของผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนั้นมากเท่ากับฮาร์วีย์  

ต่อมาผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นปัญหาที่ว่า “โลกาภิวัตน์” นั้น เกิดข้ึนเมื่อใดกันแน่ เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่มีความเห็นแตกต่างกัน หลายคนก็ไม่ได้ระบุให้ชัดเจน ซึ่งถ้าหากพิจารณาดูตามค านิยาม
ของกิดเด็นส์ก็จะเห็นว่าโลกาภิวัตน์เกิดข้ึนมานานแล้ว แต่ค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นข้ึน ส าหรับฮาร์วีย์  
ถ้าเราเช่ือมโยงแนวคิดเรื่องความเป็นยุคหลังสมัยใหม่เข้ากับโลกาภิวัตน์ก็จะพบว่าโลกา ภิวัตน์นั้น
เกิดข้ึนเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมานี้เอง โชลเตเห็นว่าระยะเวลาในช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึง
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ตรงกับช่วงพุทธศักราช 2393-2492) ถือว่าเป็นโลกาภิวัตน์ในยุคเริ่มแรก 
(incipient globalization) แต่ต้ังแต่คริสต์ทศวรรษ 1950s (พุทธศักราช 2493-2502) เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน ได้ เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ ในอัตราที่ รวดเร็ ว ข้ึน (contemporary accelerated 
globalization) และถือเอายุคดังกล่าวเป็นค านิยามโลกาภิวัตน์ เพื่อให้แตกต่างจากความหมายของค า
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท าให้เป็นสากล (universalization) กระบวนการท าให้เป็นแบบ
ตะวันตก (westernization) กระบวนการท าให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศ ( internationalization)    
ซึ่งหลายคนนิยามว่ามีความหมายเท่ากับโลกาภิวัตน์ และแม้แต่กระบวนการเปิดให้มีการค้าเสรี 
(liberalization) ที่เป็นเพียงมิติหนึ่งของโลกาภิวัตน์แนวเสรีนิยมใหม่  

ถ้าจะดูว่าโลกาภิวัตน์เกิดข้ึนเมื่อใด โดยพิจารณาจากการปรากฏข้ึนของแนวคิดนี้ในงานเขียนก็
จะพบว่า ได้เริ่มมีการกล่าวถึงแนวคิดนี้ในงานเขียนของฝรั่งเศสและอเมริกันตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 
1960s (พุทธศักราช 2503-2512) (Held, Mcgrew, Glodblatt and Perraton, 1999 : 1) มาร์แชล 
แมคลูแฮน (Marshall mcLuhan) นักวิชาการชาวแคนาดาก็บัญญัติค าว่าหมู่บ้านโลกข้ึนมาตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2503 เช่นเดียวกัน ซึ่งหมู่บ้านโลกในมิติของสภาวะโลกาภิวัตน์จากมุมมองของมาร์แชล 
คือ โลกยุคใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยี อันน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เร็วข้ึนในทุกระดับของ
สังคมมนุษย์ ส่งผลท าให้โลกทั้งโลกกลายเป็นสังคมเดียวกัน (Dicken, 2000 : 315 อ้างถึงใน Peter 
Jackson, 2004 : 165) โดยในปัจจุบันพบว่างานวิชาการที่กล่าวถึงโลกาภิวัตน์มีเป็นจ านวนมาก ถ้าจะ
เอาเกณฑ์พิจารณาที่ว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากในช่วงเวลาใดไปพิจารณา เพื่อช้ีว่าโลกาภิวัตน์เกิดข้ึน
ในช่วงเวลาน้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล เพราะแม้จะมีการกล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวเมื่อไม่นานมา
นี้คือไม่เกิน 50 ปี แต่ผู้เขียนงานจ านวนไม่น้อยก็มองย้อนหลังกลับไปดูว่าเงื่อนไขของกระบวนการโลกา
ภิวัตน์เกิดข้ึนเมื่อใดกันแน่  
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เมื่อใช้กรอบดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของโลกที่เราจะนิยามได้
ว่าเป็นโลกาภิวัตน์นั้น ผู้วิจัยเสนอให้พิจารณาทั้งการขยายตัวออกไปของความเปลี่ยนแปลงนั้น ว่าส่งผล
ถึงผู้คนมากน้อยเพียงใด และความเข้มข้นรุนแรงของความเปลี่ยนแปลงนั้น รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ซึ่งความเข้มข้นรุนแรงจากกรอบแนวคิดน้ี ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับฮาร์วีย์และแอลเลน็ (Harvey and Allen 
: 1997) ในประเด็นที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยม เมื่อ 20-30 ปีมานี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญมาก การเปลี่ยนจากการผลิตแบบฟอร์ดมาเป็นแบบยืดหยุ่นนั้น เกิดข้ึนเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งส าคัญโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนใน
สังคมโลก อินเทอร์เน็ตก็ได้เสริมพลังใหแ้ก่ระบบทุนนิยมมากยิ่งขึ้น (Robinson, 2005 : 317 อ้างถึงใน 
วินัย ผลเจริญ, 2550 : 18) 

ผู้ วิจัยถือเอาเกณฑ์เรื่องผลกระทบ ( impact) เป็นหลักในการพิจารณาสภาพความเป็น
โลกาภิวัฒน์  โดยใช้มิติของระดับการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง (extensity) ของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคม และมิติของความเข้มข้น (intensity) ของเครือข่ายความสัมพันธ์นั้นเป็นเกณฑ์
ร่วม ดังนั้น โลกาภิวัตน์ในความเห็นของผู้วิจัยจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวัติของระบบทุนนิยม
โลก โดยมีทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้คนทั่วทั้งโลกอย่างกว้างขวางและเข้มข้นรุนแรงในหลากหลายมิติของชีวิต ผู้ วิจัยเห็นว่า
ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้เกิดข้ึนต้ังแต่ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1970s (พุทธศักราช 2513-2522) 
เป็นต้นมา โดยที่ความเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงเป็นกระบวนการที่ด าเนินอยู่ต่อไป ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีผู้ให้ค านิยามความหมาย รวมถึงที่มาและลักษณะส าคัญของ
สภาวะโลกาภิวัตน์ไว้หลากหลายมุมมอง ซึ่งได้มีการเน้นลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป บางคนเห็นว่า
โลกาภิวัตน์เป็นผลพวงจากความเป็นสมัยใหม่ที่ขยายออกไปทั่วโลกและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่
ต่อเนื่องจากเดิม แต่บางคนก็เห็นแย้งว่าเป็นลักษณะของยุคหลังสมัยใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่
ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง และแม้ว่ายังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ค านิยามที่นิยมใช้
กัน มักพูดถึงโลกาภิวัตน์ในแง่มุมของสภาวะสังคม ซึ่งแนวคิดโลกาภิวัตน์ที่สามารถน ามาปรับใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ จะเน้นในแง่ของกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและ
พื้นที่ใหม่ (time&space compression) ท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ ที่ผู้คน
สามารถติดต่อสัมพันธ์ทางไกลกับคนอื่นๆ ย้ายข้ามเวลาและพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว โดยสร้างเป็น
เครือข่ายสังคมผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ
สังคมในมิติต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น าลักษณะส าคัญของแนวคิดโลกภิวัตน์ที่ David Harvey ได้เสนอไว้มาใช้
ประกอบการอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากตลาดกายภาพไปสู่รูปแบบออนไลน์ อันจะน ามาสู่การท า
ความเข้าใจถึงข้อได้เปรียบของช่องทางออนไลน์ ในฐานะที่เป็นสื่อกลางในกิจกรรมการซื้อขาย
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แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้คนในสังคมปัจจุบัน  ที่พบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการจัดระบบ
การเงินและการแลกเปลี่ยนเพื่อให้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน เช่น เมื่อท าการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ก็ย่อมต้องมีการติดต่อธุรกรรมทางการเงินโดยใช้ระบบบัตรเครดิต ฯลฯ 
หรือแม้กระทั่งการจัดส่งและล าเลียงสินค้าไปสู่ผู้บรโิภค อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการรูปแบบข้างต้น ถือเป็นลักษณะส าคัญที่ยังผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ เนื่องจากโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของการย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่ ท าให้ระยะทาง
และเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มหรอืการขยายตัวของกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตในกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนของมนุษย์ยุคปัจจุบัน 
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แนวคิดเก่ียวกับไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)  

นับตั้งแต่อดีต มนุษย์ในแต่ละยุคสมัยได้พยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ทั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนอง
และรองรับต่อความต้องการในการติดต่อสื่อสารเรื่องต่างๆ ระหว่างกันในสังคมของมนุษย์ให้เป็นไป
อย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ การส่งจดหมาย กระทั่งพัฒนาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ท าให้มนุษย์มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะน ามาใช้
ในการติดต่อสื่อสารอย่างหลากหลายสะดวก รวดเร็วข้ึนเป็นล าดับ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรเลข โทรสาร วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์ จนกระทั่งในเวลาต่อมา จากพัฒนาการ
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการประดิษฐ์อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดส าคัญ อันมีบทบาทอย่างมหาศาลในการเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในการ
รวบรวม จัดการ ค้นหา และถ่ายทอดข้อมูล ที่เรียกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ (computer) จากพัฒนาการ
และความก้าวหน้าในการเ ช่ือมต่ออุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ จนกลายเป็นเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดข้ึนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( internet) ซึ่งมีลักษณะเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่สามารถเช่ือมต่อโยงใยกันได้ทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น ยังถือเป็นการติดต่อสื่อสารที่มี
ความสะดวกรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ในวิธีการติดต่อสื่อสารใดๆ ของมนุษย์ ซึ่ งอยู่ต่าง
สถานที่ต่างเวลา ให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ภายในเวลา
อันรวดเร็ว ปราศจากอุปสรรคด้านระยะทาง พรมแดนการเมอืง วัฒนธรรมประเพณี หรือศาสนา ท าให้
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีผลกระทบเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและสังคมมนุษย์อย่างต่อเนื่อ ง อีกทั้งมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนอาจเรียกยุคสมัยในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ได้ว่า เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อนันต์ จันทรโอภากร, 2535 : 55) 

ปัจจุบันหากมีใครสักคนหนึ่งตั้งค าถามไว้ว่า “cyberspace” คืออะไร และท าไมจึงเข้ามามี
บทบาท อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสังคมโลกในวงกว้างเช่นน้ี ก็คงอาจตอบได้ในหลากหลายมุมมอง ซึ่งใน
ส่วนแรกที่ผู้ศึกษากล่าวถึง จะเป็นการอธิบายถึงจุดก าเนิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จนกลายมาเป็น
สถานที่ที่เรียกกันว่า ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) จนติดปาก โดยไซเบอร์สเปซมีจุดก าเนิดมาจาก
การทหาร เริ่มจากการเติบโตครั้งส าคัญของคอมพิวเตอร์ คือการเกิดข้ึนของแผนกวิจัยทางการทหาร
ของสหรัฐอเมริกา หรือ ARPA (Advance Research Project Agency) และในเวลาต่อมาทาง  ARPA 
ได้ก่อตั้ง ARPANET ซึ่งพัฒนาระบบที่สามารถเช่ือมโยงระบบระหว่างคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน การ
เช่ือมต่อนี้น าไปสู่การสร้างระบบอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมา และเริ่มแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศต่างๆ 
รวมไปถึงแวดวงธุรกิจและมวลชน โดยพื้นที่อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนจักรวาลใบใหม่  เป็นพื้นที่ที่
สามารถเช่ือมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างไม่มีข้อจ ากัดทั้งด้านพื้นที่และเวลา ซึ่งทั้งโลกถูกบรรจุอยู่ภายใน
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หน้าจอสี่เหลี่ยม ถือเป็นโลกเสมือนจรงิจากพื้นที่ทีห่่างไกล (ต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์, สุพจน์ ปุณณชัยยะ และ
สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ, 2539 : 16) 

ผลจากการที่อินเทอร์เน็ตขยายตัวในวงกว้าง คือจ านวนผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและด้วย
ระยะเวลาเพียงไม่นาน อินเทอร์เน็ตก็ได้รับการเรียกขานจากผู้คนด้วยช่ือใหม่อันทันสมัยว่าไซเบอร์
สเปซ (cyberspace)  โดยได้มีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลายมุมมอง ซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วค านิยามที่นิยมใช้กันมักพูดถึงไซเบอร์สเปซว่า หมายถึง ชุมชนในระบบเครือข่าย
สารสนเทศอย่างหนึ่ง ซึ่ง Steven Jones (1995) ได้กล่าวไว้ว่า ไซเบอร์สเปซเป็นสิง่ที่เกี่ยวข้องกับคนที่
ใช้อินเทอร์เน็ต และได้น าคนซึ่งมีจุดประสงค์ในการเล่นที่แตกต่างกันมาอยู่ รวมกัน ไซเบอร์สเปซใน
ความหมายของโจนส์ไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คือสังคมอีกแห่งหนึ่ง การ
สื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตส าหรับเขาแล้ว เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมชีวิตผู้คนการกระท าระหว่างกัน
มิตรภาพและอัตลักษณ์ ที่ถูกเรียกรวมกันว่า “สังคมในโลกไซเบอร์” (Steven Jones, 1995 : 1) 

การเกิดข้ึนของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้น ได้ท าให้มีการพัฒนาการสื่อสารไปอย่าง
กว้างไกล อีกทั้งมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมอย่างมาก (ธณัฏฐา ลิขิตพงศ์
ไพศาล, 2554 : 8) อินเทอร์เน็ตจึงนับว่าเป็นสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน การใช้
อินเทอร์เน็ตได้สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของการปฏิสัมพันธ์ ผู้คนสามารถสื่อสาร พูดคุย ร่วมท ากิจกรรม 
โดยไม่ต้องพบเจอกันในพื้นที่กายภาพ ซึ่งพื้นที่อินเทอร์เน็ต การสื่อสารเป็นไปโดยผ่านตัวหนังสือ ยิ่งไป
กว่านั้น ทุกคนสามารถเลือกที่จะน าเสนอเรื่องราวของตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมด 
(James Slevin, 2000 : 13-17) 

หากจะกล่าวถึงการเริ่มใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซในประเทศไทยแล้ว จะพบได้ว่ามีการ
เริ่มใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซข้ึนในปีพุทธศักราช 2530 เป็นลักษณะของการใช้งานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ทีม่หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรอื
เอไอที ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP)  ซึ่งเป็นการ
ติดต่อเช่ือมโยงโดยสายโทรศัพท์ จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์ เน็ต 
Sritang.psu.th  อันนับว่าเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย (Sirin palasri , Steven 
G.Huter and Zita Wenzel, 1999 : 22 อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ กองสมบัติ, 2552 : 12) 

ในด้านการประกอบธุรกิจหรือการท าธุรกรรมทางการค้าพาณิชย์ ไม่ว่าภายในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ก็ได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การจัดการที่ได้มีการน าเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อท าการค้า รวมถึงการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งในการท าการค้า หรือที่เรียกกันจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายว่าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ว่าจะให้นิยามความหมายว่าหมายถึง ธุรกรรมสัญญาที่เกิดข้ึนโดยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายถึงลักษณะและวิธีการของกิจกรรมทางธุรกิจก็ตาม  ซึ่งจากลักษณะที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร และรูปแบบที่ก้าวหน้าของการติดต่อสื่อสารที่เสมือนจริง รวมทั้ง
สามารถรับส่งข้อมูลหรือประกอบภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหวไปด้วยในคราวเดียวกันได้อย่างหลากหลาย 
คือมีลักษณะเป็นสื่อผสม (multimedia) ก็ยิ่งท าให้ปริมาณและมูลค่าของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มสูงข้ึนอย่างมากและรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประกอบ
กิจกรรมทางการค้า จนส่งผลท าให้เกิดเป็นตลาดการค้าแห่งใหม่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (กิตติวัฒน์ 
จันทร์แจ่มใส, 2552 : 2) 

จากการที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งใน
ลักษณะที่เป็นแหล่งชุมชน พบปะพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงในลักษณะที่เป็นเครื่องมือสื่อกลางในการประกอบธุรกิจการค้า และตลาด
การค้าในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลท าให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเสมือนเป็นสังคมอีก
สังคมหนึ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้นอกเหนือไปจากสังคมทางกายภาพ (real world)  คือมีลักษณะเป็นสังคม
ออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ต  (เพิ่งอ้าง, 2552 : 3) ซึ่งเป็นโลกเสมือนที่ไร้พรมแดนทางกายภาพ หรือที่
นิยมเรียกสังคมนี้ว่า ไซเบอร์สเปซ1 หรือโลกไซเบอร์นั่นเอง  

ส าหรับไซเบอร์สเปซ (cyberspace) นั้น ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลายมุมมอง ซึ่งยังไม่ได้มี
ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วค านิยามที่นิยมใช้กัน มักพูดถึงไซเบอร์สเปซในแง่มุมของการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยไม่มีอุปสรรคด้านระยะทาง พรมแดน วัฒนธรรม
ประเพณี หรือศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงขอกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซไว้
พอสังเขปดังนี้ 

Howard Rheingold อธิบายว่า การพูดคุยในไซเบอร์สเปซไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิด การติดต่อทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ การวางแผนงาน การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึก 
เล่นเกมส์หาคู่ ท างานศิลปะ และอื่นๆ ที่ซึ่งมนุษย์ท าหลายสิ่งหลายอย่างเมือ่ได้เจอกัน แต่ปฏิสัมพันธ์ใน
ไซเบอร์สเปซ เป็นการท ากิจกรรมทางสังคมผ่านจอคอมพิวเตอร์และภาษาเขียน แสดงให้เห็นว่า บน
พื้นที่เหล่าน้ีท าให้มนุษย์มีความรู้สึกร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกัน (อ้าง
ถึงใน James Slevin, 2000 : 92-93) 

 

                                                             
1 ค าว่า Cyberspace มีความหมายทั่วไปเช่นเดียวกับค าว่าอินเทอร์เน็ต เพียงแต่มีนัยยะที่ต่างไป คือมุ่งพิจารณาถึง

เรื่องเก่ียวกับอาณาเขต บริเวณ หรือพื้นที่ในสังคมของโลกออนไลน์ ไซเบอร์สเปซถือเป็นสถานที่ (place) อีกสถานที่
หน่ึงนอกเหนือจากสถานที่ทางกายภาพ , ที่มาจาก นวนิยายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง Neuromancer ของ  William 
Gibson ซ่ึงแต่งขึ้นในต้นทศวรรษ 1980 ตีพิมพ์ในปีคริสต์ศักราช 1984 
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James Slevin ได้ให้ข้อสรุปจากการท าความเข้าใจกับ “สังคมไซเบอร์” ในแง่ที่เป็นชุมชนใหม่
ซึ่งก าลังเกิดข้ึนว่า ชุมชนแห่งนี้ไม่ได้นิยามในลักษณะที่เป็นสถานที่ แต่เป็นเครือข่ายทางสังคม มีจุดเน้น
อยู่ที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึง่เป็นปัจจยัส าคัญในการก่อตั้งชุมชน โดยที่ชุมชนในความหมายใหม่
นี้คือ ความหมายของพื้นที่ (space) และสถานที่ (place) ที่เปลี่ยนไป นั่นคือหาศูนย์กลางไม่พบและไม่
ต้องยึดติดกับเรื่องขอบเขต (เพิ่งอ้าง, 2000 : 11-12) 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงที่มาและนิยามความหมายของไซเบอร์สเปซไว้อย่างละเอียด 
เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงพื้นที่ทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ไซเบอร์สเปซนับเป็นสถานที่ที่ไร้
กายภาพ เสมือนที่ว่างหรืออวกาศที่สร้างข้ึนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกัน ซึ่ง
สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกเหมือนท่องไปในอวกาศ หรือจะเรียกไซเบอร์สเปซได้อีกอย่างหนึ่งว่า
อินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาการและความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีเอง ที่ท า
ให้เกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ขึ้น (ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี, 2546 : 160 อ้างถึง
ใน ธีรศักดิ์ กองสมบัติ, 2552 : 9) ซึ่งสามารถสรุปลักษณะพิเศษเฉพาะ ได้ดังนี้ (1) ไซเบอร์สเปซเป็น
โลกเสมือนจริงที่ไร้ซึ่งข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นที่และเวลา หรือพรมแดนทางกายภาพตามหลักทาง
ภูมิศาสตร์ คือเป็นโลกที่ไม่มีพรมแดน (borderless world) ไม่สนใจความเป็นอาณาเขตหรือเขตแดน
ของรัฐ (non-territoriality) การท าธุรกรรมสัญญาหรือกิจกรรมใดในไซเบอร์สเปซได้ข้ามผ่านข้อจ ากัด
ด้านเขตแดนของประเทศ (transnational) ซึ่งสามารถเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน (2) 
จากการไร้ซึ่งข้อจ ากัดทางเขตแดนของประเทศต่างๆ ในไซเบอร์สเปซ  กิจกรรมในโลกไซเบอร์จึง
สามารถเกิดข้ึนได้ทุกหนทุกแห่ง ในทุกสถานที่ของโลกตามความเป็นจริง และบุคคลที่เข้ามาพัวพัน
เกี่ยวข้องก็อาจมีตัวตนอยู่นะถ่ินที่ใดในแต่ละประเทศของโลกก็ได้ โดยปราศจากข้อจ ากัดในเรื่อง
ขอบเขตแห่งอ านาจอธิปไตยของรัฐ ยิ่งไปกว่าน้ัน ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องพบกันในพื้นที่กายภาพ (กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส, 2552 : 11-12) 

บนพื้นที่ไซเบอร์สเปซผู้คนมีอิสระในการน าเสนอตนเองในรูปแบบที่แตกต่างจากความเป็นจริง 
โดยสามารถสร้างเรื่องราวหรือตัวตนของตนเองข้ึนมาใหม่ตามความต้องการ หรือน าเสนอสิ่งที่ตนเอง
สนใจ โดยสิ่งต่างๆ ที่ถูกน าเสนอน้ัน ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนพื้นที่ออนไลน์ (James 
Slevin, 2000 : 172) 

 ไซเบอร์สเปซจึงมีลักษณะที่เป็นสื่อผสม (multimedia) สื่อที่ใช้ในการเข้าสู่หรือติดต่อสื่อสารใน
โลกไซเบอร์ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐาน ในปัจจุบันจึงมีความ
หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ว่าวิธีการนั้นจะสามารถโต้ตอบกัน
ได้ในทันทีหรือไม่ก็ตาม ดังเช่น (1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail : E-mail) (2) กลุ่ม
จดหมาย (mail list) (3) กลุ่มข่าว (usenet/newgroups) (4) โปรแกรมสนทนา ( internet relay 
chat :  IRC)  (5) เครือข่ายเ วิลด์ไวด์ เ ว็บ (World Wie Web)  (6) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ (electronic data interchange : EDI) (J.B. Thompson : 1995 อ้างถึงใน James 
Slevin, 2000 : 62-63) การเกิดข้ึนของกระบวนการเช่นนี้ ถือเป็นการส่งข้อมูลที่ไม่ได้ยึดติดหรือมิได้
ค านึงถึงความแตกต่างทางด้านเขตแดนของประเทศหรือลักษณะการข้ามพรมแดน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่
ว่าจะเป็นผู้ให้บริการระบบการสื่อสารเครือข่าย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการข้อมูล หรือ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละส่วนของกระบวนการในเครือข่ายหนึ่ง อาจจะอยู่ในประเทศหนึ่ง
ประเทศใด ประเทศเดียวกันหรอืต่างประเทศกันก็ได้ (transnational)  โดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆ (Graham 
JH Smith and Bird & Bird, 2007 : 5-6 อ้างถึงใน กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส, 2552 : 8)  

นอกจากนี้ในพื้นที่ของโลกไซเบอร์นั้น ถือได้ว่ามีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น chat 
Email หรือเว็บไซต์ต่างๆ ช่องทางเหล่าน้ีเป็นพื้นที่ในการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน อีกทั้งบนพื้นที่ดังกล่าวได้
เปิดโอกาสให้ผู้คนในชีวิตจริงเข้ามาพูดคุยแลกเปลีย่นสิง่ที่ตนเองสนใจบนพื้นทีอ่อนไลน ์การปฏิสัมพันธ์
ของผู้คนบนพื้นที่ไซเบอร์สเปซนั้นส่งผลถึงชีวิตจริง ซึ่งความสัมพันธ์ที่พัฒนาในโลกออนไลน์บางครั้ง
อาจเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่าในชีวิตจริง (Baym Nancy K, 2000 : 205 อ้างถึงใน สาธิดา ธนธ
นางกูร, 2557 : 14) ยิ่งไปกว่านั้น บนพื้นที่ของโลกไซเบอร์ยังถือเป็นพื้นที่ที่ให้บริการหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งให้ความรู้ ความบันเทิง หรือแม้กระทั่งการซื้อขายแลกเปลีย่นสินค้าและบรกิารทีซ่ึ่งสามารถ
ใช้พื้นที่ ดังกล่าวเป็นตัวกลาง ซึ่งทุกๆ กิจกรรมสามารถเกิดข้ึนได้โดยไม่จ าเป็นต้องเหน็หน้ากัน ปัจจุบนั
สังคมออนไลน์ถือเป็นเว็บไซต์ที่ท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถเช่ือมต่อกับบุคคลอื่นๆ ได้ โดยบุคคลที่ถูก
เช่ือมต่อน้ันไม่จ าเป็นจะต้องรู้จักกันในชีวิตจริง ยิ่งไปกว่าน้ัน สังคมออนไลน์ยังช่วยให้พบปะผู้คนใหม่ๆ 
โดยมีฐานจากการที่บุคคลนั้นๆ มีความสนใจร่วมกัน เช่น การเมือง ศาสนา หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้คน
ที่มีความสนใจร่วมกันนี้ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องพบเจอกันในพื้นที่
กายภาพ (Danah M. Boyd and Nicole B.Ellison, 2008 : 10 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง, 2557 : 14) 

จึงสรุปได้ว่า นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อการติดต่อสื่อสารเช่ือมโยงต่อเนื่องกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการ
รับส่งข้อมูล พูดคุยสนทนา ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันบนพื้นที่ออนไลน์จนกระทั่งได้รับ
ความนิยม อีกทั้งเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นประจ าสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา จากการเป็นเพียงระบบ
การติดต่อสื่อสารก็ได้ก่อให้เกิดเป็นสังคมๆ หนึ่ง เพิ่มเติมข้ึนมาจากสังคมในความหมายทั่วไปทาง
กายภาพของโลกแห่งความเป็นจริง (real space) โดยเป็นสังคมใหม่ในทางนามธรรม อีกทั้งเป็นสังคม
เสมือนจริงไร้ซึ่งพรมแดนทางกายภาพ ผู้คนที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านระยะทางและข้อจ ากัดเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่
อย่างใด ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เป็นเหตุให้มีการน าเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมด้านต่างๆ 
อย่างมากมาย อันมีผลให้อินเทอร์เน็ตก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากข้ึน ไม่ว่าจะ



23 
 

 
 

เป็นด้านการเงินการธนาคาร หรือเพื่อประโยชน์ในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่าน
สังคมออนไลน์ ฉะนั้น อินเทอร์เน็ตจึงมีความเกี่ยวพันอย่างแยกออกจากกันมีได้กับไซเบอร์สเปซ ใน
ฐานะที่อินเทอร์เน็ตเป็นทางเข้าหรือประตูสู่สังคมในโลกไซเบอร์ 

จากมุมมองของนักวิชาการดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยเห็นว่าทุกคนต่างให้ความส าคัญกับไซเบอร์
สเปซในลักษณะที่เป็นสถานที่ที่ไร้กายภาพ ซึ่งพัฒนามาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจุบันจึงอาจกล่าวได้ว่า ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) ได้
ผ่านยุคของการเป็นพื้นที่เพื่อการสนทนาติดต่อสือ่สารหรอืแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารกันเพียงอย่างเดยีว 
แต่ได้เริ่มเข้าสู่ยุคของการเป็นพื้นที่สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง อันมีลักษณะเฉพาะและก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน ซึ่งในบริบทนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซมาใช้
อธิบาย เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สามารถเสนอขายสินค้าและบริการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสังคมออนไลน์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ร้านค้าเสมือน” (virtual store) เป็นการ
จ าลองร้านค้าให้อยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบนโลกไซเบอร์ เช่น สร้างเว็บไซต์ข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตลาด
การค้า ส าหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ โดยไร้ข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และ
เวลา เพราะว่าปัจจุบันนี้การเติบโตของสื่ออินเทอร์เน็ตได้ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางการค้าได้เข้าไปอยู่บนพื้นที่ออนไลน์มากข้ึน ผลักดันให้คนไทยมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
สินค้ารูปแบบใหม่ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งถือว่าอัตรา
การเติบโตของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีอัตราสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ขณะเดียวกันการซื้อ
สินค้าทางออฟไลน์ ก็ยังได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคมีการศึกษาและเลือกซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงแต่มีการจัดส่งและล าเลียงสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าในพื้นที่
กายภาพ กลายเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า O2O หรือ online to offline ฉะนั้นการศึกษาเรื่อง “E-
commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่” จึงต้องการช้ีให้เห็นว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการของผู้คนในพื้นที่กายภาพและพื้นที่ออนไลน์ไม่ได้แยกออกจากกัน แต่มีความเกี่ยวเนื่อง
เช่ือมโยงในมิติของความสัมพันธ์ทางการค้าที่ส่งเสริมอีกทั้งเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

เนื่องจากการค้านับแต่นี้ต่อไปจะไม่สามารถแยกโลกเสมือนจริงหรือโลกออนไลน์ และโลกความ
เป็นจริงหรือโลกออฟไลน์ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง เพราะผู้บริโภคยุคใหม่มีความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จึงไดเ้ช่ือมโยงทั้งสองรปูแบบเข้าในมิติเดียวกัน ท าให้ระบบออฟไลน์หรอืการมี
หน้าร้าน และระบบออนไลน์หรือช่องทางติดต่อในโลกดิจิทัลแยกออกจากกันไม่ได้ ซึ่งหัวใจส าคัญของ
การแลกเปลี่ยนในทุกวันน้ีที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรค านึงถึงคือการผสมผสานการค้าทั้งในระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน อีกทั้งมองให้ทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวของระบบเศรษฐกิจและการค้า 
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ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสามารถน ามาพิจารณาประกอบการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ที่พบว่ามีการน า ไซเบอร์สเปซ
(cyberspace) มาประยุกต์และปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของมนุษย์ผ่าน
พื้นที่สังคมออนไลน์ 
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แนวคิดมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ (Economic Anthropology) 

นักมานุษยวิทยาเศรษฐกิจทุกคนถือว่า มนุษย์ในสมัยใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคนป่า คนเมือง คน
สมัยก่อน หรือสมัยใหม่ ย่อมมีการเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น Darell Ford (1934) ได้เคยกล่าว
ว่า “มนุษย์มิได้เป็นผู้จัดระดับเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทุกๆ คน ย่อมเป็นเจ้าของกิจการทาง
เศรษฐกิจทั้งสิ้น” ซึ่งค าว่าเศรษฐกิจในความหมายของนักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่คือ ระบบการเลือก
ปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่สุด โดยการก าหนดจากระบบสังคมอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อ
ความอยู่รอดของสมาชิกทุกคนในสังคม ตามความหมายน้ีสะท้อนให้เห็นว่า นักมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์อันจ ากัด ที่ถูกก าหนดโดยสังคมกับการจัดกิจกรรมเพื่อปาก
ท้องของคนในสังคม ระบบเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ระบบเดี่ยวๆ ที่เป็นเอกเทศในตัวของมัน เพราะหาก
ความหมายของวัฒนธรรมในเชิงมนุษยวิทยาคือ ระบบพฤติกรรมที่มนุษย์คิดข้ึนมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์เอง ดังนั้นเศรษฐกิจก็คือ ระบบวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ระบบหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ทุกยุคสมัยต้องเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540 : 5) 

ในประเด็นที่ว่า เศรษฐกิจหมายถึงการเลือกตัดสินใจปฎิบัติการใดๆ ในสถานการณ์ที่จ ากัด
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดน้ัน นักมานุษยวิทยาอย่าง Manning Nash (1966)  เห็นว่าเป็นความหมายที่
กว้างและสอดคล้องกับค าว่าเศรษฐกิจมากที่สุด จึงได้ให้ค าจ ากัดความทางมานุษยวิทยาเศรษฐกิจว่า
หมายถึง การกระท าการใดๆ ที่ต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อลงทุนน้อยที่สุดและใช้เวลาน้อย
ที่สุด แต่ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด ในเชิงพฤติกรรมก็คือการเลือกตัดสินใจปฏิบัติการใดๆ ซึ่ง
ได้ผลออกมาอย่างคุ้มค่า โดยปกติในชีวิตประจ าวันของมนุษย์นั้น มีการตัดสินใจในการเลือกกระท าสิ่ง
บางอย่าง ซึ่งมนุษย์ต้องคิดและไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลเสมอ ว่าหากท าไปแล้วนั้นจะคุ้มค่าหรอืไม่ 
(เพิ่งอ้าง, 2540 : 5) 

Raymond Firth (1952) กล่าวว่า การจัดการทางเศรษฐกิจเป็นพฤติกรรมทางสังคมแบบหนึ่ง 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการนานาชนิด ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์กับสิ่งของ โดย
วิธีการที่เลือกสรรแล้วจะบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดทุกอย่าง การเลือกนี้มิได้เกิดข้ึนเองแต่
เกิดมาจากการใส่ค่านิยมให้แก่สิ่งของและบริการ รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในตัวบุคคลมาแต่เดิม 
ค่านิยมนี้จะช่วยให้บุคคลเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด แสดงให้เห็นว่าการเลือก
ของบุคคลหนึ่งต้องถูกก าหนดหรือคาดหวังจากบุคคลอื่นๆ เสมอ ซึ่งการศึกษาระบบเศรษฐกิจของ
สังคมใดๆ นั้นจะเลือกศึกษาระบบเศรษฐกิจเดี่ยวไม่ได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาไปพร้อมๆ กับระบบ
สังคมอื่นๆ (Raymond Firth, 1952 : 123-124 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง , 2540 : 6) อีกทั้งยังเน้นว่า
มนุษยวิทยาเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นการศึกษาในขอบเขตที่กว้างและ
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เป็นไปในรูปแบบของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Raymond Firth, 1952 : 134 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง, 
2540 : 7) 

ความหมายของเศรษฐกิจในเชิงนี้ ได้รับความนิยมไปใช้อย่างกว้างขวาง เพราะกินความรวมไป
ถึงระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย Nash (1966) และ Firth (1952) ไม่ได้มองเศรษฐกิจของ
คนในสมัยโบราณว่าเป็นระบบเพื่อการอยู่รอดเท่าน้ัน แต่เป็นระบบพฤติกรรมเพื่อการค้าก าไรด้วย แต่
ผิดกับการเก็งก าไรของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ตรงที่การค้าก าไรสมัยก่อนเป็นการได้ผลประโยชน์จาก
การลงทุนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่ได้กินความเลยไปถึงการหาก าไรจากการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการหาก าไรทุกรูปแบบเช่นปัจจุบันนี้ ซึ่งระบบเศรษฐกิจของคนป่าถือ
เป็นการเลือกปฎิบัติในวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อผดุงสังคม อีกทั้งเพื่อให้ทุกคนในสังคมมีกินมีใช้เท่าเทียมกัน
ตามความจ าเป็นพื้นฐานของทุกคน ไม่มีใครได้มากกว่าใคร ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อหาก าไรให้
ตนเองและพรรคพวก ยิ่งไปกว่าน้ันพบว่า ไม่มีการให้ราคา (Price) แก่สิ่งของ ไม่รู้จักการค านวณราคา
ค่างวดเป็นเงินทอง (Money) การหากินและท ากินเพียงเพื่อความอยู่รอด ไม่ใช่ท าเพื่อการค้า โดยการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอยู่ในวงจ ากัด และเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของและบริการกันตรงๆ ไม่ต้อง
ผ่านตัวกลางหรือคนกลางเฉกเช่นในปัจจุบัน  

Karl Polanyi (1957) นักมานุษยวิทยาเศรษฐกิจได้ให้ค านิยามของเศรษฐกิจไว้ 2 ความหมายคือ  
(1) ความหมายในเชิงมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ เป็นการอธิบายในกรอบของทฤษฎีวัตถุธรรม 

(substantive theory) อธิบายว่า พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่ เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสังคม ซึ่งธรรมชาติเป็นตัวก าหนดวิธีการที่จะหาวัตถุมาตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์ สิ่งที่โปลานยีต้องการจะสื่อคือตลาดหรือระบบเศรษฐกิจ
ของมนุษย์นั้นไม่เคยและไม่สามารถถูกแยกขาดออกจากสังคมได้ เนื่องจากในอดีต การก่อตัวข้ึนของ
ตลาดและการท างานของอุปสงค์และอุปทานต้องอาศัยกลไกนานาประการทั้งของสังคมและรัฐ เมื่อ
กลไกของตลาดตั้งมั่นข้ึนพร้อมๆ กับความพยายามสร้างสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ แรงงาน ที่ดิน และเงนิ 
ซึ่งโดยรากเหง้าแล้วไม่สามารถลดทอนตัดตอนเป็นสินค้า ให้กลายเป็นสินค้าจ าแลง สังคมก็ยังไม่ได้หด
หายและลดบทบาทลง ในทางกลับกันสังคมกลับต้องท างานมากขึ้นทั้งเพื่อท าให้ตลาดด าเนินไป การ
ท างานดังกล่าวจึงมี 2 มิติที่ด าเนินควบคู่กันไป ในด้านหนึ่ง รัฐและสังคมต้องช่วยผลักดันให้การ
ขยายตัวและการท างานตลาดเสรีด าเนินไปได้อย่างราบรื่นจนเสมือนหนึ่งเป็นมือที่มองไม่เห็นที่ด าเนิน
ไปได้ด้วยตัวเอง ในอีกด้าน รัฐและสังคมกลับเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่อต้านการครอบง าและขยายตัว
ของตลาดในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การออกกฎหมายแรงงาน จนถึงการตั้งก าแพงภาษี ซึ่งรูปแบบของ
ตลาดทั้งสองมิติสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดไม่เคยและไม่อาจแยกขาดออกจากสังคมได้  
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ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าระบบเศรษฐกิจจะเป็นแบบใดก็ตามแต่ ลักษณะที่มีร่วมกันของทุกระบบก็
คือ กระบวนการทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตและการกระจายความมั่งค่ัง จะถูกฝังอยู่ในระบบที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกชุมชน ฯลฯ ในที่นี้
ขอเรียกรวมๆ ว่าระบบสังคม เพราะในอดีตนั้น กระบวนการทางเศรษฐกิจจะฝังอยู่ในระบบสังคม ซึ่ง
ระบบสังคมจะเป็นตัวก าหนดการผลิตและความสัมพันธ์ในการกระจายความมั่งค่ังนั่นเอง 

(2) ส่วนความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ อธิบายเศรษฐกิจในกรอบทฤษฎีรูปแบบ 
(formal theory) หรือทฤษฎีเลือกปฏิบัติ (theory of choice) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุษย์เกิดมาจากขบวนความสัมพันธ์แบบวิธีการสู่เป้าหมาย (means-ends relationship) ภายใต้
สถานการณ์ของการเลือกตัดสินใจ ซึ่งปฏิบัติการเลือกของคนข้ึนอยู่กับลักษณะการประหยัด  
(economical) เช่น ประหยัดทรัพย์ ประหยัดเวลา ฯลฯ และวิธีการสู่เป้าหมายคือ การท าทุกอย่างโดย
ลงทุนอย่างประหยัด (economising) แต่ได้ผลลัพธ์สูงสุดคือวิธีการเลือกที่ดีที่สุดน่ันเอง (Karl Polanyi 
: 1957 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง, 2540 : 6-8) 

ความแตกต่างระหว่างการศึกษาเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์กับแนวมานุษยวิทยาคือ 
เศรษฐศาสตร์จะเน้นย้ าอยู่บนเรื่องของการผลิต การแจกจ่ายและการบริโภคภายในโลกอุตสาหกรรม 
ในขณะที่มานุษยวิทยาเศรษฐกิจให้ความส าคัญกับการผลิต การแจกจ่ายและการบริโภคเหมือนกัน แต่
จะเน้นศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบกับสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก ทั้งสังคมอุตสาหกรรมและไม่ใช่
อุตสาหกรรม 

เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่มองว่า เศรษฐกิจคือกระบวนการแบ่งปันทรัพยากรภายใต้สภาวะที่ขาด
แคลน และยังหมายถึงการท าให้มนุษย์ได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะการกระท าของมนุษย์คือการหวัง
ผลก าไรจากทรัพยากรที่มีจ ากัด ซึ่งจะถูกใช้ไปโดยวิธีต่างๆ โดยเป็นการเน้นอธิบายถึงข้อจ ากัดเพื่อจะ
ท าให้มันเกิดผลประโยชน์ตามกลไกราคาและระบบตลาด จะเห็นได้ว่าแนวคิดแบบ formalist อธิบาย
ระบบกลไกราคา ต้นทุน การให้สินเช่ือ และผลก าไร ซึ่งถูกน ามาใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่มีเหตุผลของ
มนุษย์ เพื่อท าให้ตนเองได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนแนวคิดแบบ substantivist จะปฏิเสธแบบแผนการ
วิเคราะห์ที่เกิดจากระบบทุนนิยมและเงินตรา เพราะมองว่าไม่อาจน าไปอธิบายสังคมชนเผ่าได้ 
โดยเฉพาะวิธีคิดของนักมานุษยวิทยาสายมาร์กซิสต์ที่เน้นวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยแนวคิด
แบบ  substantivist อีกทั้ งการศึกษาครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ เน้นให้ความส า คัญกับเศรษฐกิจในเ ชิง 
substantivist เพราะเล็งเหน็ว่ากระบวนการผลิตไม่อาจแยกจากความสัมพันธ์ทางสังคมได้ โดยแนวคิด
แบบ substantivist  ไม่เช่ือว่าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนเองตามล าพัง ส่วนแนวคิดมาร์กซิสต์
ไม่เช่ือว่าการกระท าทางเศรษฐกิจจะแยกมาพิจารณาได้โดยไม่ค านึงถึงเงื่อนไขอื่น ดังนั้นจึงมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการผลิต การจัดสรรทรัพยากร และผลผลิตส่วนเกินที่พบในสังคมประเพณี 
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โดยใช้แนวคิดเรื่องวิถีการผลิตมาอธิบาย เพราะเช่ือว่ากระบวนการผลิตประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยี
และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของการศึกษาแบบมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปความหมายของมานุษยวิทยาเศรษฐกิจได้ว่า เป็นการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกตัดสินใจปฎิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อีกทั้งเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต และพฤติกรรมทางด้านอื่นๆ 
ของคนในสังคม 

องค์ประกอบของมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ไมว่ายุคสมัยใด มักมีพฤติกรรมพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือน ามาบ าบัดความต้องการของมนุษย์น่ันเอง ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น
ระบบใหญ่ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การผลิต (production) หมายถึง การสร้างเศรษฐทรัพย์ข้ึนเพื่อบ าบัดความต้องการของ
มนุษย์ ค าว่า เศรษฐทรัพย์ หมายถึง สิ่งของหรือบริการที่เป็นประโยชน์ สามารถน ามาบ าบัดความ
ต้องการของมนุษย์ได้  

(2) การบริโภค (consumption) หมายถึง การกินหรือการใช้สินค้าหรือบริการเพื่อสนอง
ความต้องการของมนุษย์โดยตรง  

(3) การกระจาย (distribution) หมายถึง การจ าหน่ายจ่ายแจกสินค้าหรือบริการที่ผลิต
ข้ึนมาไปยังผู้บริโภค และรวมถึงการน ารายได้จากการจ าหน่ายจ่ายแจกสินค้าหรือบริการนั้นๆ มา
แบ่งสรรปันส่วนให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีส่วนร่วมการผลิต  

(4) การแลกเปลี่ยน (exchange) หมายถึงการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของของสินค้าหรอืบรกิาร
ระหว่างกัน ปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่าชาวนาชาวไร่ไม่ได้ปลูกข้าวหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนเท่านั้น แต่จะท าการผลิตเป็นจ านวนมากเพื่อน าไปใช้ซื้อขายแลกเปลีย่นเอาสนิค้าอื่นมาบ าบดั
ความต้องการของตนด้วย จึงเกิดการแลกเปลีย่นซึ่งเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกิจข้ึน (เพิ่งอ้าง, 2540 : 12-
13) 

จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น ากระบวนการทั้ง 4 ข้ันตอนนี้มาใช้
วิเคราะห์เพื่ออธิบายให้เห็นถึงรูปแบบการจัดการในด้านการผลิตสินค้าของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 
รวมถึงรูปแบบการบริโภคสินค้าของผู้คนในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการใช้พื้นที่สังคม
ออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง 
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ผู้วิจัยเล็งเห็นว่ารูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในมิติทางมานุษยวิทยาเศรษฐกิจมี
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในหลายๆ ประเด็น ถึงแม้ว่าโดยเนื้อแท้
แล้ว พฤติกรรมทางเศรษฐกิจทุกยุคสมัยจะเริ่มต้นมาจากเรื่องของปากท้อง จนแตกแขนงออกไปเป็น
พฤติกรรมอื่นๆ ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป 

การแลกเปลี่ยนในสังคมดั้งเดิมเปน็การแลกสิง่ของหรือผลิตผลระหว่างคนที่อาศัยอยู่ใกลเ้คียงกัน 
แรกเริ่มเดิมทีมีการปฏิบัติกันเปน็ระบบง่ายๆ ระหว่างคนที่รู้จักกันสองคน ต่อมาได้กระท ากันในระหว่าง
คนที่อยู่ใกล้เคียงกันสองกลุ่มเท่านั้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนเกิดข้ึนไดเ้พราะคนผลิตของต่างกัน เช่นคนหนึ่ง
ผลิตข้าวอีกคนผลิตผัก ทั้งสองคนก็เอาข้าวและผักแลกกัน การแลกเปลี่ยนจะมีข้ึนได้ก็ต่อเมื่อคู่
แลกเปลี่ยนมีผลผลิตส่วนเกิน (surplus) หรือจงใจผลิตเกินกว่าจ านวนที่ต้องการบริโภค และจงใจผลิต
เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ เมื่อได้ท าการแลกเปลี่ยนกันเป็นเวลานานพอสมควร อีกทั้งมีคู่
แลกเปลี่ยนเพิ่มข้ึนในละแวกเดียวกัน การแลกเปลี่ยนในรูปแบบง่ายๆ ก็ได้ขยายวงกว้างออกไป โดยคน
หนึ่งคนอาจเป็นคู่แลกเปลี่ยนของคนอื่นๆ อีกหลายคน ต่อมาเมื่อทุกๆ วง บังเอิญมาบรรจบกันเข้า
วงการแลกเปลี่ยนซึ่งแต่เดิมเป็นระบบที่ง่ายๆ นั้น  ก็ได้กลายมาเป็นการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่ง
ซับซ้อนยิ่งข้ึน  และนี่คือพฤติกรรมที่เป็นต้นก าเนิดของการค้าขายแลกเปลี่ยนในระบบตลาดปัจจุบันนี้  
โดยการแลกเปลี่ยนเบื้องต้นไม่ใช่ระบบตลาด แต่เป็นพฤติกรรมง่ายๆ ในหมู่เครือญาติหรือคนรู้จักมัก
คุ้น แต่ถึงอย่างไรก็ท าให้สินค้าหมุนเวียนและเฉลี่ยไปถึงสมาชิกในละแวกใกล้เคียงได้ทั่วถึงกัน ซึ่งเป็น
พฤติกรรมทางการหมุนเวียนผลิตผลของสังคมดั้งเดิมเท่านั้น จึงยังไม่มีกลไกซับซ้อน เช่น ยังไม่มี
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ไม่มีการตลาด ไม่มีระบบอุปสงค์อุปทาน และในรูปแบบเริ่มแรกจรงิๆ ยังไม่
มีใครนึกถึงคุณค่าของสิ่งของ  แต่จะนึกถึงเพียงปริมาณและขนาดในการแลกเปลี่ยน  เนื่องจากเป็นรูป
ประธรรมมองเห็นได้ชัดเจน  ดังนั้นจึงไม่มีระบบราคา (price) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยความซับซ้อนของ
การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมในเบื้องต้น น่าจะมีเพียงแค่ระบบคุณค่าหรือค่า (value) ของสิ่งของเท่านั้น   
จึงไดก้่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในปริมาณที่แตกต่างกันข้ึนในยุคต่อมา (เพิ่งอ้าง, 2540 : 65) 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การศึกษามานุษยวิทยาเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ถือเป็นการศึกษา
ในลักษณะองค์รวม จึงสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญไดด้ังนี้  

(1) เป็นพฤติกรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือวิธีการข้ันต่ าแบบง่ายๆ โดยไม่มี
เรื่องของความช านาญ (specialization) เข้ามาเกี่ยวข้อง 

(2) หน่วยผลิตเป็นหน่วยเล็กๆ ซึ่งท ากันในระดับครอบครัวเท่านั้น  
(3) ไม่มีระบบตลาด ระบบเงินตรา ระบบอุปสงค์อุปทาน และระบบการลงทุนแบบเศรษฐกจิ

สมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นเหตุให้ปราศจากระบบธุรกิจที่เข้ามากระตุ้นให้ เกิดความอยากของ
มนุษย์เนื่องจากพฤติกรรมทางเศรษฐกิจสมัยก่อน ด าเนินไปเพื่อตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของ
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มนุษย์เพียงอย่างเดียว ฉะนั้นผลิตผลเหลือใช้ (surplus) มีไว้เพื่อประกันความอดอยาก อันเนื่องมาจาก
ความไม่แน่นอนของธรรมชาติเท่านั้น จึงไม่มีของเหลือกินเหลือใช้ในจ านวนมากมายพอที่จะน าไปซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน  

(4) ระบบการควบคุมการแลกเปลี่ยนหรือการแจกจ่ายสินค้าและบริการ ( control of 
distribution)  และพฤติกรรมทางด้านอื่นในระบบเศรษฐกิจดั้งเดิม มีการลงโทษเพื่อให้ทุกคนได้รับ
สินค้าอย่างทั่วถึงกัน อีกทั้งไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน โดยใช้ประเพณีการให้และการรับ 
(reciprocity) รวมถึงการปันส่วน (redistribution) มาใช้ควบคุมในกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ  

(5) พฤติกรรมทุกประเภทในขบวนการทางเศรษฐกิจดั้งเดิมจะเป็นพฤติกรรมแฝงเร้น หรือ
เป็นพฤติกรรมตามนามธรรมที่ต้องการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อความเข้าใจของคนนอกสังคม   

(6) พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้คนในสังคมดั้งเดิมจะทับซ้อน หรือก้าวก่ายกับพฤติกรรม
ทางสังคมด้านอื่นๆอย่างแยกไม่ออก เช่น ญาติพี่น้องในครอบครัวมีเศรษฐกิจร่วมกัน ผู้น าฝ่ายปกครอง
ชุมชนก็คือผู้น าศาสนา ซึ่งมาจากตระกูลใดตระกูลหนึ่ง และมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต 
แจกจ่าย และบริโภคในชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ ผู้คนในสังคมดั้งเดิมยังไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออก
จากเรื่องส่วนรวมได้  

(7) สินค้า และบริการถูกตีค่าเป็นคุณค่า (value) ไม่ใช่ราคา (price) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้           
ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนในเชิงปริมาณ 

(8) ระบบเศรษฐกิจในสังคมสมัยด้ังเดิมไม่ใช่ระบบที่แสวงหาผลก าไรสูงสุด แต่เป็นระบบที่
เน้นการสะสมทรัพย์อย่างไร้ขอบเขต อันเป็นที่มาของระบบชนช้ันทางสังคม 

(9) ไม่มีระบบทรัพย์สินส่วนตัว (private property)  ทุกอย่างเป็นทรัพย์สินส่วนรวม 
(communal property) ซึ่งสมาชิกในสังคมทุกคนมีสิทธ์ิในการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นร่วมกัน ในขณะที่
ตนมีชีวิตอยู่ทรัพย์สินเหล่านี้ไม่สามารถจะถูกน าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ แต่สามารถตกทอดสืบต่อ
กันได้ในวงศ์ตระกูลเดียวกัน  

(10) การบริโภคทรัพย์สินเป็นการแสดงออกถึงศักดิ์ศรีและหน้าตาทางสงัคม มากกว่าในเรื่อง
ปากท้องเพียงอย่างเดียว (เพิ่งอ้าง, 2540 : 11-12) 

ฉะนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก 
อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การ
แลกเปลี่ยนค้าขายในยุคแรกๆ เป็นการแลกเปลี่ยนอาหารกับสินค้าหรือบริการโดยตรงและไม่มีการใช้
เงิน ถือเป็นระบบการค้าระบบแรกเริ่มในสังคมมนุษย์ (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 109) ต่อมาการ
แลกเปลี่ยนเริ่มขยายวงกว้าง อีกทั้งมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ยังผลให้
ประเภทของสินค้ามีความหลากหลาย จนก่อเกิดเป็น “ตลาด” ของกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยน
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สินค้าและบริการ ระบบการใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน อย่าง เปลือกหอย เงิน ทอง ฯลฯ จึงเริ่ม
เกิดข้ึนจากผลพวงของพัฒนาการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอิทธิพลของระบบการแลกเปลี่ยนโดย
ใช้สื่อกลางทางการค้าได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญต่อวิธีคิดและมโนทัศน์ของมนุษย์เกี่ยวกับสินค้าและความสัมพันธ์ทาง
สังคม (เพิ่งอ้าง, 2556 : 109-110) 

โดยจะเห็นได้ว่าตัวกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบที่มีเงินเป็นสื่อกลางของระบบทุนนิยม
นั้นยังใช้เรื่อยมา จนกระทั่งทศวรรษที่ผ่านมาตัวกลางการแลกเปลี่ยนเริ่มหมดความส าคัญลงอย่างเห็น
ได้ชัดเจน เนื่องจากมูลค่าของสินค้าไม่จ าเป็นต้องเอาไปฝากไว้กับตัวกลางการแลกเปลี่ยนอีกต่อไป แต่
สามารถสะสมไว้ในรูปตัวเลขในบัญชีของผู้ผลิตสินค้าและบริการได้เลย เพราะปัจจุบันถือได้ว่าอยู่ในยุค
ที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ไม่เว้นแม้กระทั่งรูปแบบพฤติกรรมการซือ้
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของมนุษย์ที่เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตัล ซึ่งท าให้สามารถช าระค่าสินค้าหรือ
บริการผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการช าระเงินในระบบ E-
commerce หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์นั้นนับว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิธีการช าระเงินแบบเดิมๆ อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งพบว่าปฏิสัมพันธ์ของผู้คนมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป จากการค้าขายแบบดั้งเดิมที่ผู้ซื้อและผูข้ายเจรจาการค้าแบบเห็นหน้ากัน มา
เป็นการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางสื่อออนไลน์ นอกจากนี้การซื้อขายแลกเปลี่ยนในลักษณะ
ร้านค้าปกติหรือตลาด ก็ยังคงเป็นพื้นที่ส าหรับซื้อขายสินค้าและพบปะพูดคุย รวมถึงแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมเฉกเช่นที่เคยเป็นมา เพียงแต่ได้มีการปรับให้ร่วมสมัยกับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป (จิร
วุฒิ หลอมประโคน, 2560 : 83-84) 

สาเหตุที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 
และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการพัฒนารูปแบบการค้าแนวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
กว่ารูปแบบการค้าด้ังเดิมที่มักจะต้องผ่านคนกลางหรือตลาดกลาง ประกอบกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค
ปัจจุบันน้ีเป็นยุคที่ไม่จ ากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตเพียงแบบเดียว คืออยู่ทั้งในโลกความ
เป็นจริงและโลกออนไลน์ เพราะการท ากิจกรรมในโลกออนไลน์น้ันสามารถสร้างความหลากหลายใน
การใช้ชีวิตประจ าวันของแต่ละคนได้ เช่น การเข้าสังคมเพื่อติดต่อสื่อสาร หาความรู้ หรือแม้กระทั่งซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก็สามารถท าได้ในพื้นที่เดียวบนโลกออนไลน์ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
ความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโนยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การด าเนินชีวิต รวมถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างชัดเจน ซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนพื้นที่
ออนไลน์ในงานวิจัยนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรื ออีคอมเมิร์ช (E-
commerce) ที่แสดงให้เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถน าสื่อ
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ออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางการค้า
รูปแบบใหม่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการให้แตกต่างไปจากเดิม  

จากวิวัฒนาการของรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในแต่ละยุคสมัยดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดมานุษยวิทยาเศรษฐกิจมาเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัย 
โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับสังคมวัฒนธรรม 
ตามแนวคิดแบบ substantivist ที่ เน้นให้เห็นถึงมิติทางสังคมวัฒนธรรมโดยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญ ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้คนใน
สังคมปัจจุบัน อีกทั้งผู้วิจัยเล็งเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในข้ันตอนของการผลิต การบริโภค การ
กระจาย และการแลกเปลี่ยน สามารถน ามาใช้วิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าแม่ค้า
กับกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ออนไลน์ของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 
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วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้า
แม่ค้ายุคใหม่” สามารถแบ่งการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ประเด็น คือ วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในรูปแบบของตลาด ส่วนที่สองคือ 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคม
ออนไลน ์
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในรูปแบบของ
ตลาด  

การที่โลกเราเป็นโลกไร้พรมแดน เป็นโลกที่เรียกว่า borderless world คือ เป็นโลกของการ
ไหลเวียนทางสินค้า การเงินและการบริการ หรือเป็นยุคที่เรียกว่า free trade คือ ยุคการค้าเสรี “โลกา
ภิวัตน์” เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนทุกที่ทั่วโลกในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะในแง่มุมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตน์ได้แทรกซึมเข้าไปและส่งผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาวะโลกาภิวัตน์เกิดจากการพัฒนาของระบบทุนนิยมนั่นเอง 
เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และสังคมรอบโลกเป็นผลมาจากการเกิดการหมุนเวียนของ
สินค้าและการให้บริการ เงินทุน คนและการพัฒนาการทางความคิดต่างๆ กระบวนการเหล่าน้ีเป็นผล
มาจากนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนโดยมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสามารถเห็น
ได้ชัดเจนจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายแลกเปลี่ยนและการหมุนเวียน
ทางด้านการเงิน การเติบโตทางกิจกรรมการค้าขายทั้งในและระหว่างประเทศ สามารถเกิดข้ึนได้ใน
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นการค้าขายระหว่างบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆ เท่านั้น แต่สามารถ
เกิดข้ึนได้ในหลายมิติ อย่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ ที่เป็นผลพวง
มาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งได้กระตุ้นและส่งเสริม อีกทั้งเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งของ
กระแสโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกัน (ศรศักดิ์ดา บูรพาศิริวงษ์, 2555 : ออนไลน์) 

เมื่อเอ่ยถึง “ตลาด” สิ่งที่คิดถึงอันดับแรกๆ ก็คือการซื้อและขายวัตถุสิ่งของระหว่างมนุษย์ส่วน
การแลกเปลี่ยนสินค้าและวัตถุ โดยไม่ใช้ตัวกลางที่มีมูลค่าหรือเงินตรา การแลกเปลี่ยนนี้อาจใช้วัตถุที่มี
ค่าอื่นๆแทนเงินการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและไม่ต้องเป็นพื้นที่เฉพาะส่วน
ตลาดมีความหมายสถานที่การเกิดข้ึนอย่างมีเวลาจ ากัดมีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนสถานที่ที่เป็นตลาดจะ
ใช้ส าหรับการติดต่อซื้อขายสินค้าของกลุ่มคนต่างๆ ส่วนค าว่าการตลาด (marketing) หมายถึง
กระบวนการซื้อขายสินค้าที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่ ดังนั้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของมนษุย์
จึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยพื้นที่ทางกายภาพ (ชวิตรา ตันติมาลา, 2553 : 10-11) 
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ความแตกต่างระหว่าง “ตลาด” กับ “การแลกเปลี่ยน” ศาสตราจารย์ดอลตัน (Dalton, 1967 : 
75) กล่าวว่า ตลาดแตกต่างจากการแลกเปลี่ยนก็คือ ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องกระท าตามข้อผูกพัน
ทางสังคมเพื่อให้เกิดกิจกรรมการตลาดข้ึน ตลาดเป็นความเกี่ยวข้องทางด้านการค้าขาย (commercial 
transaction) จึงไม่จ าเป็นต้องมีการผูกพันทางสังคมต่อกัน และทุกคนที่เข้าไปประกอบกิจกรรมนั้นๆ
จะมีเสรีภาพที่จะแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุสูงสุดให้แก่ตนเอง ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ในทาง
มานุษยวิทยาได้แยกความหมายของค าสองค าน้ีให้แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ใน
รายละเอียด ค าว่าการแลกเปลี่ยน (exchange) นั้น มักจะเน้นถึงกิจกรรมการกระจายผลผลิต ที่ผู้ให้
และผู้รับมีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัด (obligation) ที่ไม่เป็น
ทางการ ส่วนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดนั้น จะมีลักษณะที่เป็นทางการและสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของคนที่เข้าไปประกอบธุรกิจในตลาดได ้แม้ว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะเป็นคนแปลกหน้าที่
ไม่รู้จักหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันมาก่อน ซึ่งในระบบตลาดจะมีการใช้เงินตราเป็นตัวกลาง
ในการแลกเปลี่ยน Manning Nash (1966) ได้กล่าวว่า “ตลาด” เป็นสถาบันแห่งการแข่งขัน ซึ่งผู้ซื้อ
และผู้ขายพยายามแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวสูงสุดในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ กฎแห่งการ
แข่งขัน การต่อรองราคา และอ านาจที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีต่อการค้า ถือเป็นตัวเช่ือมโยงให้สถาบันตลาด
ปรากฏข้ึนและคงอยู่ต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องตลาดมีความส าคัญและเป็นปรากฏการณ์
ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากการกระท าทางสังคมประเภทอื่นๆ (ด ารงค์ ฐานด,ี 2524 : 59) 

โดยนักมานุษยวิทยาอย่าง William G. David (1968) ได้เน้นศึกษาระบบภายในของตลาดที่
เกี่ยวข้องกับค่านิยม ประเพณี และทัศนคติของคนที่เกี่ยวข้องกัน อันจะส่งผลให้เกิดเป็นสถาบันตลาด
ข้ึน ซึ่งเขาได้มีโอกาสศึกษาตลาดในฟิลิปปินส์ โดยเน้นศึกษาถึงข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมในตลาด อีกทั้งกล่าวว่า เอกลักษณ์ส าคัญของตลาดที่ได้ไปท าการศึกษาวิจัยกคื็อ 
การสร้างความสัมพันธ์สุกี้ (suki relationship) ในรูปแบบของการขยายสินเช่ือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือว่าคู่สัญญาจะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้กระท าข้ึน
ต่อกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการมีความซื่อสัตย์ต่อกันเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์สุกี้นี้ ข้ึนแล้ว
ผู้ขายจะให้สินค้าแก่ผู้ซื้อในราคามิตรภาพ และก าหนดเวลาของการน าเอาเงินไปใช้คืน ความสัมพันธ์
ประเภทนี้จะด าเนินต่อไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่สองฝ่ายประสงค์ที่จะให้คงอยู่ นอกจากนี้ นักมานุษยวิทยา
คนอื่นๆ เช่น George Delton (1967) ก็ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับวิธีการนี้ ในการศึกษาเรื่องตลาด
ในสังคมแอฟริกาตะวันตก (เพิ่งอ้าง, 2524 : 63)  

ส่วนในประเทศไทยค าว่า “ตลาด” มีความหมายกว้างมาก ตั้งแต่ความหมายที่กว้างที่สุดซึ่ง
หมายถึง ระบบอุปสงค์และอุปทานในเชิงเศรษฐกิจ ไปจนถึงความหมายของตลาดตามที่คนส่วนใหญ่
เข้าใจซึ่งเกี่ยวพันกับพื้นที่ ดังที่มีผู้เขียนว่า “ตลาด” หมายถึง สถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกัน เพื่อการค้า
หรือการซื้อขายแลกเปลีย่นสินค้าและบรกิาร ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งในด้านที่ตั้ง รปูแบบ 
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ประเภทของสินค้าตามสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในแต่ละสมัย” (เกียรติ จิวกุล และ
คณะ, 2525 : 3) เพราะนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การเปลี่ยนแปลงบริบทของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน อย่างการพัฒนาทางด้านการ
คมนาคม ได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งพบว่า
การค้าขายของไทยสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นการค้าขายทางน้ า เพราะการใช้ชีวิตในสังคมส่วนใหญ่ล้วน
แล้วแต่อาศัยแม่น้ าล าคลองในการติดต่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การคมนาคมทางน้ าจึงถือเป็นการ
คมนาคมหลักของคนไทยในสมัยอดีต (อุดม เชยกีวงศ์, 2552 : 14) ซึ่งสอดคล้องกับบทความของกิตติ
พร ใจบุญ (2549) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน และน าเสนอประเด็น
ที่งานเหล่านั้นพูดถึงการด ารงอยู่และการปรับตัวของตลาดในลักษณะต่างๆ นับตั้งแต่การเสื่อมโทรม
ของตลาดน้ าและการฟื้นฟูข้ึนมาแทนที่ของตลาดบก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคม
และระบบขนส่ง การขยายตัวของย่านการค้าและพัฒนารูปแบบของตลาดนัดลักษณะทางกายภาพของ
เมือง ที่ส่งผลต่อความเปลีย่นแปลงของตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับเวลา สินค้า และผู้คนที่เข้า
ไปเกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทย 

สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องตลาดน้ าวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้าไทย ของสกุณี ณัฐพูลวัฒน์ (2541) ที่ได้
อธิบายไปในทิศทางเดียวกันว่า ตลาดน้ าเกิดจากการที่ผู้คนตั้งรกรากถ่ินฐานอยู่บริเวณริมน้ า จึง
จ าเป็นต้องใช้การคมนาคมทางน้ าเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชนจน
กลายเป็นตลาดน้ า กระทั่งเริ่มมีการพัฒนาการคมนาคมทางบกข้ึนมาแทนที่การคมนาคมทางน้ า ชุมชน
ที่เคยเป็นสังคมริมน้ าจึงได้กลายสภาพมาเป็นชุมชนที่อาศัยการคมนาคมทางบกในการท ามาหากินมาก
ข้ึน เช่น การจับจ่ายซื้อขายสินค้าในห้างสรรพสนิค้า แทนที่กิจกรรมที่อิงอยู่กับวิถีชีวิตริมน้ า ซึ่งส่งผลให้
เกิดปฏิสัมพันธ์กับภายนอกมากข้ึน ในขณะเดียวกันการขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าก็ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ดังที่ได้กล่าวไป
แล้วข้างต้น  

ในบรรดางานศึกษาเกี่ยวกับ “ตลาด” มีอยู่จ านวนมากที่อธิบายความเปลี่ยนแปลงของตลาดโดย
โยงเข้ากับประเด็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเมือง งานช้ินที่ส าคัญได้แก่ งานวิจัยเรื่อง
ตลาดในกรุงเทพฯ : การขยายตัวและพัฒนาการ โดยเกียรติ จิวะกุล และคณะ (2525) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการวิจัยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในงานวิจัยช้ินน้ี คณะผู้วิจัย
ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่า “เป็นการศึกษาความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดในรอบ 200 ปีที่ผ่านมา  โดยพิจารณาถึงที่ตั้ง การกระจายตัว ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
บทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างตลาดและชีวิตชาวไทยเป็นส าคัญ ประเด็นที่ถูกหยิบยกข้ึนมา
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อธิบายความเปลี่ยนแปลงของตลาดในงานวิจัยนี้คือ วิวัฒนาการการขยายตัวของการตั้งถ่ินฐาน  จาก
เดิมที่เป็นชุมชนริมน้ ามาสู่การตั้งถ่ินฐานโดยเกาะกลุ่มตามแนวถนน ซึ่งเป็นเทคนิคการขนส่งที่แพร่เข้า
มาจากประเทศตะวันตก ตลาดและร้านค้าจึงปรากฏหนาแน่นตามริมถนนและกระจุกตัวเป็นย่าน
การค้าที่ส าคัญ” กรอบความคิดที่เกียรติและคณะผู้วิจัยใช้ในการอธิบายเรื่องความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดจึงเป็นทฤษฎีการเป็นย่านศูนย์กลางของตลาด โดยมีการให้ค าจ ากัดความของตลาดว่า เป็น
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีท าเลเหมาะสม 
เป็นองค์ประกอบของพื้นที่ชุมชนในด้านที่เป็นย่านศูนย์กลาง ซึ่งมีหน้าที่ใช้สอยเพื่อการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการเป็นประจ า อีกทั้งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การท ามาหากิน และการจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรี จงก าโชค (2528) ที่ได้ศึกษาการ
กระจายตัวของตลาดอาหารสดหรือตลาดสด ถึง 220 แห่ง พบว่าที่ตั้งของตลาดมักมีลักษณะเป็น
ศูนย์กลางชุมชน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาด ได้แก่ ผู้ขายและผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อกับผู้ซื้อ เพื่อน าไปขายต่อ
อีกทีหนึ่ง หรือที่เรียกว่าคนกลางหรือผู้ส่ง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายด้วยกันหรือระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซื้อและผู้ขายกับผู้ส่งต่างๆ ในตลาดถือได้ว่ามีความน่าสนใจ เช่น การเป็นเจ้าประจ าในการซื้อขาย
สินค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการที่ผู้ซื้อจะเลือกมีเจ้าประจ าคือ ความซื่อตรงของผู้ค้า รู้จักกันมาก่อน เป็น
ญาติมิตร ผู้ขายอัธยาศัยดี ฯลฯ ประโยชน์ของการมีเจ้าประจ าคือ ทางด้านผู้ซื้อจะได้รับความมั่นใจ อีก
ทั้งผู้ขายก็รู้ว่าผู้ซื้อประจ าของตนต้องการอะไรและพยายามที่จะท าให้ผู้ซื้อพอใจมากที่สุด  

เช่นเดียวกับงานวิจัยของสาริยา ศรีเช้ือ (2540) ที่อธิบายอย่างเด่นชัดในงานศึกษา ซึ่งได้รวบรวม
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางของย่านการค้าทั้งในอดีตเรือ่ยมาจนถึงปจัจบุันว่า ตลาด
มักเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของเมือง อยู่ในเขตภูมิศาสตร์ที่มีประชาชนอยู่อาศัยและเป็นที่รวมของ
ร้านค้าจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงทฤษฎีของการเป็นแหล่งกลาง (central place theory) โดย
ได้อธิบายค าจ ากัดความของตลาดว่า เป็นสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ที่มีท าเลเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบของพื้นที่ชุมชนในด้านที่เป็นย่าน
การค้า โดยมีหน้าที่เพื่อใช้ส าหรับเป็นแหล่งแลกเปลีย่นสินค้าและบรกิาร ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ การท ามาหากิน และการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องกับการซือ้ขายแลกเปลีย่นของมนุษย์ในรูปแบบตลาดทาง
กายภาพ ได้ช้ีให้เห็นถึงการขยายตัวและพัฒนาการของตลาดนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีความ
แตกต่างจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาในหลากหลายประเด็น ทั้งในแง่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยน แง่ของ
สินค้า หรือแม้กระทั่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมจะ
เน้นให้ความส าคัญกับตลาดในแง่ที่เป็นสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง โดยมีหน้าที่ เพื่อใช้ส าหรับ
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ แต่งานวิจัยเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้า
ยุคใหม่” จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เกิดข้ึนใน
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ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะในเรื่องของการคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งส่งผลให้มีการเปิดโอกาสทางการ
ค้าที่กว้างมากข้ึน เพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
กิจกรรมทางการค้ามากข้ึน โดยจะเน้นประยุกต์รูปแบบการซื้อขายแลกเปลีย่นสินค้าและบริการบนโลก
ไซเบอร์แทนที่ตลาดทางกายภาพ ตั้งแต่การเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าตลอดจนการท าธุรกรรมทางการ
เงิน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคหรือแม้กระทั้งรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในกิจกรรมทางการค้าของผู้คน ที่จ าเป็นต้องมีวิธีการปรับตัวและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ 
 

เมื่อความก้าวหน้าด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในรูปแบบพัฒนาการ
ทางการค้าของมนุษย์จากตลาดกายภาพมาสู่ออนไลน์ ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนแบบ
ใกล้ชิดและรวดเร็ว ซึ่งการแพร่กระจายที่รวดเร็วนี้เองได้น ามาสู่การเล็งเห็นโอกาสทางการค้าผ่าน
ช่องทางดังกล่าวของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้า อีกทั้งในปัจจุบันพบว่าการแข่งขันทางการค้าเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ผู้ขายต่างก็งัดเทคนิค รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ มาสู้รบกัน ซึ่งสิ่งที่
ถูกน าใช้มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็คงหนีไม่พ้นอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่สามารถ
พัฒนาเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายได้อีกหลากหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เว็บไซต์ 
ฯลฯ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่ท าให้ผู้ผลิตหรือผู้ขาย สามารถ
ติดต่อสื่อสารมายังผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในวงกว้าง  เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในแง่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

ส าหรับในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรูปแบบออนไลน์พบว่า ผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าส่วนใหญ่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งพฤติกรรมเชิงบวกใน
รูปแบบต่างๆ ถือได้ว่าจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคม
ออนไลน์ อันจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นช่องทางการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ในการใช้พื้นที่
สังคมออนไลน์ รวมถึงกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในกิจกรรม
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ (สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล, 2555 : 25 - 26) 

โดยศาสตร์ทางมานุษยวิทยาถูกน ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆ 
แต่จะมีมุมมองที่แตกต่างออกไป เพราะนักมานุษยวิทยาให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น
ปัจจัยหนึ่ง ฉะนั้นวัฒนธรรมจึงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้า ในการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค นักมานุษยวิทยาจึงเน้นการศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละสังคมหรือกลุ่มช่วงวัย โดย
เช่ือว่าพฤติกรรมการเเลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการของสมาชิกในแต่ละวัฒนธรรมล้วนมีความ



38 
 

 
 

เหมาะสมกับสมาชิกของสังคมนั้นๆ ซึ่งในบริบทนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยของ
กลุ่มผู้บริโภค สามารถน ามาใช้วิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการเลือกซือ้
สินค้าและบริการ 

นักมานุษยวิทยาจะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
ภาษาศาสตร์ รวมทั้งความเช่ือ ทัศนคต ิค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวิต และความแตกต่างทางด้านเพศ
สภาพ วัย และสถานภาพทางสังคม ซึ่งในมุมมองของนักมานุษยวิทยาสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันไปในระดับบุคคล คือพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละบุคคล เช่น
รสนิยม รวมถึงในระดับสังคมคือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเฉพาะในแต่ละสงัคม
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของนักมานุษยวิทยา (consumer behavior though 
anthropologists' perspectives) จะท าให้เข้าใจได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่ที่
มนุษย์สร้างข้ึน และน ามาใช้ในการด ารงชีวิตในแต่ละสังคม โดยสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันย่อม
เป็นไปได้สูงที่จะมีพฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกัน Ann T. Jordan (2003) กล่าวว่าในมุมมองของนัก
มานุษยวิทยา การบริโภคหมายถึงกระบวนการที่สินค้าน้ันถูกผลิต ซื้อ และใช้ ดังนั้นการท าความเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละสังคมก็จะท าให้เข้าใจวัฒนธรรมของสังคมนั้นได้อีกทางหนึ่งด้วย (จุลนี 
เทียนไทย, 2553 : 177) 

ปัจจุบันนี้มักมีคนพูดถึงเรื่องเจเนอเรชัน (generation) กันมากข้ึน โดยเจเนอเรชันในที่นี้ก็คือ 
ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ หมายถึง ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมีลูกคนแรกของแม่ กับการมีลูก
คนแรกของลูก ดังนั้น ในแต่ละเจเนอเรชันก็จะห่างกันประมาณ 20 กว่าปี หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ
รุ่นของแต่ละรุ่นที่เกิดข้ึนมาเรื่อยๆ จากประชากรคนทั้งโลก ซึ่งในเรื่องเจเนอเรชันนี้มีการศึกษาค้นคว้า
กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสายทางด้านสังคมศาสตร์ที่จะศึกษาทั้งในด้านพฤติกรรม สังคม การใช้
ชีวิต ความคิดต่างๆ แม้แต่ในด้านมานุษยวิทยาเองก็ให้ความสนใจกับเรือ่งนี้ไม่น้อย เนื่องจากพฤติกรรม
ต่างๆ ส่งผลต่อการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด การท าความเข้าใจต่อลักษณะพฤติกรรมของคนในเจเนอเร
ชันต่างๆ ถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะด้วยสาเหตุที่คนแต่ละช่วงวัยมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันนั้น เป็น
เพราะสภาพสังคมในช่วงนั้นๆ เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมความคิดและท าให้เกิดพฤติกรรมเหล่าน้ันข้ึนมา 
โดยพบว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนไปอย่าง
สิ้นเชิง เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือหรือวิทยุติดตามตัวท าให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายข้ึน 
และทุกวันน้ีหากกล่าวถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่ไม่กล่าวถึงโลกของอินเตอร์เน็ตหรือโลกแห่ง world 
wide web คงไม่ได้ โดยความก้าวหน้าทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคไปอย่างมาก ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย ส่งผลท าให้เกิดเป็นพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ (online consumer behavior) เนื่องจากการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์น้ันสามารถ
เอาชนะข้อจ ากัดของการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีกฎระเบียบมากมายลงได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในโลก
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ของอินเทอร์เน็ตผู้ผลิตสามารถโฆษณาและแพร่กระจายสินค้าในกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึง ช่องทางนี้จึง
แสดงให้เห็นทั้งพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน (เพิ่งอ้าง, 2553 : 211) ซึ่ง
งานวิจัยช้ินน้ี จะสามารถช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคม
ออนไลน์ของคนในช่วงวัยต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชัน X และ Y 
เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเหน็ว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคที่นิยมซือ้ขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและบริการบน
โลกออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยท างาน 

เหตุเพราะปัจจุบันน้ี การประกอบอาชีพที่ได้รับเงินเดือนจากงานประจ า อาจไม่เพียงพอส าหรับ
ชีวิตความเป็นอยู่ และคิดว่าหลายคนคงอยากหารายได้เสริมที่นอกเหนือไปจากการท างานประจ า การ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านรา้นค้าออนไลน์ จึงดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกของใครหลายๆ 
คน ที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อเป็นเจ้าของกิจการหรือหารายได้เสริมระหว่างเรียน (พนาลี กุลยา
นนท์, 2556 : 28) และยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ถือว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญในหลากหลายอาชีพ ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ประกอบการในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือที่รู้จักกันดีในช่ือของ “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” ที่สามารถน าความทันสมัยของเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ ส าหรับกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคม
ออนไลน์ อีกทั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่กระแสออนไลน์ก าลังได้รับความนิยม 
กระตุ้นให้ใครหลายๆ คนยอมลาออกจากงานประจ าเพื่อมาขายของออนไลน์มากข้ึน (วัชรี ภูรักษา , 
2560 : มติชนออนไลน์)  

เนื่องจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มักอยู่ในช่วงเจเนอเรชัน X และ Y ซึ่งช่วงเวลา
ดังกล่าวถือเป็นช่วงที่วิวัฒนาการด้านเทคโนยีเริ่มเข้ามาและได้พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้น กลุ่มคนในเจ
เนอเรชัน X และ Y จึงเกิดมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยี และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาน้ัน ท าให้มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับกลุ่มคนในเจเนอเรชันอื่นๆ ไม่ว่าจะใช้ท างาน ติดต่อสื่อสาร หรือแม้กระทั่ งซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ปฏิพันธ์ทางสังคมระหว่างคนรอบข้างของ
คนเจเนอเรชัน X และ Y จึงเปลี่ยนไป เนื่องจากมุ่งให้ความส าคัญกับโลกไซเบอร์มากกว่านั่นเอง ซึ่ง
ช่องทางการตลาดที่ดีที่สุดส าหรับคนกลุ่มนี้คือ social media โดยผ่านทาง instagram, blogger, 
website ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มผู้บริโภคในช่วงวัยดังกล่าวได้ ถูกยกย่องให้เป็น smart customer 
เพราะหลายคนมักหาข้อมูลให้แน่ชัดในสิ่งที่อยากได้ อาทิเช่น สินค้ามีกี่แบบ ซื้อร้านไหนถึงจะถูกที่สุด 
สินค้าต้องมีคุณภาพที่สุด ฯลฯ ฉะนั้น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จึงควรประยุกต์ใช้กระบวนการแพร่กระจาย
ทางเทคโนโลยี เข้ามาเพิ่มความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยในระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น สามารถสร้างคุณูปการต่างๆ ได้มากกว่า
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ระบบเดิมในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

ส่วนพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้นั้น มักใช้หลากหลายช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ เช่น มีหน้าร้าน มีเว็บไซต์ลง social media ต่างๆ โดยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
นั้น คนกลุ่มนี้จะหาข้อมูลพอสังเขปจากเว็บไซต์ของสินค้า โดยการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์นี้ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนในช่วงวัยดังกล่าวตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทั้งรับรู้ว่าเป็นระบบที่งา่ยต่อการใช้งาน ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีจะสง่ผลต่อทศันคติที่มตีอ่
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ยิ่งไปกว่าน้ันยังผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ผ่านสังคมออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน  

โดยพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในอนาคตคาดการณ์ว่าเลือกที่จะพึ่งเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสว่น
หนึ่งในชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องออกจากบ้าน ก็สามารถเลือกซื้อหรือเสนอขายสินค้าและบริการ 
อยู่ในสังคมออนไลน์ได ้จึงนับว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อห้างสรรพสินค้าหรือตลาดในพื้นที่กายภาพที่
ทะยอยลดบทบาทลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้คนหันมาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึน อีก
ทั้งสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บรโิภคในอนาคตอีกด้วย และถึงแม้ผู้บริโภคจะกลัวเรื่องการถูกหลอก
หรือฉ้อโกงในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านทางโลกออนไลน์  แต่กระนั้น
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังกล้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคาไม่เกิน 1,000 บาท โดยสินค้าและบริการที่นิยมมาก
ที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องประดับแฟช่ัน รวมถึงบริการด้านสุขภาพและความงาม อย่างไรก็ตามด้วย
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบการช าระเงินในยุคโลกาภิวัตน์ที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจและเช่ือมั่นในศักยภาพ
ทางการค้าบนโลกออนไลน์ให้กลุ่มผู้บริโภคได้อีกด้วย 

อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในสังคมปัจจุบัน 
ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ยังผลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านออนไลน์สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ของผู้คนในสังคม
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ (2557) ที่ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดนิชของประชาชน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งจ าแนกตามอายุ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในภาพรวมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งตลาดนิชในที่นี้ก็
คือ ตลาดเฉพาะ โดยเปรียบได้กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์
เช่นเดียวกัน (เพิ่งอ้าง, 2557 : 39-52) 

จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในกิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่าน
ออนไลน ์สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ในทุกวัฒนธรรมของแต่ละช่วงวัย เพียงแต่วิธีการเข้าถึงกิจกรรมทาง
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สังคมในลักษณะการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรูปแบบออนไลน์ในแต่ละวัยนั้นอาจแตกต่าง
กัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลากหลายด้าน ฉะนั้นการใช้ศาสตร์ทางมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ ในการท าความ
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกๆ วัฒนธรรมของแต่ละช่วงวัย จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้คน
ในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย  

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งสองประเด็น ที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการในรูปแบบของตลาด รวมไปถึงพฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและบริการผ่านสงัคม
ออนไลน์ พบว่ามีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์อย่างแยกออกจากกันมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งพัฒนาการ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากที่สังคมอยู่ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ (globalization) ส่งผลให้เกิดการรุกคืบของตลาดเข้าไปในไซเบอร์สเปซด้วยเช่นเดียวกัน 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตลาด ที่ก่อเกิดเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการผ่านสังคมออนไลน์ ยังผลให้พฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนแปรเปลี่ยนไปจาก
อดีต ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ส าหรับการศึกษาในประเด็นของตัวบุคคลอย่าง 
“พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” ที่ถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการในโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล 
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 บทท่ี 3 

โลกาภิวัตน์กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของมนุษย์ 
 

ส าหรับในบทนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงพัฒนาการการซื้อขายแลกเปลี่ยนของมนุษย์ เพื่ออธิบายให้เห็น
ถึงที่มาและความส าคัญของกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบของตลาด ซึ่งพบว่าผลจากการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการรุกคืบของ
ตลาดเข้าไปในโลกไซเบอร์ด้วยเช่นเดียวกัน โดยได้ก่อเกิดตลาดรูปแบบใหม ่ที่มีการเสนอขายสินค้าและ
บริการอีกจ านวนมากผ่านทางเว็บไซต์ ฉะนั้นในบทนี้จึงได้น าปรากฏการณ์ดังกล่าวมาพิจารณา
ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงจากตลาดกายภาพไปสู่รูปแบบออนไลน์ โดยผู้วิจัยท าการ
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ประเด็นหลักอันได้แก่ (1) พัฒนาการการซื้อขายแลกเปลี่ยนของมนุษย์ (2) 
พัฒนาการของรูปแบบทางการค้า และสุดท้ายคือ (3) การเปลี่ยนแปลงทางการค้า จากความก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน  

 
3.1 พัฒนาการการซื้อขายแลกเปลี่ยนของมนุษย์ 

ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก อาจแบ่งแยกได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทแรก เป็นการ “ให้” สินค้าและบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบ
แทน (reciprocity) ประเภทที่สอง เป็นระบบการกระจายตัวของสินค้าและบริการไปยังสมาชิกของ
สังคม (redistribution) และประเภทที่สาม เป็นระบบการแลกเปลี่ยนแบบเงินตราหรือการค้า 
(money or commercial exchange) (K. Polanyi, 1957 : 243-270) 

ระบบการแลกเปลี่ยนประเภทแรก หรือการให้สินค้าและบริการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
(reciprocity) เป็นการให้หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่มีการใช้เงินเป็นสื่อกลาง ระบบการ
แลกเปลี่ยนประเภทนี้ยังแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ แบบแรกเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
โดยตรงและทันที (generalized reciprocity) แบบที่สอง เป็นการให้หรือการแลกเปลี่ยนอย่างสมดุล 
(balanced reciprocity)  และแบบที่สาม เป็นการให้หรือการแลกเปลี่ยนแบบลบ (negative 
reciprocity)  

การให้หรือการแลกเปลี่ยนโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยตรงและทันที เป็นการให้สินค้าและ
บริการในรูปของก านัน (gift) โดยไม่หวังผลตอบแทนในทันที หรือมิได้มีความกังวลต่อการตอบแทน 
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ระบบการแลกเปลี่ยนชนิดนี้เปน็พื้นฐานของสรรพสิง่ตามธรรมชาติทั้งหลายทีต่้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันอยู่เสมอ ซึ่งลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตามธรรมชาติน้ี ยังเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์
ทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ฉะนั้นการให้หรือการแลกเปลี่ยนโดยไม่
หวังผลตอบแทนโดยตรงและทันที จึงเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกแห่งหนทั่วโลก แต่ใน
บางสังคม เช่น สังคมแบบล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร พบว่าการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้กลายเป็น
พื้นฐานหลักของระบบการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 103) 

ระบบการแลกเปลี่ยนแบบที่สองที่เราพบเห็นได้ในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลกคือ การให้หรือ
การแลกเปลี่ยนแบบสมดุล การให้หรือการแลกเปลี่ยนประเภทนี้ เป็นการให้พร้อมกับความคาดหวังว่า
จะได้รับการตอบแทนโดยทันทีหรือภายในระยะเวลาอันสั้น หรือบางครั้งก็เป็นการน าเอาสินค้าชนิด
หนึ่งไปแลกกับสินค้าอีกชนิดหนึ่ง โดยการแลกเปลี่ยนแบบสมดุลมิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่สินค้าเท่านั้น 
หากแต่อาจเป็นการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างครัวเรือนหรือกลุ่มต่างๆ  

ระบบการแลกเปลีย่นแบบทีส่าม คือการแลกเปลี่ยนแบบลบ เป็นการแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของ
การใช้ก าลังบังคับและการข่มขู่ หรือเป็นการใช้เล่ห์กลหลอกลวง โดยทั่วไปแล้วการแลกเปลี่ยนแบบลบ 
(negative reciprocity) มักจะเกิดข้ึนระหว่างคู่ค้าขายแลกเปลี่ยนจากต่างกลุ่มหรือระหว่างศัตรูคู่อริ 
ในขณะที่การแลกเปลี่ยนแบบสมดุล (balanced reciprocity) มักเกิดข้ึนระหว่างเพื่อนบ้าน ซึ่ง
ต้องการเสริมสร้างมิตรภาพและความสมานฉันท์ให้ยืนนานสืบไป และการแลกเปลี่ยนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนโดยทันที (generalized reciprocity) มักเกิดข้ึนระหว่างญาติพี่น้องหรือคนภายในกลุ่ม
เดียวกัน  

ส่วนระบบการแลกเปลี่ยนประเภทที่สอง เป็นระบบการให้สินค้าหรือบริการเพื่อแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ (reciprocity) มิได้เป็นเพียงการแบ่งปันอาหาร ผลผลิต สินค้าหรือบริการภายในและ
ระหว่างกลุ่มต่างๆ เท่านั้น แต่ในบางครั้ง ระบบการให้สินค้าหรือบรกิารเพื่อแลกเปลีย่นผลประโยชนย์งั
ท าหน้าที่สร้างความสมดุลภายในระบบการผลิตอีกด้วย (เพิ่งอ้าง, 2556 : 105-106) และสุดท้ายระบบ
การแลกเปลี่ยนประเภทที่สาม ถือเป็นระบบการแลกเปลี่ยนแบบเงินตราหรือการค้า (money or 
commercial exchange) ซึ่งโดยทั่วไปมักนิยมเรียกกันว่าระบบตลาด ระบบการแลกเปลีย่นประเภทนี้
เกิดข้ึนล่าสุด เมื่อระบบเทคโนโลยีการผลิตมีสมรรถนะสูง และผลผลิตมีมากเกินกว่าความต้องการ
บริโภคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มสูงข้ึน และเกิดความช านาญพิเศษ
นอกเหนือไปจากกิจกรรมการผลิตเพื่อยังชีพ  

ระบบการแลกเปลีย่นสินค้าและบรกิารในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก อาจมีลักษณะที่แตกต่าง
กันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนค้าขายในยุค
แรกๆ เป็นการแลกเปลี่ยนอาหารกับสินค้าหรือบริการโดยตรงและไม่มีการใช้เงิน ถือเป็นระบบการค้า
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ระบบแรกเริ่มในสังคมมนุษย์ (เพิ่งอ้าง, 2556 : 109) ที่พัฒนามาจากการที่มนุษย์เริ่มตั้งหลักแหล่งที่
ถาวร ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สามารถท าการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านอาหารให้ตนเองและกลุ่มอยู่รอด ซึ่งถือว่าจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไม่
เพียงเท่านี้ มนุษย์แต่ละกลุ่มยังสามารถผลิตทรัพยากรได้แตกต่างกัน อันมีเหตุมาจากความแตกต่าง
ทางด้านระบบนิเวศของแต่ละสังคม (ชลลดา สมุทรพงษ์, 2535, 1-2) โดยทั่วไปแล้วการแลกเปลี่ยนใน
ลักษณะนี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลหรือกลุ่มสองฝ่าย ซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดีและมี
ความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกันและกันว่าการแลกเปลี่ยนจะเป็นไปด้วยความยุติธรรมและช่วยตอกย้ า
สัมพันธภาพของทั้งสองฝ่าย (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 109) แต่เมื่อประชากรมีความหนาแน่นข้ึน และ
การติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าขยายตัวออกไป จากคู่สัญญาเดิมไปเป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนกับคนแปลก
หน้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปริมาณของผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมีมากเกินความต้องการบริโภค 
จึงได้เกิดการน าเอาผลผลิตไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าประเภทอื่นๆ ยิ่งไปกว่าน้ัน การแลกเปลี่ยนเริ่มขยาย
วงกว้าง อีกทั้งมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยังผลให้ประเภทของสินค้ามี
ความหลากหลาย จนก่อเกิดเป็น “ตลาด” ของกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลีย่นสินค้าและบรกิาร ระบบ
การใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน อย่าง เปลือกหอย เงิน ทอง ฯลฯ จึงเริ่มเกิดข้ึนจากผลพวงของ
พัฒนาการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอิทธิพลของระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้สื่อกลางทางการค้า
ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
ส าคัญต่อวิธีคิดและมโนทัศน์ของมนุษย์เกี่ยวกับสินค้าและความสัมพันธ์ทางสังคม ( เพิ่งอ้าง, 2556 : 
109-110) 

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า “ตลาด” ถือเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค ฯลฯ ดังนั้น ตลาดจึงนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในกิจกรรมการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ทั้งนี้นอกจากจะมีปรากฏข้ึนทั่วไปในทุกสังคม แม้แต่ในบริบทของ
สังคมไทย “ตลาด” ก็ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อชุมชนมากเช่นเดียวกัน 

 

3.2 พัฒนาการของรูปแบบทางการค้า 

ส าหรับพัฒนาการของรูปแบบทางการค้าในประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยต้องการช้ีให้เห็นถึงพื้นฐาน
การแลกเปลี่ยนในยุคแรกเริ่มก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การค้าในระบบของตลาด พบว่าการค้าขายและการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของต่อกันน้ัน มีมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 
2545 : 16) และกล่าวกันว่าการค้าในสมัยนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของกัน (barter system) 
มากกว่าที่จะซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์จากหลักศิลาจารึกที่ค้นพบมีข้อความว่า 
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“เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมือง บ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ข่ีม้าไป
ขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใคร่จักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า” นักประวัติศาสตร์จึงให้
ความเห็นว่ากิจการค้าปลีกได้เริ่มขึ้นต้ังแต่บัดน้ัน ซึ่งเมื่อจ าเป็นต้องไปค้าขายในดินแดนห่างไกล ก็อาจ
จูงวัวหรือใช้ม้าเป็นพาหนะน าสินค้าไปเร่ขายและแลกเปลี่ยนกัน  

ต่อมาเมื่อชุมชนขยายใหญ่ข้ึน ส่งผลท าให้ความต้องการสินค้าเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย จึงกลายมา
เป็นร้านขายปลีกตามแหล่งชุมชน ซึ่งเรียกกันว่า “ตลาดการค้า” “ตลาด” จึงมีความหมายกว้างมาก 
ตั้งแต่ความหมายที่กว้างที่สุดซึ่งหมายถึง ระบบอุปสงค์และอุปทานในเชิงเศรษฐกิจ ไปจนถึง
ความหมายของตลาดตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจซึ่งเกี่ยวพันกับพื้นที่ ดังที่มีผู้เขียนว่า “ตลาด หมายถึง 
แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของคนไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งในด้านที่ตั้ง รูปแบบ 
ประเภทของสินค้าตามสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละสมัย” (เกียรติ จิวกุล และ
คณะ, 2525 : 3)   

ค าว่า “ตลาด” มีความหมายที่หลากหลาย แต่พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปีพุทธศักราช
2542 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ตลาด” ไว้ดังนี ้ตลาด (ตะหฺลาด) น. ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ 
สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรือ
อาหารอันมีสภาพเป็นของสด ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผูค้้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกลา่วเปน็
ประจ า เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด 

จากความหมายข้างต้นพอสังเขป ซึ่งท าให้พอเข้าใจและเห็นภาพของความเป็นตลาดมากข้ึน 
เนื่องจากความเป็นตลาดย่อมมีความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันระหว่างผู้ผลิต พ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภค 
เพราะตลาด คือ แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งในด้านที่ตั้ง 
รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินค้า ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย 
ในสังคมไทยก็เช่นกัน ตลาดเริ่มปรากฏข้ึนในสมัยกรุงสุโขทัย ดังจะเห็นได้จากหลักฐานบนศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามค าแหงที่ว่า “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่า
หมากพร้าว มีไร่มีนา มีถ่ินฐาน…..” (อุดม เชยกีวงศ์, 2552 : 14) จารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
“ตลาด” ได้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อีกทั้งยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา โดย
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีรูปแบบพัฒนาการที่ส าคัญมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์  

ตลาดบาซ่าร์ ในภาษาเปอร์เซียหรือตลาดปสาน เป็นตลาดที่เกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย มีสินค้าที่ขาย
หลากหลายประเภท ตั้งแต่ผลไม้ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ และรวมถึงสัตว์ที่ใช้เป็นแรงงาน พาหนะ 
เช่น วัวและม้า ตลาดปสาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสุโขทัย ลักษณะของตลาดเป็นลานกว้างๆ 
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รูปแบบของตลาดเช่นน้ีอาจเรียกว่าตลาดบก เพราะมีท าเลที่ตั้งค้าขายอยู่บนบก โดยการค้าขายในกรุง
สุโขทัยตามปกติ นิยมซื้อขายแบบแลกเปลี่ยนสินค้าตามความพอใจ โดยจะตกลงต่อรองราคาสินค้า
กันเองและน าระบบเงินตราเข้ามาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนคือเงินพดด้วง ซึ่งนับเป็นเงินตราไทยโดยแท้  
(จิรวุฒิ หลอมประโคน, 2560 : 3) 

สมัยอยุธยาตลาดยังอยู่ตามชุมชนเช่นเดิม ส่วนช่ือก็ตั้งข้ึนตามลักษณะของสินค้าที่วางขาย     
แต่รูปแบบของตลาดมีเพิ่มมากขึ้น คือ มีทั้งตลาดบก ตลาดน้ า และตลาดนัด ซึ่งในสมัยอยุธยามักเรียก
ตลาดว่า “ป่า” เช่น ป่าตะกั่ว ขายลูกแห รวมถึงสิ่งที่ท ามาจากตะกั่ว ป่าผ้าไหม ขายผ้าไหม ป่ามะพร้าว 
ขายมะพร้าว ส่วนป่าฟูก  ก็ขายสินค้าเกี่ยวกับที่นอน เป็นต้น (อุดม เชยกีวงศ์ , 2552 : 14-15) 
นอกจากนี้ยังเกิด “ย่านตลาด” ซึ่งหมายถึง สถานที่หรือท าเลที่มีการค้าขายทั้งแบบถาวรและแบบ
ช่ัวคราวคือ มีทั้งการค้าขายทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น และตลาดที่ขายเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้น 
นอกจากนี้ในย่านตลาดยังมีการสร้างโรงเรือน ที่ใช้เป็นสถานที่ค้าขายและพักอาศัยด้วย ย่านตลาดนี้มัก
ตั้งอยู่ในที่ที่มีการคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวก ร้านค้าในย่านตลาดจะขายสินค้าต่างๆ กันไปท าให้เกิด
สังคมที่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย (จิรวุฒิ หลอมประโคน, 2560 : 4) 

ตลาดน้ าเป็นปรากฏการณ์ของสังคมไทยภาคกลาง ซึ่งแต่เดิมผู้คนนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ า 
เพราะล าน้ าคือเส้นทางสัญจรที่ส าคัญ โดยตลาดน้ าเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
สายน้ าในวิถีชีวิตของคนไทย ที่ส่วนใหญ่แล้วด าเนินชีวิตและหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเกษตรกร เมื่อ
เกษตรกรได้ผลผลิตออกมาแล้ว ก็จะน าผลผลิตเหล่านั้นมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวก
เหมาะสมแก่การติดต่อเดินทาง ซึ่งก็คือในท้องน้ านั่นเอง (ราตรี โตเพ่งพัฒน์, 2543 : 1) ดังนั้นสินค้าที่
วางขายในตลาดน้ าจึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอาหารสด อาหารแห้ง 
ตลอดจนเครื่องจักรสาน โดยใช้เรือแพเป็นพาหนะน าสินค้าไปส่งยังแหล่งรับซื้อหรือจุดนัดพบ ซึ่งมักจะ
เกิดข้ึนตามบริเวณปากคลองหรือบริเวณจุดตัดของคลอง ซอยต่างๆ แต่ในระหว่างทางอาจหยุดและ
ขายตามรายทางไปด้วย ผู้ขายส่วนใหญ่มักจะเป็นแม่ค้า เนื่องจากผู้ชายจะถูกเกณฑ์แรงงานตามขนบ
ไพร่ (ธรรมเนียมการปกครองของไทยแบบสมัยโบราณ ที่ชายฉกรรจ์ทุกคนที่มีอายุประมาณ 18-60 ปี 
ต้องเข้ารับราชการทหารเวลาเกิดศึกสงคราม หรือยามสงบก็เข้าประจ ายังหน่วยสังกัดตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้) ตลาดน้ ามักจะเกิดในเวลาเช้ามืดและใช้ประโยชน์จากน้ าข้ึนน้ าลง ตลาดน้ าบางแห่งจึงเป็น
ตลาดนัดในวันข้างขึ้นข้างแรม เช่น ตลาดน้ าท่าคา เดิมเรียกว่า นัดท่าคา เพราะจะมีตลาดน้ าในทุกวัน
ข้ึนและแรม 2 ค่ า 7 ค่ าและ 12 ค่ า เป็นต้น (เพิ่งอ้าง, 2543 : 202) 

นอกจากนี้เรือนแพที่อยู่ในบริเวณแหล่งชุมนุมของเรือก็จะเกิดเป็นตลาดแบบประจ าข้ึน โดยมัก
เกิดการรับฝากขายสินค้าของเรือ นานเข้าเรือนแพเหล่าน้ีก็ได้จัดหาสินค้าจ าพวกเครื่องอุปโภคบริโภค
ต่างๆ มาวางขาย ที่ส าคัญคือเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ โดยผู้ขายไปรับมาจากแหล่งผลิตตามย่านต่างๆ 
นอกจากนี้บางแห่งยังอาจรับอาหารสดมาจ าหน่ายด้วย ดังนั้นเรือนแพจึงถือเป็นศูนย์กลางที่มีสินค้า
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มากชนิดและกลายเป็นลักษณะของพ่อค้ารายย่อยที่ส าคัญ ซึ่งสันนิษฐานว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ตลาดบกคงมีความส าคัญน้อยกว่าตลาดน้ า เนื่องจากความไม่สะดวกในการคมนาคมขนส่ง ตลาดบกคง
จะเกิดจากการที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในก าแพงเขตพระนครรับซื้อสินค้าจากตลาดน้ าหรือผู้ผลิตซึ่งขนส่ง
ตามท่าริมน้ า ทั้งนี้เพราะการที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในเขตก าแพงพระนคร อาจมีปัญหายุ่งยากจาก
กฏเกณฑ์ต่างๆ ได้ ตลาดบกที่เกิดข้ึนในลักษณะนี้จึงเป็นตลาดขนาดเล็กที่มีสินค้าจ าพวกของสด ของ
แห้ง ของช า เพียงไม่กี่ชนิดและติดตลาดเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น หรือตลาดบก อาจเป็นการคลี่คลายมา
จากตลาดน้ าที่อยู่ริมแนวคลอง คูเมืองหรือแม่น้ า พวกพ่อค้า แม่ค้าต้องการหาแหล่งจ าหน่ายประจ าบน
บก จึงปลูกเป็นเพิงหรอืสรา้งแพจ าหน่ายสินค้าของตนไม่ต้องวนไปมา แต่เพิงเหล่าน้ีพ่อค้าแม่ค้ามักไมม่ี
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นการสร้างจากเจ้าของ ซึ่งได้แก่ เจ้านาย ขุนนาง หรือจากวัด 

ส่วนตลาดนัด ถือเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ประจ า (ราชบัณฑิตยสถาน , 2525 : 
325-326) หากพิจารณาความหมายน้ีจะเห็นว่าร่องรอยพัฒนาการของตลาดนัดในสังคมไทยน้ันมีมาแต่
โบราณ เป็นกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในแต่ละชุมชน ซึ่งก าหนดให้จัดข้ึนช่วงเวลา
ใดช่วงเวลาหนึ่ง ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน แต่เป็นที่รับรู้กันในชุมชนน้ันๆ อาจปรากฏในรูปของตลาดไม่
ประจ าหรือตลาดตามฤดูกาล ทั้งที่เป็นตลาดน้ าและตลาดบกก็ได ้

สมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตาก) ได้ทรงสถาปนาอาณาจักรใหม่ที่มี
ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงธนบุรีนั้น นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นการก่อร่างสร้างประเทศข้ึนใหม่ภายหลังจากการ
เกิดศึกสงคราม ระยะเวลา 15 ปี ที่กรุงธนบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรนั้น ส่วนใหญ่ได้ให้
ความส าคัญกับการรวบรวมอาณาเขตของประเทศ ฉะนั้นเรื่องราวอื่นๆ จึงไม่ปรากฏหลักฐานให้เห็น
มากนัก ส าหรับในด้านของตลาดพบว่า มีไม่มากเท่าสมัยอยุธยาทั้งด้านจ านวนและประเภท ซึ่งมี
หลักฐานการรายงานในบันทึกของสังฆราชเลอบองว่า “ในพุทธศักราช 2318 อาหารการกินในกรุง
ธนบุรียังแพงอยู่มาก จนถึงปลายรัชกาลเสบียงอาหารได้เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์” (เกียรติ ศิวกุล และ
คณะ, 2525 : 5) แสดงให้เห็นว่าการค้าขายไม่ค่อยมีความคล่องตัวมากนัก เนื่องจากสินค้ามีราคาสูง 
แต่จะมีบริเวณที่คาดว่าน่าจะเป็นตลาดใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรีก็คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งหลักแหล่งของชาว
จีนที่อาศัยมาต้ังแต่สมัยอยุธยา โดยตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังใน
เขตแนวคูพระนครเดิม และอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณด้านใต้ของปากคลองบางหลวง บางกอกน้อย       
มาจนถึงแถบวัดกัลยาณมิตร หรือที่เรียกกันว่าเขตกุฎีจีน ซึ่งตลาดส่วนมากในสมัยนี้มักเป็นตลาดที่ตั้ง
เรียงรายอยู่บนบก (ชลลดา สมุทรพงษ์, 2535 : 8) 

ต่อมาเป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของตลาดในสมัยรัตนโกสินทร์ สามารถแบ่งตาม
ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรี ในปีพุทธศักราช 2325 ได้โปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฟากตะวันออกของ
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แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งตรงข้ามกับราชธานีเดิม ส่งผลให้ราชธานีใหม่มีท าเลที่ดี เพราะมีแม่น้ าล้อมรอบทั้ง
ทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้  

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงระยะของการก่อร่างสร้างเมือง โดยเลียนแบบความ
เจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยา ดังนั้นโบราณสถานถาวรวัตถุตลอดจนศิลปวัตถุต่างๆ ที่สร้างข้ึนจึงไม่ได้
แตกต่างจากสมัยอยุธยา นอกจากนั้นวิถีการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ การตั้งถ่ินฐานของคนกรุงเทพฯ ก็
คล้ายกับในสมัยอยุธยา เส้นทางสัญจรทางน้ าไม่ว่าแม่น้ า หรือล าคลองมีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการ
คมนาคมขนส่งและการค้า ดังปรากฏในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามของ มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์ ว่า 

“ราชอาณาจักรสยามน่าจะเป็นประเทศแห่งการค้าโดยธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลองเป็นเส้นทาง
สัญจรของเรือเป็นอันมาก ซึ่งน าสินค้ามาถ่ายลงในร้านค้าหรือคลังสินค้าในพระนครภายในประเทศ 
การค้ามักจะด าเนินไปด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพวกคนอื่น...” 

ประกอบกับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ได้ท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ
ประเทศอังกฤษ ปีพุทธศักราช 2398 ท าให้การค้าขายตามแม่น้ าล าคลองมีความคับค่ังมากข้ึน          
จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยย้ายข้ึนมาขายบนบก ตามแผนการพัฒนาประเทศ
ของพระองค์ โดยได้มีการสร้างถนน อาคารต่างๆ เพื่อเป็นที่พักอาศัยและเป็นแหล่งการค้าขายด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการค้าขายไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะแต่ในตลาดหรือย่านตลาด
เท่านั้น แต่ยังมีพ่อค้าเร่หรือพ่อค้าคนกลาง น าสินค้าไปขายยังท้องถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากตัวตลาด ถือเป็น
การน าสินค้าไปให้ผู้บริโภค ในการขายลักษณะนี้ชาวจีนเป็นผู้ริเริ่มก่อนชนชาติอื่น ซึ่งชาวจีนเหล่าน้ีเข้า
มาตั้งหลักแหล่งในเมืองไทยและยึดอาชีพค้าขาย โดยน าสินค้าหลากหลายประเภทไปขายยังหมู่บ้าน
ต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะไปทางเรือ เพราะสามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจ านวนมาก หากจะเปรียบก็เป็น
เหมือนตลาดเคลื่อนที่ เมื่อพายเรือผ่านบา้นใดก็ส่งสัญญาณให้บา้นนั้นๆ ได้รู้ ได้เห็น หรือได้ยิน เช่น บีบ
แตรหรือเป่าเขาควายบอกให้รู้ว่าได้น าสินค้ามาขายแล้ว เป็นต้น (อุดม เชยกีวงศ์, 2552 : 15-16) 

ส่วนตลาดอีกรูปแบบหนึ่งอย่างตลาดที่เน้นขายสินค้าเฉพาะอย่าง พบว่ามีมานานแล้วโดยเฉพาะ
ในสังคมไทยซึ่งมีการประกอบอาชีพทางด้านการผลิตสนิค้าหรืองานช่างต่างๆ ที่เป็นระบบอุตสาหกรรม
ในครอบครัว โดยลักษณะของการตั้งบ้านเรือน รวมถึงแหล่งของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภท
ดังกล่าว เริ่มต้นจากการที่บรรพบุรุษมีความสามารถความช านาญทางด้านใด ก็มักจะอบรมบุตรหลาน
ให้มีฝีมือประกอบอาชีพแบบตน สืบต่อกันเป็นตระกูลหากมีช่ือเสียงก็อาจมีผู้มาสมัครเป็นศิษย์เข้ามา
อยู่ในแวดวงเดียวกัน ประกอบกับธรรมเนียมไทยผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติมักนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่
ใกล้เคียงกัน ฉะนั้น ผู้ที่ประกอบอาชีพแบบเดียวกันจึงมักอยู่รวมกันเปน็ชุมชนตามแหล่งต่างๆ มาตั้งแต่
สมัยโบราณเรียกว่า “ย่านหรือป่า” ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีย่านที่เป็นชุมชนช่างฝีมือผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าจ าพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น บ้านหม้อผลิตเครื่องปั้นดินเผา อยู่ริม
คลองคูเมืองเดิมใกล้ปากคลองตลาด , บ้านดินสอผลิตดินสอพอง อยู่ใกล้โบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า , 
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บ้านบุผลิตขันน้ า อยู่ในคลองบางกอกน้อย , บ้านปูนผลิตปูนแดงกินกับหมาก อยู่ในเขตบางยี่ขัน , บ้าน
ช่างหล่อหล่อพระพุทธรูป ระฆัง เครื่องทองเหลือง อยู่ฝั่งธนบุรีหลังวัดระฆัง เป็นต้น (เกียรติ จิวกุล และ
คณะ, 2525 : 96)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตลาดประเภทนี้ไม่ได้เกิดข้ึนในลักษณะที่เป็นตลาดบก 
หรือตลาดน้ า แต่เกิดข้ึนตามชุมชนซึ่งเป็นย่านขายของเฉพาะอย่าง ไม่ได้มีสถานที่ให้พ่อค้าหรือแม่ค้ามา
รวมตัวกันเพื่อขายสินค้า ฉะนั้นการซื้อขายระหว่างพ่อค้าและแม่ค้าจึงไม่คึกคักเหมือนกบัตลาดบก หรือ
ตลาดน้ า แต่เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ที่ขายของดีประจ าชุมชนหรือสัญลักษณ์ของชุมชนน่ันเอง  

ต่อมาจะเห็นได้ว่า ตลาดน้ าลดความส าคัญลงไปมากนับตั้งแต่มีการตัดถนน ซึ่งเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมในเมืองนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนไปตาม
เส้นทางถนนที่สร้างข้ึนใหม่ การกระจายตัวของตลาดจึงเป็นไปในรูปของตลาดบกบนเส้นทางถนน
มากกว่าในรูปของตลาดน้ าดังที่เคยเป็นมา (เกียรติ จิวกุล และคณะ, 2525 : 14-16) เพราะตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ประเทศให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก เนื่องจากในช่วงเวลาน้ัน ชาติมหาอ านาจจากซีกโลกตะวันตก
ได้เริ่มเข้ารุกราน และยึดครองดินแดนต่างๆ เข้ามาเป็นอาณานิคมของตนตามลัทธิจักรวรรดินิยม โดย
มักจะใช้เหตุผลในการเข้าไปยึดครองว่าดินแดนเหล่านั้นมีความล้าหลังในวิทยาการด้านต่างๆ และ
ประเทศของตนจึงเข้าไปยึดครอง เพื่อพัฒนาดินแดนเหล่านั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองข้ึนการปรับปรุง
บ้านเมืองในสมัยนี้ ส่วนมากเป็นการปรับปรุงทางด้านวัตถุ เพราะสามารถท าได้รวดเร็วและเห็นผล
ชัดเจน จึงเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้มีระเบียบ และการพัฒนาด้านการคมนาคม ส่วนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้น ยังคงมีการพัฒนาบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือ โปรดให้มีการซ่อมแซมและตัดถนนแบบตะวันตกเพิ่มอีกหลายสาย ทั้งในและนอกเขตพระ
นคร (ถนนแบบมาตรฐานตะวันตกนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการตัดใหม่ข้ึนมาหนึ่งสาย คือ ถนนเจริญ
กรุง) ทางด้านร้านค้าหรือตึกแถวต่างๆ นั้น ได้โปรดให้มีการสร้างใหม่ให้เรียบร้อย ก าหนดความสูง
หลังคาให้เท่ากับแบบที่ทางการได้ก าหนดไว้ ซึ่งการขยายพระนครและการตัดถนนเพิ่มเติมเช่นนี้ 
นับเป็นการขยายแหล่งชุมชนไปตามเส้นทางบก ท าให้มีแหล่งการค้าต่างๆ เพิ่มข้ึน และกระจัดกระจาย
ไปทั่วพระนคร มิใช่มีแหล่งการค้าอยู่เฉพาะบริเวณย่านชาวจีนแถบส าเพ็งเท่านั้น รวมทั้งผู้ที่คิดท า
การค้าขายก็มีทั้งชาวจีน ชาวไทย และชาวตะวันมากมายหลายเช้ือชาติ ดังนั้น ตลาดในสมัยนี้จึงมีการ
ขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องพื้นที่ หรือในด้านของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ (เกียรติ จิวะกุล และ
คณะ, 2525 : 15) 

ย่านการค้าที่ผู้คนนิยมไปจับจ่ายซื้อขายสินค้าและบริการเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน
บริเวณที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือเมือง ใกล้เส้นทางที่มีการสัญจรหนาแน่น มี ระบบการคมนาคม
เข้าถึงสะดวก (สาริยา ศรีเช้ือ, 2540 : 11) ซึ่งย่านการค้าปรากฏตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ดัง
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หลักฐานในเอกสารของครอว์ฟอร์ด ซึ่งกล่าวถึงย่านส าเพ็งว่า “เป็นย่านชุมชนชาวจีน ย่านนี้ได้รวม
ตลาดการค้ารูปแบบเดียวกันไว้  ได้แก่ ตลาดสะพานหัน ตลาดเก่า ตลาดน้อย สินค้าที่น ามาจ าหน่าย
ส่วนใหญ่มาจากเมืองจีนและมีร้านค้าของชาวอินเดียปะปนอยู่ในหมู่ร้านค้าของชาวจีนด้วย (ธานี กุล
แพทย,์ 2539 : 10) ส่งผลท าให้ย่านการค้าเริ่มมีพัฒนาการทั้งในด้านที่ตั้ง ขนาด รูปแบบการให้บริการ
ที่เป็นแบบตะวันตกมากข้ึน เมื่อมีการขยายตัวของเมืองและเมื่อเกิดชนช้ันกลางที่มีแนวคิดสมัยใหม่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผู้คน
มากข้ึน (เพิ่งอ้าง, 2539 : 13)  แม้ว่าย่านการค้าจะประกอบด้วยร้านค้าหรือกิจกรรมหลายอย่างอยู่
ปะปนกัน แต่ในระยะหลังมีแนวโน้มที่กิจกรรมหรือธุรกิจประเภทเดียวกันจะมาตั้งอยู่ใกล้ชิดหรือ
รวมกลุ่มกันมากข้ึน ร้านค้าขนาดเล็กค่อยๆ หมดความส าคัญลง โดยได้มีการสร้างร้านค้าหรือธุรกิจ
ขนาดใหญ่ซึ่งทันสมัยข้ึนมาแทนที่ 

กล่าวโดยสรุปแล้วตลาดที่เกิดข้ึนในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกิดข้ึนเนื่องจากการขยายตัวของ
การค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดในเมืองหลายแห่งเป็นสถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนสนิค้า 
ที่เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อโดยตรง ผู้ผลิตท าหน้าที่เป็นทั้งคนผลิตสินค้าและเป็น
พ่อค้าเองอีกด้วย (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555 : 153) การซื้อขายมีความเป็นกันเอง มีการสัญจรไปมา     
ทั้งทางน้ าและทางบก แต่เน้นการค้าขายทางน้ ามากกว่าทางบก ผู้คนนิยมใช้เรือเป็นพาหนะ เพราะมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ประกอบกับถนนหนทางยังไม่ค่อยเจริญ แต่เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการค้ากับต่างประเทศมากข้ึน ก็ก่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม และมีผลท าให้การ
กระจายสินค้าได้สะดวกรวดเร็วมากข้ึน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจ จากการค้าและการผลิตเพื่อการยังชีพ มาเป็นการผลิตเพื่อการค้าที่อิงอยู่กับระบบ
อุตสาหกรรม เนื่องจากการเข้ามาค้าขายและตั้งหลักแหล่งของชาวตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอน
ปลาย โดยการค้าของชาวตะวันตกได้น าเอารูปแบบการค้าขายที่เป็น “ห้างร้าน” มาแทนที่การค้าขาย
ใน “ตลาด” โดยมีนายโรเบิร์ต ฮันเตอร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นพ่อค้าชาวสก็อตเข้ามาเช่าตึกสูงของสมเดจ็
พระยามหาประยุรวงศ์หน้าวัดประยุรวงศาวาสเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทย มีขายทั้งผ้า
ฝรั่ง ผ้าแขก และยาฝรั่ง  คนไทยสมัยนั้นเรียกนายฮันเตอร์ว่า “หันแตร” ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นหลวงอาวุธวิเศษ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจข้ึนมา นั่นก็คือ การจัดต้ัง 
“บริษัท” ซึ่งไดเ้ข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าขายในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกัน (เพิ่งอ้าง, 2555 : 133) แต่ก็
มิใช่ว่ารูปแบบการค้าขายแบบพื้นเมืองของไทยจะถูกกลืนหายไปกับวัฒนธรรมตะวันตก เพียงแต่ได้มี
พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม  

จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ได้มีพัฒนาการตลาดรูปแบบใหม่เกิดข้ึน คือ ตลาดนัด
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในท าเลใจกลางเมือง โดยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีด าริให้จัดต้ังตลาดนัดข้ึนใน
กรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปีพุทธศักราช 2491 เพื่อให้ประชาชนได้หาซื้อ
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เครื่องอุปโภคบริโภคในราคายุติธรรมหรือในราคาที่รัฐควบคุม และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนไทยรู้จัก
การค้าขายมากยิ่งข้ึน (ธานี กุลแพทย์, 2539 : 16) รวมถึงลักษณะของตลาดสดก็ได้รับการพัฒนาอย่าง
มากเพื่อให้สอดรับกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และการปรับปรุงประเทศในด้ านต่างๆ โดยมีการ
พัฒนาทั้งในด้านรูปแบบ การจัดระเบียบความสะอาด การบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ (เกียรติ จิ
วกุล และคณะ, 2525 : 23) ในช่วงปีพุทธศักราช 2523  พบว่ามีตลาดสดถึง 220 แห่ง ซึ่งมีขนาด
แตกต่างกันไปตามขนาดของชุมชนหรือประโยชน์การใช้สอยที่ดิน ที่ตั้งของตลาดมักมีลักษณะเป็น
ศูนย์กลางชุมชน ซึ่งผู้ขายมีทั้งหาบเร่ แผงลอยขนาดเล็ก แผงลอยขนาดใหญ่ และตึกแถวรอบตลาด 
ผู้ขายมีทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการเองและลูกจ้าง ส่วนผู้ซื้อ มีทั้งซื้อเพื่อน าไปบริโภคเองภายในครอบครัว
และซื้อเพื่อน าไปขายต่ออีกทีหนึ่ง หรือที่เรียกว่าคนกลาง (เพชรี จงก าโชค, 2528 : 26-27) 

โดยผู้วิจัยจะเน้นให้ความส าคัญกับผู้ที่มีอาชีพหาบเร่และแผงลอยเป็นหลัก เพราะถือเป็นบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลผู้ขายสินค้าหรือบริการประเภทใดก็ตามโดยใช้พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาย
สินค้าหรือบริการตามทางเท้าหรือถนนสาธารณะ ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยเป็นผู้ค้ารายย่อยที่ท าการค้า
ในเขตชุมชนเมือง ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มากนักจากการขายสินค้าหรือให้บริการเล็กๆ น้อยๆ (ประชุม สุ
วัตถี และคณะ, 2523 : 7-9) ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับที่ตั้งของกิจการหาบเร่ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเป็น
กลุ่มในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของคนและคนเดินเท้าสูงเช่น พื้นที่ใกล้ตลาด จุดที่มีการเปลี่ยนและรอ
รถ ใกล้แหล่งบันเทิง และย่านการค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ กลุ่มหาบเร่มีอยู่ด้วยกัน
หลายลักษณะ มีทั้งหาบเร่แบบถาวรบนทางเท้าตามแนวถนน และหาบเร่ที่มีการเคลื่อนที่ได้ 
ผู้ประกอบการหาบเร่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ (1) ผู้ที่ขายอาหารไม่ส าเร็จรูปและกึ่ง
ส าเร็จรูป เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด มูลค่าของสินค้ามีน้อยและมีผลก าไรน้อยอีกด้วย เป็นกลุ่มที่
ครอบครองพื้นที่ขายเล็กที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นหาบเร่แบบเคลื่อนที่และกึ่งถาวร จะได้รับความไว้วางใจ
จากคนในท้องถ่ินที่มีความใกล้ชิดเป็นลูกค้าประจ า (2) ผู้ที่ขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เป็นกลุ่มที่มีรายได้
สูงข้ึน ครอบครองพื้นที่ขายที่ใหญ่ที่สุด โดยทั่วไปจะเป็นหาบเร่ประเภทถาวรและกึ่งถาวร สินค้ามีทั้ง
เครื่องอ านวยความสะดวกที่ผลิตในท้องถ่ินและที่น าเข้าจากต่างประเทศ มูลค่าสินค้าและรายได้ในแต่
ละวันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอีกสองกลุ่ม ทั้งยังมีพื้นที่ขายขนาดใหญ่กว่าหาบเร่กลุ่มแรก ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ใกล้ชิดกัน ฉะนั้นความสม่ าเสมอและความถ่ีในการซื้อขายจึงมีน้อยกว่า (3) ผู้ที่
ขายอาหารส าเร็จรูป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มรถเข็นขาย กลุ่มนี้จะครอบครองพื้นที่ขายเล็กๆ มี
รายได้ต่ า อีกทั้งมีสินค้าและก าไรน้อย อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่มีร้านค้าถาวร กลุ่มนี้มีรายได้สูงและสินค้า
มาก สามารถดึงดูดลูกค้าจากทั่วทั้งเมืองได้ (เฉลิมพล ธรรมาวุธ, 2542 : 19-20) 

หาบเร่แผงลอยจึงเป็นเสมือนตัวกลางเช่ือมต่อระหว่างเศรษฐกิจนอกระบบกับเศรษฐกิจในระบบ 
เนื่องจากผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยซึ่งเปน็ผู้ค้ารายย่อยในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ได้ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าหรือผู้ค้าส่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจในระบบ นอกจากนี้ องค์ประกอบของอาชีพหาบ
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เร่แผงลอยได้แก่ การใช้เงินลงทุนน้อย ไม่จ ากัดการศึกษา เป็นการค้าขายที่ไม่เป็นทางการ มีรายได้ที่
เป็นก าไร อีกทั้งใช้แรงงานคนซึ่งสามารถหาได้จากครอบครัว ท าให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการประกอบ
อาชีพในภาคเศรษฐกิจในระบบมีโอกาสสร้างรายได้และไม่ตกงาน สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพ
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้ (เฉลิมพล ธรรมาวุธ, 2542 : 198-199)  

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยถดถอยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา พบว่าหาบเร่แผง
ลอยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่ขายสินค้าจ าพวกของบริโภคเป็นส่วนใหญ่ก็ได้
ปรับเปลี่ยนมาขายจ าพวกสินค้าอุปโภค ซึ่งสินค้าเหล่าน้ีมีตั้งแต่คุณภาพสูงไปจนถึงคุณภาพต่ า แตกต่าง
กันไปตามราคา สถานที่ขายสินค้ามีทั้งแหล่งที่จัดไว้ให้ขายประจ า และที่เป็นตลาดนัดช่ัวคราว โดย
ลักษณะของการขายสินค้าจะตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าวัยท างานที่มีก าลังซื้อสูง เงินทุนหมุนเวียนจะสูง
กว่าแต่เดิมมากและผู้ขายมักตะเวนไปขายตามที่ต่างๆ ซึ่งบางแห่งอาจจะอยู่คนละมุมเมืองหมุนเวียน
กันไปตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “เปิดท้ายรถขายของ” เกิดข้ึนอย่าง
แพร่หลายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลักษณะส าคัญของตลาดรูปแบบใหม่นี้คือ การขายสินค้ามือ
สองหรือสินค้าที่ผ่านการใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีสามารถใช้ประโยชน์ต่อได้อีก ตลาดลักษณะนี้กลายเป็น
ที่นิยมของลูกค้าและพัฒนามาเป็นตลาดนัดที่ขายสินค้าใหม่ด้วย ตลาดเหล่าน้ีมักเปิดเป็นวันๆ ไป และ
เน้นสินค้าประเภทเสื้อผ้าเป็นหลัก ซึ่งภายหลังเลิกใช้ท้ายรถเป็นที่วางสินค้าหันมาใช้แผงหรือราวแขวน
แทน นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดที่ขายของอุปโภคบริโภคราคาถูกแต่คุณภาพดี และลักษณะสินค้ามีความ
แตกต่างจากสินค้าในตลาดนัดระดับชาวบ้านเกิดข้ึน โดยมักอิงแอบอยู่กับอาคารส านักงานใหญ่ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งที่อยู่ในซอยด้านข้างหรือหลังอาคาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือพนักงานของ
ส านักงานเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่และมกี าลังซื้อสงู หลายแห่งกลายเป็นตลาดนัดถาวร ซึ่งตลาด
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านธุรกิจที่มีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน หรือใกล้หน่วยงานราชการที่มีคนท างาน
อยู่มาก วันที่ขายจึงเป็นวันท างานในแต่ละสัปดาห์ ได้แก่ จันทร์ถึงศุกร์ เวลาเปิดตลาดจะเป็นช่วงสั้นๆ 
ส่วนมากจะอยู่ในช่วง  11.00 - 14.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักเที่ยงของคนท างาน ตลาดนัดลักษณะนี้มีอยู่
เป็นจ านวนมาก ผู้ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ หลายคนจึงตระเวรไปขายตามตลาดนัด
ลักษณะนี้หลายแห่ง แต่จะมีการหมุนเวียนและก าหนดวันที่แน่นอนว่าแต่ละวันในสัปดาห์จะขายอยู่ที่
ใด (ศิรินทร์ ใจเที่ยง, 2549 : 265-266)  

ตลาดนัดอีกลักษณะหนึ่งคือตลาดนัดในรูปแบบของถนนคนเดิน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ โดยถนนคนเดินเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมือง และการก าหนดใช้พื้นที่
เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ถนนคนเดินในหลายประเทศได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวม
ด้านศิลปะแหล่งรวมศิลปิน ศิลปินอิสระได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งทางด้านดนตรี วรรณกรรม 
จิตรกรรมตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมาแวะเยี่ยมเยือน โดยการปิด
ถนนท าให้สามารถใช้พื้นที่เป็นลานกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งกลายเป็นพื้นที่สาธารณะ
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กลางเมืองนอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน จากการน าผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนมาจ าหน่าย ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
ในทุกยุคสมัย การเกิดข้ึนของตลาดนัดแบบถนนคนเดินนี้ ในระยะแรกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของพื้นที่นั้นๆ โดยจัดเป็นช่วงเวลาหรือเกิดข้ึนตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มาชมงานเทศกาล ซึ่งปัจจุบันน้ีจะเห็นได้ว่า รูปแบบของการซื้อขายไม่ได้ยึด
ติดกับตลาดเพียงอย่างเดียว แต่กลับมีห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเกิดข้ึนจ านวนมาก ส่งผลให้
ตลาดน้ าค่อยๆ ลดความส าคัญลงและหายไปตามกาลเวลา โดยตลาดน้ าที่ยังคงด ารงอยู่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน จากที่เคยเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร
ระหว่างครัวเรือนหรือของกิน ของใช้เล็กๆ น้อยๆ มาเป็นการค้าเชิงพาณิชย์มากข้ึน มีการปรับปรุง
รูปแบบของตลาดให้มีสินค้าหลากหลายมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางมา
ซื้อสินค้าจากนอกชุมชน นอกจากนี้ช่วงเวลาในการขายสินค้าหรือเส้นทางการเข้าถึงตลาดน้ าก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ฉะนั้น การเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ าในช่วงระยะ  20-30 ปีหลัง
มานี้ จึงเป็นไปเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ตลาดมีมานานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยมีการค้าขายและแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือสิ่งของต่อกัน จากนั้นเมื่อชุมชนขยายใหญ่ข้ึนจึงกลายมาเป็นร้านขายปลีกในชุมชนรวมกันที่
เรียกว่า “ตลาดชุมชน” ซึ่งเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ซึ่งตลาดชุมชนได้พัฒนามาเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (traditional trade) อย่างร้านขายของช า 
(grocery store) หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า “ร้านโชห่วย” ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของเศรษฐกิจ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เงินลงทุนต่ าและบริหาร
จัดการง่าย ไม่ซับซ้อน ลักษณะเฉพาะของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือ การจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคที่มีความจ าเป็นพื้นฐานต่อการด ารงชีวิต หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ นานา อะไรเป็นที่ต้องการ
ของคนในชุมชนหรือละแวกใกล้เคียง มักจะถูกน ามาจ าหน่ายทั้งสิ้น ส่วนใหญ่อาศัยแผงลอยหรือพื้นที่
บริเวณบ้านหรือช้ันล่างของอาคารพาณิชย์เป็นหน้าร้าน มักมีขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการ
บริหารงานแบบครอบครัว เน้นการซื้อมาขายไป และต้องพึ่งพาผู้ผลิตและผู้ค้าส่งเป็นส าคัญ อย่างไรก็
ตาม จากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการเข้ามาของชาติตะวันตก
ในช่วงปีพุทธศักราช 2500-2518 ส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากมีการเปิดเสรีทางการเงินท าให้มีการเคลื่อนย้ายทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน และเงินกู้
ต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยต่ า ยังผลให้เกิดผู้ประกอบการน าหุ้นมาลงทุนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เป็น
จ านวนมาก 
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กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลท าให้ประเทศไทยไม่สามารถด ารงอยู่โดยตัดขาดการเช่ือมโยงกับโลกได้ 
เนื่องด้วยในปัจจุบันกระแสทุนนิยมได้แผ่ขยายกลายเป็นระบบเศรษฐกิจหลักของโลก และประเทศไทย
จ าเป็นต้องพึ่งพารายได้จากเศรษฐกิจระบบทุนนิยม ผู้คนส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งพาสรรพสิ่งที่ผลติจากระบบ
ทุนนิยมในการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกัน ฉะนั้นสังคมไทยจึงมีความเป็นพลวัตไปกับทุนนิยมในด้านวิถี
ชีวิตและการบริโภคของผู้คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีความปรารถนาที่จะยังคงด ารงคุณค่าของรูปแบบ
การค้าดั้งเดิมเอาไว้ 

โดยผลพวงของระบบทุนนิยม ได้ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบทางการค้า อย่างธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ข้ึน (modern trade) อันได้แก่ห้างสรรพสินค้า (department store) ซึ่งในสมัยนั้นยังคงมี
จ านวนไม่มาก ห้างสรรพสินค้าที่มีช่ือเสยีง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลั วังบูรพาและห้างสรรพสินค้า
ไทยไดมารู ต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช 2518 - 2537 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO : World Trade Organization) จึงเปิดเสรี
ทางการค้ากับประเทศอื่นมากข้ึน มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI : Foreign Direct 
Investment) เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การค้าปลีกในประเทศไทยจึงมีการพัฒนาและ 
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ห้างสรรพสินค้าได้ถูกพัฒนาให้มีลักษณะครบวงจร (shopping complex) มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค รวมทั้งเกิดรูปแบบธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ในลักษณะอื่น ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ (convenience store) ดิสเคาท์สโตร์ (Discount 
store) ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (supercenter) และไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) รวมไปถึงร้านค้าที่
จ าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง (specialty store) เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านหนังสือ ร้านอุปกรณ์เครื่อง
เขียน และร้านอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามช่วงปีพุทธศักราช 2537 - 2540 ประเทศไทยเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
เผชิญกับความถดถอย และส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการบริโภค ภาคการ
ลงทุน และภาคการค้า ระหว่างประเทศ รวมถึงการค้าปลีกทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่ชะลอตัวลง
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนต้องแบกรับภาระหนี้จาก
ต่างประเทศจ านวนมากข้ึน เนื่องจากปัญหาการอ่อนตัวของค่าเงินบาทในขณะนั้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไทย
บางรายจ าเป็นต้องขายกิจการให้กับนักลงทุนต่างชาติหรือหาผู้ร่วมทุนใหม่จากต่างประเทศ  

ต่อมาส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย (The Board of Investment 
of Thailand) ได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการที่ด าเนินการอยู่ได้ส่งผลให้ภายหลังวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ความเป็นเจ้าของในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของคนไทยกลายเป็นของชาวต่างชาติมากข้ึน 
โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและดิสเคาท์สโตร์ หลังปีพุทธศักราช 2540 ธุรกิจค้า
ปลีกของไทยได้มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์เซ็น
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เตอร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดิสเคาท์สโตร์และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากการเข้ามาลงทุนของ
ชาวต่างชาติซึ่งมีเงินทุนสูงและมีการวางกลยุทธ์ในการด าเนิน ธุรกิจโดยการเร่งเพิ่มจ านวนสาขาอย่าง
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย คือ กลุ่มคนช้ันกลางที่มีความ
ต้องการซื้อสินค้าที่หลากหลาย คุณภาพดีและมีราคาถูก มีสินค้าครอบคลุมหมวดหมู่หลักทุกประเภท 
รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัย ศูนย์อาหาร เครื่อง
เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่า เป็นการตอบสนองความต้องการที่มีการเปลี่ยนวิถี
การด าเนินชีวิต สร้างประสบการณ์ และค่านิยมใหม่ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้ใน
สถานที่เดียว (one stop shopping) 

 โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile phone) นับเป็นอุปกรณ์ส าคัญต่อการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน อาจถือเป็นปัจจัยที่ 5 ซึ่งมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันอย่างยิ่ง ด้วยวิวัฒนาการด้าน
การสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย (wireless communication) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยคุณลักษณะพิเศษคือ ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการส่งผ่านข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าในทุกสถานที่และทุกเวลา ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่าน้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้คนในสังคมปัจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

จากที่กล่าวมานั้นพบว่าเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยได้เข้ามาสู่ยุคที่ 4 ของการ
พัฒนาหรือที่เรียกว่ายุค 4G ซึ่งเครือข่ายเทคโนโลยี 4G ไดร้ับความนิยมจากผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านระบบไร้สายของระบบ 4G ท าให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ บนโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านภาพและเสียง เช่น การรักษาพยาบาลใน
แหล่งทุรกันดาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรและอาชีพอื่นๆ หรือไม่เว้นแม้กระทั่งการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ (พีระพงษ์ ป้อมค า,  2560 : 3-5) 
 

3.3 การเปลี่ยนแปลงทางการค้าจากความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมัยก่อนเช่ือกันว่ามีเพียงความเช่ือ ความศรัทธา ค่านิยม และศาสนาเท่านั้น ที่ท าให้ชีวิตคน
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่กี่ทศวรรษให้หลังมานี้ มนุษย์ตระหนักว่าเทคโนโลยีคือตัวการส าคัญที่ท าให้ชีวิตไม่
เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 40 กว่าปีหลัง ที่เทคโนโลยีไดเ้ข้ามามีบทบาทในการเปลีย่นแปลง
หลายๆ ด้าน (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2559 : ออนไลน์) 

ในโลกยุคปัจจุบันที่ เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว disruptive innovation ถือเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง และได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้าง โดย disruptive innovation หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หรือการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม่จนส่งผลกระทบต่อการใช้
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ชีวิตประจ าวันและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งการเกิดข้ึนของ disruptive innovation ถือเป็นทั้งโอกาส
ส าหรับผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยช้ีเป็นช้ี
ตายส าหรับธุรกิจดั้งเดิมที่ขาดการพัฒนาหรือไม่สามารถปรับตัวได้ทัน (Felipe Buitrago Restrepo, 
2013 : 68) 

เมื่อพิจารณาค าว่า “disrupt” อาจหมายถึง ขัด ขวาง กีดขวาง หรือเปลี่ยนไปจากสภาวะที่ด ารง
อยู่ ฉะนั้นการเรียกเทคโนโลยีใหม่ๆ ว่า disruptive technologies มิได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพียงแต่
เป็นเทคโนโลยีที่ท าให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่ ประการส าคัญก็คือกระทบต่อการท า
มาหากิน ธุรกิจ การด าเนินชีวิตของผู้คน ฯลฯ (เพิ่งอ้าง, 2013 : 71) ซึ่งผู้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 
“disruptive innovation”  คื อ  Clayton Christensen แห่ ง  Harvard Business School ผู้ แ ต่ ง
หนังสือ “The Innovator’s Dilemma” โดยเขาอธิบายว่า นวัตกรรมได้สร้างตลาดใหม่และพลิกโฉม
หน้าอุตสาหกรรมและสังคม โดยท าให้เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ซึ่งไม่เพียงเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ยังรวมถึงการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
เดิมในรูปแบบใหม่ด้วย (Clayton M. Christensen : 2540 อ้างถึงใน รพีพัฒน์ อิงคสิทธ์ิ, 2561 : 
ออนไลน์) 

ในส่วนของเทคโนโลยีในอนาคตที่ถูกจัดให้เข้าข่ายเป็นตัวอย่างของ disruptive technologies 
อาจจ าแนกวิเคราะห์ได้ดังนี ้

(1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (mobile internet ) จะเข้ามามีบทบาทส าคัญที่ท าให้ธุรกรรม
ทางการเงินผ่านอุปกรณ์พกพาเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิม 

(2) อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง internet of things (IOT) โดยสิ่งของทุกช้ินในโลกจะมี
อุปกรณ์ขนาดเล็กติดอยู่ที่ช่วยในการจดจ าคนหรือเครื่องจักร ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย
ด้วยเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมต้นทุนต ่า  เพื่อเก็บข้อมูลติดตาม ช่วยให้สามารถตัดสินใจใน
กระบวนการที่เหมาะสมที่สุด  

 (3) ระบบคลาวด์ (cloud) โดยอาศัยทั้งทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริการ
ด้านเครือข่ายแก่สมาชิก 

 (4) การพิมพ์สามมิติ (3D printing) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติจะช่วยให้ต้นทุนการพิมพ์
ลดลง สามารถใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง หรือน ามาใช้ในด้านทันตกรรมและการแพทย์  

(5) การเก็บส ารองพลังงานในอนาคต (next generation energy storage) เทคโนโลยี
ทางการเก็บพลังงานส ารอง จะท าให้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถแข่งขันในด้านราคาได้ ช่วยให้ชนบท
ที่อยู่ห่างไกลไดม้ีไฟฟ้าใช้ อีกทั้งส่งผลท าให้สัดส่วนรถที่ใช้ไฟฟ้ามีจ านวนเพิ่มข้ึน 

(6) ไฟฟ้าที่ใช้ไม่มีวันหมด (renewable electricity) แหล่งก าเนิดพลังงาน เช่น พระอาทิตย์
และลมช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้า อย่าง กังหันลม พลังงาน
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แสงอาทิตย์ พลังไฟฟ้าจากน้ าและพลังงานไฟฟ้าจากคลื่น หรือแม้กระทั่งพลังงานความร้อนจากพื้นดิน 
(Felipe Buitrago Restrepo, 2013 : 68-69) 

จากการวิเคราะห์ ในส่วนของเทคโนโลยีที่ถูกจัดให้เข้าข่ายเป็นตัวอย่างของ Disruptive 
Technologies ข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาขอน าประเด็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (mobile internet) 
มาใช้อธิบายเพื่อให้เห็นถึงบทบาทส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามาพลิกโฉมหน้าธุรกรรมทาง
การเงินผ่านอุปกรณ์พกพาให้แตกต่างไปจากเดิม  

โดยจะเห็นได้ว่า ธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบชัดเจนทั้งแง่บวกและลบจาก disruptive 
technology ก็คือธุรกิจการเงินและการธนาคาร (Bank & Finance) นั่นหมายความว่า ยิ่งเป็นโลก
ดิจิทัลมากขึ้นเท่าไหร่ เราย่ิงจ าเป็นต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะหลังจากอินเทอร์เนต็
แทรกซึมเข้าไปสู่การใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้ทุกอย่างสะดวก ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดโลกาภิวัตน์ในแง่ของการย่นย่อเวลาและสถานที่ (time&space compression) ส าหรับการท า
ธุรกรรมผ่านออนไลน์อย่าง mobile banking แต่นับจากนี้ไปจะมีบริการใหม่ๆ เกิดข้ึน อีกมากที่จะ
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากการปรับตัวของระบบการเงินการธนาคารจาก
กระแส digital transformation (เพิ่งอ้าง, 2013 : 140) 

หลายธนาคารรู้ดีว่าบริการในรูปแบบเดิม ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ต้องการ
ความรวดเร็วและความสะดวกสบายได้เพียงพอ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การถูกแทรกแซงจากเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อย่าง cardless transactions (การโอนโดยไม่ใช้เงินสด) (เพิ่งอ้าง, 2013 : 147) กลายเป็นสิง่ที่
หลายธนาคารต้องเลือกระหว่างจะเปน็ “คู่แข่ง” หรือจะเป็น “ช่องทางใหม่” ที่น ามาประยุกต์และปรบั
ใช้เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันนีห้มดยุคส าหรับการ
เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านตู้ ATM หรือต้องรอเป็นวันกว่ายอดโอนจากเช็กจะเสร็จสมบูรณ์ 
เพราะ mobile banking หรือการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศัพท์มอืถือกลายเปน็วิถีชีวิตที่คุ้นเคย
ดีส าหรับคนยุคใหม่ ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุที่ยังมีหัวใจวัยรุ่นก็หันมาเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันมาก
ข้ึน เช่น ธนาคารกรุงศรีฯ ที่น าเสนอแอปฯ KMA ให้ผู้ใช้บัญชีทุกคนโหลดมาใช้คู่กัน (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2558 : ออนไลน์) รวมทั้งความพร้อมที่จะ transform ตนเองให้ก้าวสู่ digital payment 
เรียกได้ว่าพลิกเกมให้ disruptive technology ที่หลายคนกังวล ให้กลายเป็นส่วนที่ส่งเสริมและ
ผลักดันธุรกิจให้สามารถด าเนินไปด้วยกันได้  

เมื่อ disruptive technology หรือเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทรกแซงวิถีแบบเดิม ๆ ไม่เว้น
แม้กระทั่งกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ที่พบว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบนัให้ต่างไป โดยมีการเลือกซื้อและมองหาบรกิารใหม่ๆ  
เข้ามาแทนที่รูปแบบวิธีการเดิมๆ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับ
ผลกระทบให้ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
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โดยผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผนวกกับกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบัน ท าให้
เกิดการรุกคืบของตลาดเข้าไปในไซเบอร์สเปซ (cyberspace) (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, 2549 : 51) 
จึงน ามาซึ่งการค้าในรูปแบบที่ เรียกว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (E-commerce) หรือการค้าออนไลน์
บนอินเทอร์เน็ต ที่มีการเสนอขายสินค้าและบริการจ านวนมากผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ให้ความหมายว่า เป็นการด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันกับ องค์การ
การค้าโลก ที่ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การผลิตการกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่ง 
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จากพัฒนาการของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการข้างต้น ภาวิธ พงษ์วิทยภานุ (2551) 
กล่าวว่า ประวัติของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ หรือพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น เริ่มขึ้นเมื่อได้มีการเริ่มใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเอฟที (electronic 
fund transfer : EFT) แต่ในขณะนั้นมีเพียงบริษัทขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเท่านั้นที่ใช้งานระบบ
โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาอีกไม่นานก็เกิดระบบการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีไอ 
(electronic data interchange : EDI) ซึ่งสามารถช่วยขยายการส่งข้อมูลจากเดิมที่เป็นข้อมูลทาง
การเงินอย่างเดียวเป็นการส่งข้อมูลแบบอื่นเพิ่มข้ึน เช่น การส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ผลิต 
หรือผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีก เป็นต้น 

หลังจากนั้นก็มีระบบสื่อสารรวมถึงโปรแกรมอื่นๆ เกิดข้ึนมากมาย ตั้งแต่ระบบที่ใช้ในการซื้อ
ขายหุ้นจนไปถึงระบบที่ช่วยในการส ารองที่พัก ซึ่งนับว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการสื่อสาร และเหตุผล
ที่ท าให้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็ว คือ โปรแกรมสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงระบบเครือข่ายก็ได้รับการพัฒนาข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2548 เป็นต้นมา 
ถือได้ว่าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมาก
ในสังคมโลกาภิวัฒน์ปัจจุบัน ที่ดูเหมือนจะเป็นโลกไร้พรมแดนโลก เมื่อธุรกิจกับการสื่อสารผ่านระบบ
ระบบออนไลน์มารวมกัน ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (วัลภา สรรเสริญ , 
2557 : 4)  

ผลพวงจากปรากฏการณ์ disruptive technology ของระบบการเงินและการธนาคาร ส่งผล
กระทบอย่างเห็นได้ชัดในธุรกิจค้าปลีก (retail) เช่น ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ปกติลูกค้ามัก
ไปเดินชอปปิงเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง ปัจจุบันพบว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซหรือการสั่งสินค้าออนไลน์ได้
เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้คนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งใน
สังคมไทยสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน จากการไปเดินห้างช่ือดังแห่งหนึ่งของไทย 
ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ว่า ลูกค้าเข้าไปเดินชอปปิงน้อยลงกว่าเมื่อก่อน ซึ่งเหตุผลส าคัญก็คือลูกค้าจ านวนไม่
น้อยนิยมสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ซึ่งมีราคาไม่แพงกว่าการซื้อที่ห้างฯ อีกทั้งไม่ต้อง
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ขนของเนื่องจากมีบริการจัดส่งให้ถึงที่บ้าน โดยพบว่าลูกค้าจ านวนหนึ่ งมักจะเดินเปิดดูสินค้าในจาก
แอปพลิเคชันขอเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเทียบราคาและถ้าพอใจก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เลย จึงกลายเป็นว่าห้าง
เป็นที่โชว์สินค้าแต่เวลาสั่งซื้อผา่นออนไลน์ ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าหลายๆ ธุรกิจเริ่มเดินหน้าธุรกิจออนไลน์ 
เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยีมากขึ้น ฉะนั้น disruptive innovation จึงถือเป็นนวัตกรรม
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ซึ่งท าให้คนจ านวนมากสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ได้ง่ายข้ึนกว่าเดิม อีกทั้งสามารถสร้างความเติบโตให้กับองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการใช้
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen X และ Y ซึ่งเป็นช่วงที่
วิวัฒนาการด้านเทคโนยีเริ่มเข้ามาและได้พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้น กลุ่มคนในเจเนอเรชันดังกล่าวจึง
เติบโตมาพร้อมกับโลกไซเบอร์ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วย
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะใช้ท างาน ติดต่อสื่อสาร หรือแม้กระทั่งซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ เรียกได้ว่า อยากรู้ข้อมูลหรือซื้ออะไร เป็นต้องหยิบจบั
สมาร์ทโฟนเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการในโลกออนไลน์ จนมีคนกล่าวว่า gadget นีก้ลายเป็นปัจจยัที่ 
6 ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เพราะนอกเหนือจากการใช้อินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว พบว่า
ยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตบนเครื่องมือสื่อสารประเภทโทรศัพท์อัจฉริยะ (smartphone) ได้ทุกที่ทุก
เวลา จึงท าให้การค้าในปัจจุบันสามารถเช่ือมต่อกันได้จากทุกมุมโลก หรือที่เรียกกันว่า “ยุคการค้าไร้
พรมแดน” (borderless trade era)  ซึ่ ง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการค้าที่ท าให้พฤติกรรมผู้ บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ หรือธุรกิจอี
คอมเมิร์ซกลายเป็นโอกาสส าคัญของผู้ประกอบการไทยทั้งรายเก่าและรายใหม่ ท่ามกลางความซบเซา
ของตลาดรูปแบบเดิม ๆ น ามาซึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รายใหม่ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อ ง ทั้งนี้พบว่ายัง
สอดคล้องกับการวางรากฐานของประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในยุคปัจจุบัน ที่สนับสนุนพร้อมผลักดันให้ธุรกิจอีคอมเมิรซ์กลายเปน็กลไกส าคัญ
ในการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับไซเบอร์มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยให้ปรับตัวเข้าสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในรูปแบบ
ใหม่ โดยพบว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์น้ัน ถือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทย (ประชาชาติธุรกิจ, 2561 : 2) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สังคมออนไลน์จึงนับได้ว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันในทุกรูปแบบ การ
เปิดร้านค้าออนไลน์จึงมีความจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารและกลยุทธ์ในหลายทิศทาง เพื่อท าให้ธุรกิจ
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสังคมออนไลน์มีส่วนส่งเสริมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่าน
ทางออนไลน์ในหลายๆ ด้าน ดังนี้ (1) สังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มยอดขาย นอกจากการค้าขายบนเว็บไซต์
แล้ว การใช้สังคมออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันยอดขายได้เป็น
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อย่างดี ทั้ง facebook, instragram, pinterest หรือ twitter ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้ามาช่วย
ผู้ประกอบการในการโฆษณา สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมช่ัน และโฆษณาสินค้าต่างๆ ได้
อย่างสะดวกสบาย (2) มีความปลอดภัย ปัจจุบันถือเป็นหัวใจส าคัญของการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือ 
E-commerce ซึ่งต้องช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ดังนั้น ความปลอดภัยในการช าระเงิน จึงถือ
เป็นอีกปัจจัยส าคัญในการซื้อขายออนไลน์ ทุกเว็บไซต์ควรจะมีระบบที่ไว้วางใจได้ ให้ลูกค้าไม่กังวลกับ
การช าระเงิน ปัจจุบันมีการน าระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตมาใช้ ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขาย เพราะถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศก็ตาม (3) ซื้อขายสินค้าและบริการสะดวกผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ ด้วยยุคสมัยแห่ง
โมบิลิตี้ (mobility) การท าธุรกรรมหรือการใช้บริการผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะสร้าง
ความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกวันนี้การเล่นอินเทอร์เน็ตบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนยุคใหม่ไปแลว้ (วัลภา สรรเสรญิ, 2557 : 
7) 

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือนวัตกรรมรูปแบบ
อื่นๆ ต่างมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงต้องไม่
เพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึน แต่ยังจ าเป็นต้องเริ่มเตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนตามมาอีกด้วย อีกทั้งปรากฏการณ์ disruptive technology สะท้อนให้เห็นว่าการซื้อขาย
สินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์จะไม่เข้ามาแทนที่ร้านค้าหรือตลาดรูปแบบเดิมทั้งหมด แต่จะท าให้
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมรวมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต้องปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดย
พบว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนในลักษณะร้านค้าปกติหรือตลาด (physical store) ยังคงเป็นพื้นที่
ส าหรับซื้อขายสินค้าและพบปะพูดคุย รวมถึงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเฉกเช่นที่เคยเป็นมา เพียงแต่
ได้มีการปรับให้ร่วมสมัยกับสังคมที่มีความเปลีย่นแปลงไป (จิรวุฒิ หลอมประโคน , 2560 : 83-84) ซึ่ง
ปัจจุบันร้านค้าปลีกหลายรายพยายามที่จะใช้ omni-channel เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริม โดยใช้ทั้ง
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ผนวกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อเช่ือมโยงและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางสงัคม
ในลักษณะของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งกันและกัน  

ปัจจุบันนี้เมื่อกลุ่มคน GEN X และ Y กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่จบการศึกษาและออกมาท างาน 
ส่งผลท าให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมความคิดในการท างานแบบอิสระในสังคมการท างานมากข้ึน โดย
มีลักษณะส าคัญคือ อยากเป็นเจ้านายตัวเอง เบื่อหน่ายกับการต้องคอยมาท างานให้ตรงเวลา หรือมัว
แต่จดจ่ออยู่กับงานในออฟฟิศ นั่นจึงเป็นสาเหตุหลกัส าคัญที่ท าให้การลาออกจากงานและเปลี่ยนงาน
เกิดข้ึนบ่อยในยุคนี้ การท างานแบบอิสระหรือเป็นฟรีแลนซ์ จึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่ส าหรับกลุ่มคน 
GEN X และ Y ที่ไม่สนใจหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ต้องถูกขังอยู่ในออฟฟิศและการท างานเป็นเวลา แต่
กลับให้ความส าคัญกับอิสระภาพในการท างานและไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าแทน ด้วย
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เหตุดังกล่าว จึงพบว่าตัวเลขของคนท างานอิสระหรือฟรีแลนซ์มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยมีทั้ง
กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว หรือท างานประจ าและหารายได้เสริมควบคู่ไปด้วยกัน 

จะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ ที่เพิ่มมากข้ึนจากเดิม 
ไม่ยึดติดกับรายได้หลักเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไป ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้น อันเนื่องมาจากโลก
ออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในสงัคมปจัจบุัน อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะสูงข้ึนเรื่อยๆ ฉะนั้นการ
มีรายได้เสริมหรือท าหลายๆ อาชีพ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิต 
โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ประจ าหรือที่เรียกกันว่า “มนุษย์เงินเดือน” ซึ่งมีรายได้ตายตัวและถึงแม้จะเป็น
อาชีพที่หลายๆ คนมองว่ามีความมั่นคงทางการเงิน แต่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใช้เงินในอนาคตมาซือ้
บ้านซื้อรถหรือเลือกซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับตนเอง ท าให้ต้องดิ้นรนหางานพิเศษท าเพื่อให้มี
รายไดเ้สริมเพิ่มข้ึน 

การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านรูปแบบออนไลน์ จึงถือเป็นตัวเลือกใหม่ส าหรับ
กิจกรรมทางการค้าของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านค้าออนไลน์ แม้ว่าจะง่ายเพียงแค่คลิกนิ้ว แต่ในส่วนของความ
น่าเช่ือถือนั้นยังคงเป็นรองร้านค้าที่มีท าเลในรูปแบบกายภาพอยู่มาก เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มท า
ร้านค้าออนไลน์น้ัน “พ่อค้าแม่ค้า” ควรศึกษาข้อดีและข้อเสีย เพื่ออุดรอยรั่วของปัญหาที่ต้องเจอก่อน
ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 

โดยภาพรวมจึงสรุปได้ว่าปัจจุบันธุรกิจหนึ่งๆ มีสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็มีระบบการแข่งขันอย่างเข้มข้น ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการ
ต่างหาช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อน าเสนอขายสินค้าและบริการ โดยพื้นที่ไซเบอร์สเปซ 
(cyberspace) อาจถือได้ว่าเป็นสมรภูมิการค้า อีกทั้งเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถท าให้สินค้า
และบริการ สามารถซื้อขายได้ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดนโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ อันสอดคล้องกับ
แนวคิดหลักในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลท าให้เกิดพัฒนาการของตลาดรูปแบบใหม่
ที่เรียกว่าตลาดออนไลน์ เข้ามาแทนที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านร้านค้าในลักษณะ
พื้นที่กายภาพทั่วไป  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า “การค้า” เกิดข้ึนเมื่อมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
กันโดยตรง (barter system) ภายในกลุ่มหรือในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการน าสิ่งของหรืออาหารที่ตนเองมี
อยู่ไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของหรืออาหารของผู้อื่น ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีคว ามยินดีและพึงพอใจที่จะ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ต่อมาการแลกปลี่ยนสินค้าเริ่มขยายวงกว้างมากข้ึน จากการแลกเปลี่ยน
ภายในกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลออกไป ในที่สุดการ
แลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ถูกพัฒนาไปสู่ระบบการค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่าง
สมบูรณ์ตามที่ปรากฏในปัจจุบัน (ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ, 2558 : 1) ซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
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บริการของสังคมไทย นับว่ามีวิวัฒนาการเป็นไปตามบริบทสังคมในแต่ละยุคสมัย เริ่มตั้งแต่การ
แลกเปลี่ยนทางการค้าจนเกิดเป็นตลาด ต่อมาได้มีการแบ่งเป็นตลาดน้ า ตลาดบก หาบเร่แผงลอย เข้า
สู่ยุคห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จนถึงร้านค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
สะท้อนให้เห็นถึง ความร่วมสมัยของรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของมนุษย์ผ่าน
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์  

รูปแบบทางการค้าและการพัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้คนรวมถึงสังคมได้ดีกว่านั้น ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นระบบทุน
นิยมในทัศนะของผู้วิจัยจึงเปรียบเสมือนเป็นกระบวนการการท าลายเชิงสร้างสรรค์ คือท าลาย
เทคโนโลยีและการท างานแบบเดิมๆ เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งปัจจุบันพบว่า พัฒนาการทางด้านการค้า
ของหลายๆ ประเทศ ได้น าเอาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารแบบไร้พรมแดนมาประยุกต์และปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาตลาดอีคอมเมิร์ซหรือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสังคม
ออนไลนใ์ห้สามารถก้าวกระโดดไปไกลกว่าเดิม 

จากปรากฏการณ์ข้างต้นจึงถือเป็นพลังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกลไกขับเคลื่อนของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังสร้างผลกระทบอีกด้านต่อพัฒนาการของระบบการเงินการธนาคาร 
การค้าโลจิสติกส์ รวมถึงความก้าวหน้าด้านอาชีพและสังคมวัฒนธรรม โดยได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิต พฤติกรรมและค่านิยม ฯลฯ ของผู้คนในยุคสังคมปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  
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 บทท่ี 4 

             การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา้และบริการผา่นสงัคมออนไลน์ 

จากบทที่ 3 ได้กล่าวถึงพัฒนาการการซื้อขายแลกเปลี่ยนของมนุษย์ ซึ่งพบว่าผลจากการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการรุกคืบของตลาดเข้าไปในโลกไซเบอร์ โดยก่อเกิด
เป็นตลาดรูปแบบใหม่ ที่มีการเสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ ได้ส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมทางการค้า ที่ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภครวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต
ของผู้คนในสังคมปัจจุบันไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง E -commerce ได้สร้างโอกาสทางการค้าให้เหล่าบรรดา
พ่อค้าแม่ค้าสามารถมองเห็นประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์  
ดังนั้น ในบทนี้จึงขอกล่าวถึงกระบวนการเปิดร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ายุค 4.0 โดยได้ท า
การแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ประเด็นหลักอันได้แก่ (1) จุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (2) สาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (3) 
รูปแบบการจัดการและแหล่งที่มาของสินค้าแต่ละประเภท (4) กลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าของสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน และ (5) กระบวนการแลกเปลี่ยนในข้ันตอน
ของการช าระเงินและจัดส่งสินค้า รวมถึงบริการหลังการขาย 

 

4.1 จุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

ส าหรับปญัหาพื้นฐานของการขายของออนไลน์ที่ยังคงอยู่และจะมีอยู่ต่อไปนั้นก็คือ จะหาอะไร
มาขายดี ซึ่งสินค้าที่น ามาขายในร้านออนไลน์นั้นถือเป็นส่วนส าคัญที่ตัดสินว่าร้านค้าของเราจะขายดี
หรือไม่ ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางการหารายได้บนโลกอินเทอร์เน็ต จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลัก 2 ข้อคือ ณ นาทีนี้ เราก าลังอยู่ในคนกลุ่มไหน โดยประเภทแรกคือกลุม่
ที่มีสินค้าหรือบริการอยู่แล้ว ส่วนอีกประเภทก็คือกลุ่มที่ไม่มีสินค้าหรือบริการของตนเอง แต่อยากท า 
ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยของการเลือกสินค้ามาขายทางออนไลน์ออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 

4.1.1 เลือกจากความถนัดและความสนใจ 
จากค ากล่าวที่ว่า “การท าธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก แต่ส่วนที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นก่อนการลงมือ

ท า” คงจะไม่เป็นความจริงเสมอไป เพราะในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถหยิบยกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 
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รวมไปถึงงานอดิเรก ความชอบส่วนตัว หรือแม้กระทั่งความฝันในวัยเด็กมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือก
สินค้ามาขายผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน 

อย่างในกรณีของคุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี เจ้าของร้านรถมินิโฟร์วิลออนไลน์ ซึ่งถือเป็น
รถคันเล็กที่ต้องน ามาประกอบเองคล้ายโมเดล แต่มีมอเตอร์ที่สามารถแล่นได้จริง ๆ โดยได้ให้ข้อมูลว่า 
“เริ่มหาของเลน่มาขายก็เพราะตอนเด็กๆ สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถ เลยเริ่มหาข้อมูลพวกรถ Mini4WD จน
ไปเจอกลุ่มร าลึกคนไทยเคยเล่นทามิย่าในเฟซบุ๊ก มันเหมือนสังคมหนึ่งอะพี่ สว่นใหญ่เขาก็แลกเปลี่ยน
ละก็เล่าประสบการณ์เรื่องรถพวกนี้กัน ผมเลยคิดว่าน่าจะใช้จุดนี้กระตุ้นความคิดถึงให้มาย้อนวัยกัน 
มันเหมือนรื้อฟื้นความทรงจ าตอนเด็กของคนรุ่นราวเดียวกับผมหรือบางคนก็สามสิบอัพให้กลับมา
ด้วย” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) ฉะนั้นร้านขายของเล่นออนไลน์ของเขาจึงถือเป็นร้านค้า
ออนไลน์เล็ก ๆ ที่สานต่อความฝันในวัยเด็กให้กับกลุ่มคนในยุค Gen Y ได้อย่างไม่น่าเช่ือ  

เช่นเดียวกับคุณกริช (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี เจ้าของร้านอุปกรณ์กีฬาออนไลน์ โดยได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้าประเภทนี้มาขายทางออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกันว่า “ส่วนตัวผม
เองเป็นคนที่ช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้ว ชอบเตะบอล ชอบดูบอล เลยมีความคิดที่อยากจะเปิดร้าน
ขายอุปกรณ์กีฬาออนไลน์ดู ส่วนใหญ่ก็จะเน้นพวกเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นหลักตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย อย่าง
พวกรองเท้า ถุงเท้า เสื้อบอล กางเกงกีฬา อุปกรณ์เซฟตี้อะไรพวกนี้มีหมด พี่ก็ไม่คิดว่าจากคนที่แค่ชอบ
บอลเป็นชีวิตทั้งเตะบอล ดูบอลไปวันๆ จะท าเงินให้พี่ได้ขนาดนี้” (สัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 2561) 
ฉะนั้นเรื่องราวและประสบการณ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจกับงานอดิเรกไม่
จ าเป็นที่จะต้องแยกออกจากกัน 

คล้ายกับกรณีของคุณแหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี ที่กล่าวว่าจุดเริ่มต้นในการเลือกขาย
กระเป๋าออนไลน์โดยใช้วัสดุอย่างผ้าน้ัน “ก็มาจากที่พี่ชอบอะไรเรียบๆ สีน้อยๆ ประกอบกับแฟนของพี่
เป็นผู้ชายบุคลิกลุยๆ อยู่แล้ว เลยมองว่ากระเป๋าที่ท าจากผ้าสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราทั้งสอง
คนได”้ (สัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2562) 

ส่วนในกรณีของคุณฟ้า อายุ 26 ปี ที่เริ่มต้นอาชีพแม่ค้าออนไลน์จากสิ่งที่ชอบด้วยเช่นเดียวกัน 
โดยเธอเล่าว่า “ตัวเองเป็นคนชอบแต่งตัว ประกอบกับเสื้อผ้าล้นตู้ ชนิดที่ว่าแบบเดียวกันมีถึงสามสี 
เลยอยากระบายเสื้อที่ไม่ใส่แล้ว จะบริจาคก็คิดเสียดายตังค์เพราะบางตัวซื้อมาแพง บังเอิญตอนน้ัน 
facebook live ก าลังมาแรงเลยลองขายกับแฟนน้องชายดู ปรากฏว่าขายออกทุกตัวไม่เหลือเลย พี่ได้
ตังค์จากที่ขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองครั้งนั้นเยอะมากเลยติดใจ จึงลองหาเสื้อผ้ามือหนึ่งมาลองขาย” 
(สัมภาษณ์ : 26 ธันวาคม 2561) 

จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักส่วนใหญ่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่คือคิดที่จะขายอะไรดี ส่วน
พ่อค้าแม่ค้าที่มีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วแค่น ามาต่อยอดคงรอดตัวไป เพราะไม่ต้องกังวลกับค าถามนี้ แต่
ส าหรับคุณจุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เธอเล่าว่า “เริ่มแรกก็คิดหัวแทบระเบิด เพราะอยากเปิดร้าน
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ออนไลน์แต่คิดไม่ออกว่าจะขายอะไรดี จะขายได้ไหม แล้วท ายังไงถึงจะขายได้ คิดไปคิดมา ปิ๊งไอเดีย 
ขายเครื่องส าอางดีไหม คนซื้อเยอะ ใครๆ ก็ใช้เครื่องส าอาง ต้องขายดีแน่เลย แต่บทเรียนนี้ท าให้พี่ได้รู้
ว่าสินค้ายอดนิยมไม่ได้การันตีว่าใคร ๆ  ก็ขายได้ เพราะสินค้าจะขายได้หรือขายดี ก็ข้ึนอยู่กับคนขาย
ด้วย แต่นิสัยส่วนตัวที่พี่เป็นคนข้ีเกียจแต่งหน้า เครื่องส าอางใช้บ้างไม่ใช้บ้าง ไม่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง ลูกค้าถาม ตอบไม่ได้ ใครจะซื้อ เลยขายได้น้อย ยอดขายไม่ปัง สินค้าอื่นก็เหมือนกันพี่ยัง
หลงใหลไม่มากพอเลยไม่สนุก ท าแป๊บ ๆ ก็เบื่อ จึงขายไม่ได้ จากความล้มเหลวพี่เลยได้ข้อสรุปว่า เลือก
สินค้าผิดชีวิตเปลี่ยน เลยถอยอย่างมีช้ันเชิงดีกว่า หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มคิดใหม่ แต่คราวนี้คิดแบบมี
จุดมุ่งหมาย โดยโฟกัสไปที่ตัวพี่เองชอบอะไร แล้วท าไมพี่ชอบสิ่งนั้น พี่มีความสุขที่ได้น าเสนออะไรอะไร
ที่พี่พูดถึงหรือว่าเขียนถึงได้ไม่รู้เบื่อ ไม่ได้ตังค์ก็ยังท าก็ยังชอบ พี่เลยเลือกกลุ่มสินค้าของแต่งบ้าน 
เพราะส่วนตัวพี่ชอบของแต่งบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว” (สัมภาษณ์ : 15 กุมภพันธ์ 2562) 

เช่นเดียวกับคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี แม่ค้าเครื่องส าอางออนไลน์ ที่มีจุดเริ่มต้นในการ
เลือกสินค้าจากความชอบส่วนตัว โดยเธอกล่าวว่า “เพราะพื้นฐานชอบแต่งหน้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
เห็นพี่เป็นกูรูด้านนี้ เพื่อนที่ท างานพาร์ทไทม์ก็เลยชอบฝากซื้อเครื่องส าอางอยู่บ่อยๆ ก็เลยบวกก าไร
เพิ่มนิดหน่อยค่าเสียเวลา” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) หลังจากนั้นเธอเลยก้าวเข้าสู่อาชีพแม่ค้า
ออนไลน์อย่างเต็มตัวจากสิ่งที่ชอบและสนใจ   

ส่วนประสบการณ์ของคุณแก้ว (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี เล่าว่า “จุดเริ่มต้นที่พี่เลือกขายครีมทา
รักแร้ขาว เพราะรู้สึกว่ารักแร้ของตัวเองดูคล้ าข้ึนและก็เริ่มมีกลิ่นตัว ประกอบกับเป็นคนที่ไม่ชอบใช้   
โรลออน เลยสนใจครีมพวกนี้ พี่เลยพยายามหาข้อมูลของพวกโรงงานที่รับผลิตครีม ดูว่าน่าเช่ือถือไหม 
ปลอดภัยในการใช้ส่วนผสมรึเปล่า หลังจากที่พี่ได้ทดลองใช้ครีมของตัวเองก็รู้สึกว่ารักแร้ดีข้ึนจากเดิม
มาก เพราะปกติเป็นคนมีเหงื่อเยอะ พอลองใช้กลิ่นตัวก็เบาลง หลังจากนั้นพี่สั่งผลิตละก็กลายมาเป็น
แบรนด์ครีมของตัวเอง แต่สินค้าบางตัวที่เอามาขาย อย่างครีมทาก้นด าก็ได้รับค าแนะน าจากลูกค้า 
เพราะตอนแรกกลัวว่าจะขายไม่ออก บางคนอายเกินกว่าจะทักแชทมาซื้อ แต่ผลที่ได้รับคือเกินคาด 
ลูกค้าสนใจมากกว่าครีมตัวอื่นอีก” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

นอกเหนือจากนั้นประสบการณ์ชีวิตของแม่ค้าขายอาหารเสริม อย่างคุณแจง (นามสมมุติ) อายุ 
31 ปี ที่มีจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขายทางออนไลน์จากสิ่งที่เธอสนใจ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “อยู่มา
วันนึงเล่นอินสตาแกรม บังเอิญเห็นโฆษณาขายอาหารเสริมเลยสนใจ เพราะพี่เป็นคนรูปร่างอ้วน แต่
อยากผอมแบบเร่งด่วนโดยไม่ต้องออกก าลังกายหรือคุมอาหาร จากที่ลังเลอยู่นาน จึงตัดสินใจสั่งยาลด
ความอ้วนมาลองทานดูก่อน ปรากฏว่าเห็นผล น้ าหนักพี่ลดลงไปเยอะมาก มีแต่คนทักว่าหุ่นดีข้ึน เลย
เป็นที่มาของการเลือกสินค้าประเภทนี้มาขายทางออนไลน์” (สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2562) 

แต่ส าหรับจุดเริ่มต้นในเส้นทางอาชีพพ่อค้าออนไลน์ของคุณแทน (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี อาจ
แตกต่างไปจากเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเช่ือว่าใครหลายคน
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คงอาจเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆ มากมายเกี่ยวกับพระเครื่องมาบ้างแล้ว เพราะส าหรับคนไทยนั้นพระ
เครื่องถือเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมกันมาก โดยเขากล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขาย
ทางออนไลน์ว่า “ส่วนตัวผมเองก็เป็นคนไทยพุทธคนหนึ่งที่นับถือและก็บูชาพระเครื่องอยู่แล้วแต่ไม่
ถึงกับรับเช่า แต่ก็จะมีบ้างที่ เคยจับของคนนั้นไปปล่อยคนนี้ อย่างว่าแหละครับเรื่องพวกนี้ก็เป็น
ความชอบส่วนตัวด้วย” ซึ่งเขากล่าวเสริมอีกว่า “หลายๆ คนชอบคิดว่าพระเครื่องไม่น่าจะเอามาขายได้ 
แต่จริงๆ แล้วมันสร้างก าไรได้เยอะไม่แพ้สินค้าประเภทอื่นเลย เพราะมีคู่แข่งในตลาดน้อยถ้าเทียบกับ
สินค้าอื่นในออนไลน์” (สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

ยิ่งไปกว่านั้น การเลือกสินค้าจากพื้นฐานเดิมที่สามารถน ามาประยุกต์หรือต่อยอดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ท าให้ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ คุณหมอก (นามสมมุติ) อายุ 
42 ปี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขายทางออนไลน์ว่า “ปกติพี่เป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้ว 
พวกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคลนี่มีเต็มบ้านไปหมด เพราะที่ผ่านๆ มา เป็น 10 ปี ก็ซื้อต้นไม้มาสะสมไว้
ที่บ้านเยอะ เลยมาคิดดูว่าตรงจุดนี้พี่จะเอาต้นไม้ที่เคยซื้อเก็บไว้มาต่อยอดยังไง” (สัมภาษณ์ : 22 
ธันวาคม 2561) 

คล้ายกับกรณีของคุณนัท (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี ซึ่งเลือกขายสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ
ในโลกออนไลน์อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยได้ให้ข้อมูลว่า “หลายคนชอบคิดว่าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาด
ออนไลน์ท าได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนมากยังนิยมซื้อผ่านหน้าร้านออฟไลน์มากกว่า เพราะเขาต้องการ
ลองของก่อนที่จะซื้อ แต่ก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่หันมาสั่งซื้อผ่านเว็บและก็พวกแอปชอปปิงกันเยอะข้ึน” 
โดยคุณนัทกล่าวเสริมถึงจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้าประเภทนี้มาขายทางออนไลน์ ว่า “จาก
ประสบการณ์ที่เปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามากว่า 10 ปี ของร้านแสงไทย ลูกค้าส่วนใหญ่ค่อนข้าง
เช่ือมั่นและก็ไว้ใจในเรื่องคุณภาพ” (สัมภาษณ์ : 2 มีนาคม 2562) 

ส่วนในกรณีของคุณต่อ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี ที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการมาท าร้านขายอะไหล่
รถออนไลน์ก็เนื่องจากว่า เกิดวิกฤตน้ าท่วมหนักปลายปี 53 ตอนนั้นพ่อของเขาท างานเป็นช่างซ่อมรถ
ตามอู่ประกันภัยในปทุมธานี พอเกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่ พ่อกับครอบครัวก็เลยต้องย้ายมาอาศัยอยู่กับเขา
ที่นครปฐม คุณต่อเล่าเสริมว่า “วันนึงผมก็เพิ่งสังเกตเห็นอะไหล่รถยนต์ที่พ่อขนมาด้วย 2 เข่ง ก็เลยคิด
ว่าจะเอาอะไหล่พวกนี้แหละมาขายออนไลน์ได้ตังค์ไม่กี่ร้อยก็ยังดี ส่วนความรู้พวกอะไหล่รถผมก็อาศัย
ครูพักลักจ าเอา เรียนรู้มาจากพ่อบ้าง อะไรที่ไม่รู้ก็หาเอาในเน็ต เพราะบางทีลูกค้าถามมาจะได้ตอบเขา
ได”้ (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ท าให้เล็งเห็นได้ว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์อาจเป็นเหมือนพร
แสวงมากกว่าพรสวรรค์ เพราะนอกจากความชอบ ทักษะที่ติดตัวและเป้าหมายแล้ว พ่อค้าแม่ค้า
ออนไลน์อาจต้องสละเวลาศึกษาพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขาชอบอะไร ต้องการซื้อสินค้า
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แบบไหน เข้าเว็บไซต์อะไรกัน และก็ไม่หยุดที่จะติดตามเทรนด์ใหม่ๆ จากนั้นค่อยย้อนกลับมาที่ตัว
สินค้าว่าเราจะท าสินค้าที่ตอบโจทย์เขาได้อย่างไรบ้าง  

 
4.1.2 เลือกจากสินค้าท่ีมีจุดเด่นและแตกต่าง หรือหาซื้อไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน  

ส าหรับในประเด็นดังกล่าว แน่นอนว่าอาจต้องอาศัยความช านาญเฉพาะตัวสักเล็กน้อย ซึ่งอาจ
ลองเลือกดูจากสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครขายหรือยังท ากันน้อยอยู่ เพราะความแปลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่
เหมือนใคร อาจจะท าให้สินค้าเปน็ที่สนใจได้ง่ายข้ึน ซึ่งในกรณีนี้คุณบิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เจ้าของ
ร้านเครื่องประดับออนไลน์เล็กๆ ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขายผ่านทางออนไลน์ว่า 
“สาเหตุที่เน้นท าต่างหูสไตล์ minimal เพราะฮิตในตลาด หวังซื้อง่ายขายคล่อง แต่เพราะพี่เรียนจบ
ดีไซน์มาเลยมองว่าสามารถแต่งเติมได้อีก ไซส์ก็เพิ่มข้ึนได้อีก เลยเปลี่ยนมาท าต่างหูสไตล์ boho chic 
ปรับสีและก็แพตเทิร์นให้ชิคข้ึน มีกลิ่นอาย bohemian หน่อยๆ ไซส์ใหญ่ก็จริงแต่น้ าหนักเบากว่าที่ตา
เห็น ท าให้ถูกใจลูกค้าที่ชอบแต่งตัวตามแฟช่ัน ส่วนลูกค้าที่แต่งตัวเรียบๆ แต่อยากใส่ต่างหูปังๆ ส่วน
ใหญ่ก็มาซื้อกัน ขายดีก็เพราะต่างหูทุกคู่เป็นงานแฮนด์เมดที่ท าข้ึนเอง วัสดุบางตัวที่ใช้ก็ชวนว้าวได้อีก
เพราะไม่คิดว่าจะเอามาท าต่างหูได้ อย่างพวกกระดุม ลูกปัด ดอกไม้พลาสติก” ไม่เพียงเท่านี ้เธอกล่าว
เสริมว่า “ดีไซน์ที่หลากหลายพวกนี้สามารถสร้างจุดขายที่ไม่ซ้ าและก็แตกต่างไปจากร้านค้าออนไลน์
ทั่วไปได”้ (สัมภาษณ์ : 6 มีนาคม 2562) 

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่เวลาต้องการข้ึนมาผู้คนมักต้องว่ิงหากันให้วุ่น เพราะความที่
ไม่แพร่หลาย จนไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายๆ เหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งสินค้าหลาย
ชนิดจ าเป็นต้องไปหากันถึงแหล่งจ าหน่าย อย่างในกรณีของคุณขวัญ (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี ที่เล่าว่า 
“จุดเริ่มต้นของการขายเสื้อผ้าสาวอวบ มาจากแรกเริ่มเดิมทีนั้นพี่ขายเสื้อผ้าแฟช่ันขนาดปกติ สไตล์
น่ารักตามกระแสเกาหลี ที่ท าเงินให้พี่ในระดับหนึ่ง สินค้าที่พี่ขายนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีกระเป๋า 
รองเท้า และก็เครื่องประดับ ท าให้ฐานลูกค้าของพี่มีหลายกลุ่มทั้งสาวไซส์เล็กและก็ไซส์ใหญ่ แตลู่กค้า
ที่เป็นสาวไซส์ใหญ่ชอบถามหาเสื้อผ้าคนอ้วนกับทางร้านแต่ไม่มีจ าหน่าย พี่เลยมองเห็นโอกาสในการ
ขยายฐานสินค้าในร้าน” ซึ่งช่วงแรกของการทดลองขายสินค้าประเภทนี้เธอเล่าว่า “ได้สั่งเสื้อผ้าคน
อ้วนมาขายไม่เยอะ แต่กระแสตอบรับคือเกินคาด เลยเพิ่มจ านวนมากข้ึนในสัปดาห์ต่อๆ ไป จนเมื่อปี 
2560 ทางร้านได้แยกส่วนของเสื้อผ้าคนอ้วนออกมาขายโดยเฉพาะเลย” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 
2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขายทาง
ออนไลน์ที่น่าสนใจ โดยเธอเล่าว่า “พ่อกับพี่ชายมีหัวศิลปะ สองคนออกแบบและก็เย็บรองเท้าด้วยมือ 
หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นรองเท้าท ามือ แรกๆ ก็ช่วยกันออกแบบรองเท้าง่ายๆ เน้นใส่เอง แต่ท าไปท ามา
เริ่มอยากขาย เพราะรู้สึกว่ามีเสน่ห์ทั้งรูปลักษณ์และก็สีสัน พี่เลยเลือกขายรองเท้าแฮนด์เมด เพราะจะ
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ได้ต่อยอดความสามารถในเชิงศิลปะจากพื้นฐานเดิมของพี่ชาย ถ้าสังเกตเลยคือจุดเด่นของรองเท้าร้าน
พี่จะเย็บด้วยมือเป็นตะเข็บชัดเจนที่บริเวณขอบรองเท้า” (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562) จากความ
โดดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่าง จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกสินค้ามาขายผ่านทางออนไลน์ 

อาจกล่าวได้ว่า การเลือกสินค้ามาขายผ่านทางออนไลน์ อย่างสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ
สินค้าเฉพาะกลุ่ม ที่เน้นขายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง สามารถศึกษาได้จาก
พฤติกรรมกลุ่มของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ง่ายกว่า  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการเริ่มต้นหาสินค้ามาขายผ่านสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความแตกต่าง 

 

4.2 สาเหตุท่ีเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เพ่ือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

ส าหรับความนิยมในการขายของออนไลน์ถือว่าเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องส าหรับพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ 
อาจเป็นเพราะความง่ายในการซื้อขาย รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านก็
สามารถขายสินค้าได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนส่วนใหญ่หันมาเปิดร้านค้าออนไลน์กัน
มากข้ึน ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งแยกประเภทของสาเหตุที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ ใน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการออกได้เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

4.2.1 เพ่ิมโอกาสทางการค้าควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านแบบกายภาพ 
จากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน หลากหลายธุรกิจที่หันมาใช้

ช่องทาง E–commerce เพิ่มข้ึนน้ัน ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างโอกาสทาง
การค้า ให้ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิม ให้สามารถมองเห็นประโยชน์จากการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งพ่อค้าแม่ค้าหน้าเก่าที่เคยขายสินค้าแบบเดิมใน
ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าหรือหน้าร้านของตนเอง ก็หันมาใช้ช่องทางดังกล่าวในการขยายฐานลูกค้า 
และต่อยอดธุรกิจสินค้าของตนเองเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านทาง
ออนไลน์สามารถสนับสนุน อีกทั้งกระตุ้นยอดขายให้กับการค้าในรูปแบบปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งในกรณีนี้คุณหมอก (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี เล่าว่าถึงสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางการขายผ่าน
ออนไลนว่์า “อยากขยายฐานลูกค้าให้กว้างกว่าน้ี เพราะล าพังแค่ขายหน้าร้านไม่พอ คนส่วนใหญ่เขาไป
ซื้อถึงแหล่งกันมากกว่า อย่างจตุจักร สนามหลวง2 หรือถนนเส้นกาญจนาก็มีให้เลอืกเยอะ พักหลังมานี้
พี่เลยอาศัยช่องทางนี้เป็นหลัก เพื่อที่ว่าจะได้ต่อยอดให้กับร้านมะลิวรรณพันธ์ุไม้ด้วย และพี่คิดว่ามันก็
ตอบโจทย์ลูกค้าบางคนที่เขาไม่สะดวกมาเลือกต้นไม้เองหน้าร้านนะ” (สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

เช่นเดียวกับกรณีของคุณนัท (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี ที่ให้ความเห็นว่า “โดยปกติแล้วประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายในร้านออนไลน์ก็เหมือนกับร้านออฟไลน์ ลูกค้าออฟไลน์ที่ไม่ตัดสินใจซื้อตั้งแต่อยู่
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หน้าร้าน ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อผา่นทางออนไลน์ได้ เพราะลูกค้าบางคนเขาอยากเปรยีบเทียบราคาจาก
หลายๆ แหล่ง” (สัมภาษณ์ : 2 มีนาคม 2562) ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สาเหตุ
ที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ เนื่องจากต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านแบบกายภาพ  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันน้ี ช่องทางออนไลน์ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายให้เพิ่มข้ึน 
ถึงแม้ว่าจะมีหน้าร้านในทางกายภาพอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรเพิ่มช่องทางออนไลน์เข้าไปสนับสนุน
และส่งเสริม อย่างน้อยก็เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมช่ันของสินค้า ซึ่ง
นับว่าเป็นช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีต้นทุนต่ า อีกทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง  

4.2.2 ไม่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ีและเวลา 
อาจกล่าวได้ว่า ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมา รวมถึงการใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ฯลฯ ก็เป็นไปในทางที่ตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของคนยุคนี้ที่ต้องการความรวดเร็วและฉับไว ซึ่งกิจกรรมหลากหลายรูปแบบล้วนมีข้ึนเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ไม่เว้นแม้กระทั่งกิจกรรมทางการค้า ที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แบบ
ไม่จ ากัด ทั้งในเรื่องของพื้นที่และเวลา เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายบนโลกออนไลน์ 

คุณหมอก (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี โดยเธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์
ว่า “เห็นถึงความได้เปรียบของการขายของออนไลน์ คือลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้เร็วกว่าร้านออฟไลน์ 
เพราะร้านออนไลน์เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ร้านออฟไลน์มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน พี่เลยเลือกลงขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในร้านออนไลน์ก่อนเพราะข้อมูลส่งถึงลูกค้าได้เร็วกว่า อย่างใช้โปรโมทสินค้าก่อน
วางขายจริงหน้าร้านออฟไลน์ ในจุดนี้พี่มองว่า ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ
สินค้าได้ตลอดเวลาก่อนตัดสินใจซื้อได้ด้วย” (สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

ส่วนในกรณีของคุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี เจ้าของร้านรองเท้าออนไลน์มองว่า “อาชีพนี้
ถึงจะไม่ใช่งานประจ าที่มีรายได้คงที่ แต่อย่างน้อยก็มีเวลาอยู่ดูแลครอบครัว เพราะ ถ้าเปิดร้านแบบ
ทั่วไปจะต้องมีเวลาเปิด-ปิด ที่แน่นอนตายตัว อย่างเปิดร้าน 10 โมงเช้า ปิดร้าน 1 ทุ่ม หรือเปิดทุกวัน
จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และที่ส าคัญคือยังต้องมีคนคอยเฝ้าร้าน แต่ถ้าเปิดร้านออนไลน์คือขายได้
ทุกที่ไม่จ ากัดเวลา และถ้าลูกค้าสั่งสินค้าในเวลาที่เราไม่ว่าง ก็มีช่องทางติดต่ออย่าง line หรือข้อความ
ส่วนตัว ที่สามารถเช็กข้อมูลลูกค้าในภายหลังได”้ (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับกรณีของคุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่เปิดร้านขายของเล่นออนไลน์ได้ให้
ข้อมูลว่า “ช่องทางออนไลน์มันดีตรงที่ว่ามีข้อความตอบรับอัตโนมัติ ตลอด 24 ช่ัวโมง ถ้าเกิดสมมุติพี่
นอนอยู่หรือไม่ว่าง ระบบก็จะตอบกลับทันทีถ้ามีลูกค้าถามมา มันดีตรงที่ว่าช่วยตอบค าถามหรือข้อมูล



70 
 

 
 

ต่างๆ เบื้องต้นแทนเราได้ คือเรียกง่ายๆ ว่าท างานเหมือนมี chat bot หรือเลขาส่วนตัวให้เราเลยค่ะ” 
(สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณจุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เจ้าของร้านอุปกรณ์แต่งบ้านออนไลน์ที่ ให้
ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “ลองนึกภาพง่ายๆ ว่า ถ้าเปิดร้านในตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า เวลาขาย
ของก็จะถูกก าหนดตามเวลาเปดิปิดของสถานที่นั้น แตถ้่าเปิดร้านออนไลน์คือมันตรงกันข้ามเลย เพราะ
ส าหรับร้านพี่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ลูกค้าว่างเมื่อไหร่ก็คลิกเข้ามาดูสินค้าในร้านได้เมื่อนั้น ไม่เห็น
จ าเป็นต้องรอเวลาหลังเลิกงาน พี่ก็ขายของได้ไม่เว้นวันหยุด ยกเว้นว่าพี่จะหยุดพักเอง” (สัมภาษณ์ : 
15 กุมภาพันธ์ 2562) 

จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าทุกคนต่างให้ความส าคัญกับร้านค้าออนไลน์ในฐานะที่เป็น
พื้นที่ที่ไร้ซึ่งกายภาพ อันเป็นลักษณะส าคัญที่ยังผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ส าหรับการเจรจาต่อรองและตกลงทางการค้า แต่ก็ยังเช่ือมโยงกับพื้นที่ทางกายภาพในกระบวนการ
ของการขนส่งและล าเลียงสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม เนื่องจากโลกาภิ
วัตน์เป็นเรื่องของการย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่  ท าให้ระยะทางและเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กิจกรรมทางการค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตในกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนของผู้คนยุคปัจจุบัน 

 
4.2.3 ใช้เงินทุนน้อยกว่าการเปิดหน้าร้านแบบกายภาพ 

แน่นอนว่าความฝันของใครหลายๆ คนก็คงอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เนื่องด้วยเหตุผลด้าน
เงินทุน เวลา หรือปัจจัยอื่นๆ จึงไม่สามารถท าได้ แตใ่นปัจจุบันน้ีกลับไม่ต้องกังวล เพราะมีช่องทางการ
ขายของที่ง่ายดายมากข้ึน นั่นก็คือการเปิดร้านผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพราะจากอัตราการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มข้ึนทุกปี ส่งผลท าให้โอกาสในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้น
เพิ่มข้ึนตามไปด้วย ซึ่งท่ามกลางสังคมยุคโลกาภิวัตน์จะเห็นได้ว่าหลายคนสามารถน าความทันสมัยของ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์  

โดยคุณต่อ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี กล่าวถึงสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าว่า “ตอนเด็กๆ ผมเคยมีความฝันว่าจะเปิดร้านขายอะไหล่ให้พ่อ ซึ่งดูๆ แล้วไม่น่าจะ
เป็นไปได้เพราะเปิดร้านขายอะไหล่ต้องมีทุนเป็นแสนๆ แต่ผมกับพ่อสามารถเริ่ มธุรกิจเงินแสนจาก
อะไหล่สองเข่งกับเงินไม่กี่พันได้ เพราะแรกเริ่มผมต้องซื้ออะไหล่มาอย่างละช้ิน เพื่อถ่ายรูปลงเว็บให้
ลูกค้าเลือก” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับคุณแทน (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี ที่ให้เหตุผลว่า “เนื่องจากการปล่อยเช่าแบบมหีนา้
ร้านจ าเป็นต้องใช้ทุนที่ค่อนข้างสูง ผมเลยลองปรึกษาคนในครอบครัวว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง ลูกชายจึง
อาสาถ่ายรูปพระเครื่องที่ผมมีติดบ้านไว้มาลองขายผ่านช่องทางออนไลน์ เริ่มแรกก็ขายเพื่อนๆ ด้วย
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กันเอง เพราะฐานลูกค้าเรามีไม่เยอะ แต่พอจับทางได้ ช่วงระยะหลังๆ ก็เริ่มมีลูกค้าติดต่อเข้ามา ส่วน
ใหญ่ก็เสียตังค์ไปกับค่าซื้อโฆษณามาโปรโมทเพจ” (สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

ส่วนในกรณีของคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี ที่เปิดร้านขายเครื่องส าอางออนไลน์ได้ให้ข้อมูล
ว่า “ส าหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์บนเว็บนั้น พี่ไม่จ าเป็นต้องรอให้มีเงินทุนหลักหมื่นหรือหลักแสน 
เพื่อมาเปิดร้านค้าเป็นของตัวเอง เพราะสมัยนี้มีเงินทุนแค่หลักพันพี่ก็สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์บน
หน้าเว็บที่พร้อมขายของได้แล้ว ส่วนใหญ่เสียตังค์ไปกับค่าของที่ส่งให้เขารีวิวเพื่อโปรโมทสินค้า ยัง
ดีกว่าต้องมาลงทุนเปิดร้าน มิหน าซ้ าพี่ไม่ต้องมาคิดออกแบบรีโนเวทร้านใหม่ คือพี่มองว่าเก็บเงินส่วน
ต่างนี้ไปลงทุนหรือท าอย่างอื่นดีกว่า” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณแจง (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี เจ้าของร้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลนท์ี่
ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “ถ้าเปิดร้านค้าจริงๆ ส าหรับพี่คือยุ่งยากมาก ไหนจะต้องมีหน้าร้านไว้
จัดวางสินค้าให้ลูกค้าได้เห็น แต่ถ้าเทียบกับร้านออนไลน์ ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าบนหน้าเว็บได้เลย พี่
คิดว่าอย่าเสี่ยงดีกว่า อีกอย่างเช่าที่มาก็ไม่รู้จะขายได้ไหม เริ่มจากศูนย์ละค่อยขยับขยายเอา ส าหรับพี่
คิดว่าช่องทางออนไลน์นี่แหละตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ทุนน้อยเพื่อโปรโมทสินค้าที่สุดแล้ว” 
(สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2562) 

ส าหรับในกรณีของคุณกริช (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี ที่เปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬาออนไลน์ได้ให้
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ว่า “คือผมคิดว่าในบางพื้นที่ที่เป็นท าเลทอง ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้านก็จะสูงข้ึนเป็นเงาตามตัวไปด้วย นี่ยัง
ไม่รวมพวกเฟอร์นิเจอร์ที่จะใช้ตกแต่งหน้าร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านนะ ไหนจะค่าน้ าค่า
ไฟ ค่าอื่นๆ จิปาถะอีก แต่ลองย้อนคิดดูว่าแค่เปิดร้านออนไลน์ ผมก็สามารถมีพื้นที่แสดงสินค้าได้ง่ายๆ 
จะเสียตังค์ก็แค่ตอนซื้อโฆษณาโปรโมทเพจแค่นั้น นี่เรื่องจริงนะครับ ไม่ได้ล้อเล่น” (สัมภาษณ์ : 24 
ธันวาคม 2561) 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปนั้น ท าให้เล็งเห็นได้ว่านอกจากจะลงทุนน้อยแล้ว ยังจะสามารถ
ประสบความส าเร็จได้ไม่ยาก เพราะการเปิดร้านออนไลน์นั้น มีต้นทุนที่ต่ ากว่าการเปิดร้านในรูปแบบ
กายภาพทั่วไป เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าเช่าร้าน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน แต่ถ้าต้องการมีเว็บไซต์
เป็นของตนเองหรือไปสมัครใช้บริการตามเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านออนไลน์หรือฝากขายสินค้าก็ต้อง
มีค่าเช่าพื้นที่ ค่าธรรมเนียมรายเดือน รายปี หรืออาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขาย แต่เมื่อเทียบกับ
การเปิดร้านในรูปแบบกายภาพแล้ว พบว่าการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าและเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มากกว่าอีกด้วย ฉะนั้นการใช้ช่องทางออนไลน์ส าหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและบรกิาร 
เพื่อลดต้นทุนในการเปิดหน้าร้านทางกายภาพก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
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4.2.4 บริหารจัดการง่ายด้วยตนเอง 
บางครั้งหลายคนจะเห็นได้ว่า การซื้อ-ขายระหว่างร้านค้ากับลูกค้าก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ยิ่งถ้า

หากมีหน้าร้านหรือมีร้านขนาดใหญ่ การด าเนินการต่างๆ ก็ต้องมีข้ันตอน มีคน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
และยิ่งเกี่ยวข้องมากเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในกระบวนสั่งซื้อหรือขายสินค้าให้กับลูกค้า
ได้มากเท่านั้น แต่ส าหรับช่องทางออนไลน์ การซื้อขายหรือรับออเดอร์จากลูกค้า สามารถจบได้ในที่
เดียวด้วยระบบการซื้อขายแบบ step by step ที่ให้ลูกค้าด าเนินการสั่งซื้อสินค้าไปตามข้ันตอน ส่วน
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็แค่รอด าเนินการตามออเดอร์ที่เข้ามาเท่านั้น  ซึ่งในกรณีนี้คุณขวัญ (นามสมมุติ) 
อายุ 35 ปี ที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าสาวอวบออนไลน์ให้ความเห็นว่า “พี่เช่ือว่าหลายคนที่มีหน้าร้านเป็น
ของตัวเอง น่าจะต้องพบเจอปัญหาบ่อย จากประสบการณ์ที่พี่เจอมาก็คือลูกน้องชอบโกงตังค์เจ้านาย 
เรียกง่ายๆ คือมุบมิบตังค์อะ แต่ถ้าขายของผ่านช่องทางออนไลน์ดีตรงที่พี่ไม่ต้องมาบรหิารจัดการคนให้
ปวดหัว เพราะอย่างที่รู้ๆ กันว่าร้านออนไลน์สามารถควบคุม ดูแลทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียว” 
(สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับคุณบิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เจ้าของร้านขายเครื่องประดับออนไลน์ที่ให้เหตุผล
ว่า “พี่มองว่าร้านค้าจริงๆ จะต้องมีคนคอยดูแลร้านอย่างน้อย 2 คน เพราะถ้าดูแลร้านคนเดียว แล้ว
ลูกค้าเข้าร้านตอนที่ก าลังท าธุระส่วนตัวอยู่ น้อยคนมากๆ ที่จะรอจนเราท าธุระเสร็จ แต่ถ้าเปลี่ยนมา
เป็นร้านค้าออนไลน์ พี่ว่าสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้คนเดียว เผลอๆ สะดวกกว่าด้วยเพราะไม่
ต้องจ้างให้ใครมาเป็นผู้ช่วย” (สัมภาษณ์ : 6 มีนาคม 2562) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้การค้าขายบนโลกออนไลน์ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งบางคนท าก าไรจากการขายสินค้าได้เป็นกอบเป็นก า จึงท าให้หลายคนหันมาให้ความ
สนใจในการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้ากันมากข้ึน ด้วยเหตุผลที่ว่าลงทุนต่ า ดูแลจัดการง่าย อีกทั้งยังขายได้
ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งลูกค้าสามารถแวะเวียนเข้ามาเลือกชมหรือเลือกซื้อได ้24 ช่ัวโมง และนี่
คือเสน่ห์บางส่วนที่ท าให้ผู้คนเลือกที่จะท าการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

4.3 รูปแบบการจัดการและแหล่งท่ีมาของสินค้าแต่ละประเภท 

เมื่อทราบแล้วว่าเราจะขายสินค้าอะไร อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้คือจะซื้อสินค้ามาขายได้จากที่ไหน
บ้าง เพราะสินค้าแต่ละประเภทก็มีแหล่งขายราคาส่งที่ต่างกัน ซึ่งถ้าหากเราหาซื้อสินค้าได้จากแหล่งที่
ได้ราคาถูก ก็จะท าให้เราสามารถขายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ได้ในราคาถูกเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นผลดี
กับกลุ่มบุคคลที่ขึ้นช่ือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้า เนื่องจากร้านค้าออนไลน์มีตลาดการแข่งขันที่สูง โดยสินค้า
แบบเดียวกันถ้าหากขายถูกกว่าร้านอื่นก็ย่อมได้เปรียบคู่แข่งอย่างแน่นอน ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการ
จัดการและแหล่งที่มาของสินค้าแต่ละประเภทได้ดังนี้ 
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4.3.1 ผลิตสินค้าเอง 

สินค้าบางอย่าง แน่นอนว่าหลายคนอาจพอมีฝีมือผลิตเอง ท าเองด้วยใจรัก แต่ถ้าหากออร์เดอร์
เข้าเยอะ ๆ ก็อาจผลิตไม่ทัน จ าเป็นที่ต้องจ้างให้คนอื่นช่วยผลิต ซึ่งในกรณีนี้คุณแหม่ม (นามสมมุติ) 
อายุ 37 ปี เจ้าของร้านขายกระเป๋าออนไลน์เล่าว่า “บางทีพี่ก็ปวดหัวเรื่องการจ้างงาน บวกกับงาน
ไม่ได้ดั่งใจ แต่พี่ก็แก้ปัญหาด้วยการหาช่างฝีมือไว้เยอะๆ แล้วทดสอบฝีมือ ถ้าฝีมือดีผ่านการทดสอบก็
เก็บรายช่ือไว้ ถ้ามีงานล้นมือเมื่อไรก็จะจ่ายงานต่อได้ในทันที” ซึ่งแหล่งที่มาของวัสดุที่น ามาใช้ท า
กระเป๋าน้ัน เธอกล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะไปเลือกผ้าจากพาหุรัด เพราะที่นั่นหลายคนบอกต่อกันมาว่าเป็น
ตลาดขายส่งผ้าไว้เอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือจะเป็นกระเป๋าแบบที่พี่ขาย กระเป๋าที่พี่
ขายแต่ละรุ่นแต่ละล็อตก็จะมีเนื้อผ้าที่ต่างกันไป แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบและมีรสนิยมแบบไหน ส่วน
ใหญ่ก็ท ากันเองในครอบครัวเพราะมีจักรแค่สองตัว จะจ้างก็ต่อเมื่ อช่วงที่ออเดอร์เข้าเยอะๆ” 
(สัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับกรณีของคุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี ที่เปิดร้านขายรองเท้าออนไลน์ได้ให้ข้อมลู
ว่า “รองเท้าท ามือที่พี่ขายคือ พี่จะเน้นเป็นกิจการครอบครัวมากกว่า ทั้งพี่ชาย ตัวพี่เอง รวมถึงพ่อจะ
ช่วยกันเย็บตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา บางครั้งลูกค้าเจอแบบรองเท้าที่โดนใจมากๆ แต่อยากเปลี่ยน
ลายผ้าเป็นสีที่ชอบ ซึ่งความต้องการแบบนี้เป็นไปได้ เพราะร้านพี่รับท าและก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้ตาม
แบบ เพราะอยากให้ลูกค้าได้ของที่ตรงใจ อีกอย่างคือพี่มองว่าของท ามือพวกนี้สว่นใหญ่มันมเีอกลักษณ์
เฉพาะตัว แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ถ้าเทียบกับของที่ผลิตจากโรงงาน ส่วนใหญ่จะไปเลือกซื้อพวกวัสดุ
อุปกรณ์แถวเจริญรัถ เพราะมีให้เลือกเยอะ เอามาเย็บท ารองเท้าได้หลายแนว” (สัมภาษณ์ : 18 
มกราคม 2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณบิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เจ้าของร้านขายเครื่องประดับออนไลน์ได้ให้
ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “การที่เราท าแบรนด์เองผลิตเองทุกขั้นตอนแบบนี้ แน่นอนว่ามีสิทธ์ิท า
ตามสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ต้องออกแบบตามค าสั่งเจ้านาย แล้วก็ไม่ได้ท าเพื่อป้อนโรงงานด้วย ส่วนตัวพี่เอง
เลยมองว่าท าให้เราไม่ถูกจ ากัดด้วยกรอบเดิมๆ ท าให้คนท างานฝีมืออย่างพี่กล้าท าอะไรทีแ่ตกต่าง ปกติ
จะเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์จากส าเพ็ง บางทีพี่จะเอาพวกเครื่องประดับ สร้อยคอต่างหู หรือสร้อยข้อมือ 
มาแต่งเติมให้มีเอกลักษณ์จนเป็นแบรนด์สินค้าของพี่เอง ถือว่าสร้างก าไรให้พี่ได้เยอะพอสมควร” 
(สัมภาษณ์ : 6 มีนาคม 2562) 

โดยทั้งคู่กล่าวว่า “วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ท ารองเทา้และเครื่องประดับส่วนใหญจ่ะไปหามาจากส า
เพ็ง” ซึ่งถือเป็นตลาดค้าส่งยอดฮิตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจากเดิมที่เป็นย่านคนจีนในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์พัฒนาต่อเนื่องจนมาเป็นศูนย์รวมสนิค้านานาชนิด สินค้าที่มีจ าหน่ายในตลาดส าเพ็งมักจะ
เข้ากับหมวดหมู่สินค้าขายดีออนไลน์ อย่างเครื่องประดับ สร้อยคอต่างหู สร้อยข้อมือ ก าไล แหวน โดย
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อาจจะน ามาแต่งเติมให้มีเอกลักษณ์จนกลายเป็นแบรนด์สินค้าของตัวเองก็สามารถสร้างก าไรให้กับ
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้อย่างแน่นอน  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แม้ทุกวันน้ีของใช้ตามท้องตลาดหรือห้างสรรพสินค้าจะมีให้เลือกซื้อ
เยอะแยะมากมาย แต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกไลฟส์ไตล์ไปซะหมด ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่ายังมีกลุม่คนบางกลุม่ที่
เสาะแสวงหาข้าวของเครื่องใช้ที่แตกต่างและไม่ซ้ าใคร ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า หรือของ
กระจุกกระจิกต่างๆ เพราะท่ามกลางความรวดเร็วฉับไวในยุคดิจิทัล ยังมีโลกใบเล็กของกลุ่มคนท างาน
แฮนด์เมดที่ก าลังเติบโตไปอย่างช้าๆ สร้างสรรค์สินค้าด้วยสมองและสองมือ โดยส่วนใหญ่เน้นผลิต
สินค้าในลักษณะของกิจการครอบครัวเปน็หลกั และถึงแม้จะมีข้อจ ากัดทางการผลติบางอย่าง เช่น ไม่มี
เงินทุนมากมาย หรือไม่มีเครื่องจักรกลหลายสิบเครื่องช่วยทุ่นแรง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆ ต่อการ
รังสรรค์สินค้าให้สามารถตีโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันได้  

 
4.3.2 รับสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง 

ปกติในการขายสินค้าแต่ละประเภทนั้น ส่วนใหญ่สินค้ามักจะมาจากผู้ผลติ แตน่อกจากนี้ยังมีอีก
หนึ่งรูปแบบที่พ่อค้าแม่ค้ามักจะไม่ได้ท าการซื้อขายผ่านผู้ผลิตโดยตรง แต่รับสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง
แทน ซึ่งพ่อค้าคนกลางในที่นี้คือร้านค้าส่งที่จ าหน่ายสินค้าทั่วไปให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้า
ออนไลน์ส่วนใหญ่มักเลือกซื้อหาสินค้าจากร้านค้าเหล่าน้ีในทางกายภาพ หลักจากนั้นจึงน ารูปภาพของ
สินค้ามาลงขายในสื่อโซเชียลรูปแบบต่างๆ บนร้านค้าออนไลน์ของเรา เมื่อมีลูกค้าสนใจและท าการ
สั่งซื้อเข้ามา ก็สามารถรับสินค้าจากร้านนั้นๆ มาขายต่ออีกทีในรูปแบบของการซื้อมาขายไป ซึ่งวิธีการ
จัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันไปตามข้อตกลงที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ท าไว้กับพ่อค้าคนกลางหรือร้านค้าส่ง 
โดยอาจจ าแนกรูปแบบของการจัดการสินค้าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

(1)  แบบไม่สต็อกสินค้า 
ในช่วงแรกของการขายของออนไลน์ เช่ือว่าหลายคนคงใช้วิธีนี้ เพราะเกรงว่าถ้าสั่งซื้อสินค้ามาก

องไว้ อาจขายไม่ได้ โดยวิธีการรับสินค้าจากแหล่งค้าส่งโดยตรง ซึ่งวิธีการนี้พ่อค้าแม่ค้าไม่จ าเป็นต้อง
ลงทุนสต็อกสินค้า เพียงแค่น ารูปสินค้าและรายละเอียดของสินค้าจากร้านค้าส่งมาลงรายการในร้าน
ออนไลน์ ก็สามารถเสนอขายสินค้าได้โดยง่าย อย่างที่คุณจุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี ซึ่งเปิดร้านขาย
อุปกรณ์แต่งบ้านออนไลน์เล่าว่า “เริ่มแรกพี่กลัวทุนจม เลยทดลองขายแบบไม่สต็อกสินค้า เพื่อดู
ทิศทางลมให้แน่ใจก่อน แน่นอนอยู่แล้วว่าพี่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าสกับาท แค่เอารูปและก็รายละเอยีด
สินค้าจากร้านค้าส่งมาลงรายการในร้านออนไลน์ แถมลงได้ไม่จ ากัด จะเยอะแค่ไหนก็ได้ และเมื่อมี
ลูกค้าสั่งซื้อพร้อมโอนเงนิมา พี่ก็ค่อยสั่งซื้อจากร้านค้าสง่แลว้ส่งสนิค้าให้ลูกค้า” เธอกล่าวเสริมว่า “การ
จัดส่งสินค้ามี 2 แบบ โดยแบบแรกร้านค้าส่งส่งสินค้าให้ในนามของเรา และแบบที่สองร้านค้าส่งส่ง
สินค้าให้เราก่อน แล้วเราก็ค่อยส่งสินค้าให้ลูกค้าเองอีกที แน่นอนว่าแบบที่สองอาจสิ้นเปลืองค่าส่งนิด
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หน่อย แต่พี่ก็ได้เห็นสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า ซึ่งร้านค้าส่งที่ว่าน้ีส่วนใหญ่มักอยู่แถวคลองถม เพราะถือว่า
เป็นแหล่งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง โคมไฟประดับ และก็สินค้าที่พี่เน้นขายอย่างอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน” 
(สัมภาษณ์ : 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

ในบางกรณีสินค้าที่ร้านค้าส่งอาจหมด คุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่เปิดร้านขายของเล่น
ออนไลน์ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “อุตส่าห์ขายได้ แต่ไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้า มิหน าซ้ ายังเช็ค
สต็อกยาก ใช้เวลานานกว่าจะตอบลูกค้าได้ว่ามีของพร้อมส่งหรือไม่มี แถมได้ก าไรน้อย สินค้าบางอย่าง
ได้ก าไรแค่ 10 – 20%  แต่ถ้าชดเชยกับการที่ไม่ต้องออกเงินซื้อมาตุนไว้ขายก็พอรับได้ โดยผมมักไปหา
ของมาขายจากสะพานเหล็ก ที่เป็นย่านขายส่งของเล่นหรือพวกโมเดลสะสม ซึ่งโมเดลรถที่ผมเอามาลง
ขายทางออนไลน์ มันก็ฮิตในกลุ่มคนรุ่นใหม่เหมือนกัน เลยไม่กังวลว่าจะขายได้ก าไรมากน้อยแค่ไหน 
เพราะยังไงมันก็ขายได้เรื่อยๆ อยู่แล้ว” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับกรณีของคุณแจง (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี ที่เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ออนไลน์ กล่าวว่า “แรกเริ่มนั้นพี่สมัครเป็นตัวแทนจ าหน่ายก่อน เพราะเลือกได้ว่าจะสต็อกของรึเปล่า 
แต่พี่ไม่อยากเสี่ยง ช่วงแรกเลยเน้นขายแบบไม่สต็อกสินค้ามากกว่า” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้
หลากหลายธุรกิจออนไลน์ได้หันมาสง่เสรมิคนที่อยากมีรายได้แต่ไม่สะดวกในการลงทุนสร้างแบรนดเ์อง 
ก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพราะนอกจากธุรกิจอาหารเสริมนั้นจะขายดี
จากการโฆษณา และการรีวิวสินค้าจากพรีเซ็นเตอร์หรือลูกค้าที่ซื้อไปใช้แล้ว ในช่องทางของตัวแทน
จ าหน่ายก็เป็นฐานลูกค้าช้ันดีของการค้าในรูปแบบออนไลน์เช่นกัน ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายน้ันช่วยในเรื่อง
การกระจายสินค้าและเป็นการโฆษณาสินค้าให้ทั่วถึงได้ดีทีเดียว หากต้องการสมัครเป็นตัวแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างยาลดความอ้วนนั้น เธอเล่าว่า “เงื่อนไขคือถ้าไม่ต้องการสั่งสินค้า
มาตุนเอาไว้ก็อาจจะต้องสมัครเป็นสมาชิก และก็โฆษณาขายสินค้านั้น” โดยเธอกล่าวเสริมว่า “เมื่อ
ขายได้แล้วก็แจ้งไปทางเจ้าของแบรนด์ที่เราขาย เพื่อที่จะได้ให้เขาจัดส่งให้ลูกค้าอาจจะส่งในนามของ
เราเองหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าเองก็แล้วแต่ที่ตกลงกันไว้ ส่วนรายได้นั้นก็คิดตามเปอร์เซ็นหรือตาม
ข้อตกลงที่ท าไว้ด้วยกัน” (สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณต่อ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี ที่เปิดร้านขายอะไหล่รถออนไลน์ โดยให้ข้อมูล
ว่า “ส าหรับพี่คิดว่าการขายของออนไลน์โดยไม่สต็อกสินค้ามันก็ได้เปรียบในหลายๆ เรื่อง แต่ข้อเสียก็
คือลูกค้าต้องการของในวันนี้หรือพรุ่งนี้ เราจะไม่สามารถส่งได้ทันที เพราะต้อง ไปเอาสินค้ามาจาก
ร้านค้าส่งหรือแหล่งโดยตรง ซึ่งถ้าลูกค้าต้องการด่วนบางทีก็จะไม่รอสินค้าจากร้านเรา ท าให้ไปออเดอร์
ร้านอื่นแทน” ส่วนแหล่งที่มาของสินค้าประเภทอะไหล่รถนั้น เขาเล่าว่า “ส่วนใหญ่พี่จะเน้นซื้อมาขาย
ไปเป็นหลัก ของก็ไปรับมาจากตลาดรัชดาไนท์บาซ่า ตลาดนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราสามารถต่อรองราคา
ได้มากกว่าที่อื่นๆ บางทีพี่ซื้อมาถูก ขายได้ก าไรเยอะๆ ก็มี ส าหรับพี่มันเป็นอีกแหล่งที่น่าลองมาเดินดู
สินค้าแล้วเอาไปขายต่อในโลกออนไลน์” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 
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(2) แบบสต็อกสินค้า 
ส าหรับการสต็อกสินค้านั้นอาจช่วยลดต้นทุนการสั่งซื้อจากพ่อค้าคนกลางหรือร้านค้าส่งไปได้

บ้างบางส่วน เนื่องจากหากซื้อให้ปรมิาณมากมักจะได้ในราคามิตรภาพ ซึ่งในกรณีนี้คุณฟ้า (นามสมมตุ)ิ 
อายุ 26 ปี แม่ค้าเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์ ให้ข้อมูลว่า “ส าหรับพี่นะพี่เป็นตัวแทนจ าหน่ายแบบสต็อก
สินค้า ก็คือพี่จะจ่ายค่าสินค้าทั้งหมดแล้วเอามาสต็อกไว้กับตัวเองเลยเหมือนซื้อขาด ส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อ
เยอะหน่อยถึงจะได้ในต้นทุนที่ต่ า เพราะพี่อยากจะได้ก าไรจากส่วนต่างของราคาขายปลีกเยอะๆ” ส่วน
แหล่งที่มาของสินค้าประเภทนี้ เธอเล่าว่า “ส่วนใหญ่ก็ไปรับมาจากแพลตตินั่ม เพราะเป็นแหล่งรวม
เสื้อผ้าแฟช่ัน ซึ่งจุดเด่นที่เป็นวัฒนธรรมของห้างนี้ที่พี่สงัเกตุคือ จะนิยมขายสินค้าในราคาส่งที่ 3 ช้ินข้ึน
ไปในร้านๆ เดียว มันเลยท าให้เวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าไปขายจะได้มีความหลากหลายและก็ไม่ซ้ ากันมาก 
เมื่อเทียบกับแหล่งค้าส่งอื่นๆ หรือในย่านประตูน้ าด้วยกันที่จะขายส่งตั้งแต่ 6 ช้ินข้ึนไป” (สัมภาษณ์ : 
26 ธันวาคม 2561) 

(3)  แบบพรีออเดอร์สินค้า 
ใครหลายคนคงจะเคยได้ยินค าว่าพรีออเดอร์กันมาบ้าง และอาจจะมีบางคนสงสัยว่าจริงๆ แล้ว

การพรีออเดอร์นั้นคืออะไรและเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์อย่างไร ในกรณีนี้คุณเอ (นามสมมุติ) 
อายุ 26 ปี ที่ขายเครื่องส าอางออนไลน์ อธิบายให้ฟังว่า “พรีออเดอร์ก็คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้า
สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีอยู่ในสต๊อคของรา้นค้าได ้ย้ านะคะว่า ไม่มีสินค้าอยู่ในสต็อก ปกติพี่จะท าการ
รับออเดอร์จากลูกค้าไว้ล่วงหน้า และก็ให้ลูกค้าโอนเงินมัดจ าสินค้าก่อนครึ่งหนึ่ง หรือตามสัดส่วนที่ได้
ตกลงกันไว้ จากนั้นพี่จะสั่งซื้อสินค้าชนิดนั้นจากแหล่งโดยตรง และเมื่อพี่ได้รับสินค้าจากแหล่งค้าส่ง
แล้ว ก็ค่อยจัดส่งให้กับลูกค้าอีกต่อหนึ่งนั่นเอง”  

โดยเธออธิบายเสริมว่า “ส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าจะพรีออเดอร์พวกเครื่องส าอาง เพราะในไทยจะ
แพงกว่าของที่มาจากต่างประเทศ วิธีการรับพรีออเดอร์ของพี่โดยทั่วไปก็คือจะมีการเปิดรับเป็นรอบ 
แบ่งเป็นรอบละสัปดาห์หรอืสองสัปดาห์ ก็แล้วแต่ว่าร้านค้าไหนจะก าหนดยังไง อย่างเช่น พี่เปิดรอบพรี
ออเดอร์ให้ลูกค้าสั่งซื้อเครื่องส าอางจากต่างประเทศรอบที่ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม และจะปิดรอบใน
วันที่ 20 สิงหาคม ในระหว่างสิบวันนั้นลูกค้าที่ต้องการสินค้าจะสั่งซื้อและก็โอนเงินล่วงหน้า พอหมด
รอบพรีออเดอร์ พี่ก็จะสั่งสินค้าจากแหล่งค้าส่ง และก็จัดส่งให้ลูกค้าภายหลังเมื่อสินค้ามาถึงไทยแล้ว” 
(สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

จากข้อมูลที่น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการสินค้าแบบพรีออเดอร์ ถือเป็น
รูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านออนไลน์อีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างไปจากสองรูปแบบที่ได้
กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไม่จ าเป็นต้องสรรหาสินค้าในทางกายภาพมาขายบนโลกออนไลน์ 
เพราะสินค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นฝ่ายออเดอร์มา เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จึงท าหน้าที่เป็นเสมือนคน
กลางเช่ือมระหว่างแหล่งค้าส่งและลูกค้า รูปแบบการจัดการสินค้าประเภทนี้ถือว่า ได้รับความนิยมใน



77 
 

 
 

กลุ่มคนที่อยากได้สินค้านอกเหนือไปจากที่ทางร้านวางจ าหน่าย หรือกลุ่มบุคคลที่ช่ืนชอบสินค้า
ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากกับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศด้วยตัวเอง เพราะอาจจะตดิ
ปัญหาเรื่องภาษา หรือได้รับความเสี่ยงหากเกิดกรณีสินค้าหายได้ 

กล่าวได้ว่าการรับสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง อาจมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งพ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์ควรเลือกวิธีจัดการสินค้าให้เหมาะสมกับร้านค้าออนไลน์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ของการเลือกหาสินค้า การจัดการ หรือแม้กระทั่งในข้ันตอนของการจัดส่ง 

4.3.3 รับสินค้าจากโรงงานโดยตรง 
ส าหรับการซื้อสินค้าหรือจ้างผลิตสินค้าโดยตรงจากโรงงาน มักจะได้สินค้าในราคาที่ถูก ดังนั้น

หากรู้ว่าสินค้าที่ต้องการจะขายมีโรงงานไหนผลิตบ้าง และสามารถที่จะซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตมา
ขายได้ ก็จะท าให้มีโอกาสซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าการรับสินค้ามาขายผ่านพ่อค้าคนกลางกว่าเท่าตัว 
แตใ่นบางกรณีที่เลือกสินค้าเฉพาะเจาะจงในแบบทีต่้องการ อย่างครีม สบู่ อาหารส าเร็จรูป หรือเสื้อผา้ 
การจ้างผลิตน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์  

อย่างในกรณีของคุณแก้ว (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ที่เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ออนไลน์ เล่าว่า “แรกเริ่มพี่ติดต่อโรงงานหลายที่เลย ส่วนใหญ่โรงงานพวกนี้มีสูตรครีมไว้ให้แล้ว แต่ถ้า
มีสูตรของตัวเองจะต้องเอาไปให้โรงงานดูอีกทีถึงจะผลิตข้ึนมาได้ ซึ่งเขาจะช่วยท าจนออกมาส าเร็จเลย 
ทั้งบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ ถึงข้ันข้ึนทะเบียนสินค้า ส าหรับครีมทารักแร้ของแบรนด์พี่เริ่มต้นที่ 30,000 คือ
มันดีตรงที่ว่างบเท่านี้ก็ออกครีมแบรนด์ตัวเองได้” โดยการรับสินค้ามาขายโดยตรงจากโรงงานน้ันจะ
เป็นไปในลักษณะของการขายส่งจ านวนครั้งละมากๆ และถ้าขายได้ไม่หมดก็อาจจะท าให้ทุนจมกับ
สินค้าได้ ในกรณีนี้เธอมองว่า “การที่จะสั่งสินค้าจากโรงงานแต่ละครั้งในปริมาณเยอะๆ นั้น เรา
สามารถบริหารสต็อกเองได้ ซึ่งการสต็อกของถามว่าส่งผลดีไหม ส าหรับพี่มันก็เวิร์กพอตัว เพราะ
เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราอยากขายของให้หมด อีกอย่างที่ส าคัญคือสินค้าพร้อมส่งทันทีไม่พลาด
โอกาสในการขายด้วย แถมแจ้งเลขพัสดุได้เลย ไม่ต้องรอเลขพัสดุจากร้านค้าส่ง ” เมื่อถามถึงแหล่งทีม่า
ของสินค้าประเภทนี้ เธอกล่าวว่า “โรงงานที่รับผลติครีมทารักแรข้าวของแบรนด์พี ่เขาจะจดัการเองทกุ
ข้ันตอนต้ังแต่ส่วนผสมยันใบอนุญาตอย. พี่แค่ออกแบบโลโก้แบรนด์แค่นั้น คนส่วนใหญ่ก็จะนิยมไปท า
ที่ถนนหลานหลวง เพราะมันเป็นแหล่งขายบรรจุภัณฑ์ พวกแพคเกจที่ใช้บรรจุครีมต่างๆ เพื่อแบ่งขาย 
รวมไปถึงยังรับออกแบบฉลากสินค้า หรือโลโก้แบรนด์ตามที่พี่ต้องการด้วย” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 
2562) 

นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า วิธีการจัดการสินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่เฉพาะการขาย
สินค้าที่มีของเตรียมไว้ให้ลูกค้าได้กดสั่งซื้อพร้อมจัดส่งได้ทันทีเท่านั้น แต่ยังมีรูปแบบที่ให้ผู้ขายสามารถ
ที่จะขายสินค้าออนไลน์ได้แม้ไม่มีของในสต๊อกได้อีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้าจะรีเควสต์มาว่าอยากได้
สินค้าแบบนี้แบบนั้น พ่อค้าแม่ค้าก็จะน ารีเควสต์น้ัน ๆ ไปคุยกับโรงงานผลิต และถ้าโรงงานผลิตได้ต้อง
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สรุปเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าใช้เวลากี่วัน กี่เดือน ต้นทุนช้ินละกี่บาท จากนั้นลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าตามที่
ตกลงกันทั้งสองฝ่ายและสามารถช าระเงินส่วนที่เหลือเมื่อสินค้าผลิตเสร็จพร้อมจัดส่ง โดยคุณกริช 
(นามสมมุติ) อายุ 32 ปี เจ้าของร้านอุปกรณ์กีฬาออนไลน์มองว่า “ในกรณีข้างต้นสามารถสั่งผลิตสินค้า
ได้ตามใจลูกค้า ไม่ต้องลงทุนเองแค่ใช้เงินของลูกค้าสั่งผลิต และที่ส าคัญคือได้ก าไรเยอะ”  

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย่อมมีข้อเสีย ซึ่งเขาเล่าว่า “ถ้าหากการผลิตเกิดผิดพลาด ก็เท่ากับว่าเข้าเนื้อ
เต็มๆ ซึ่งถ้าถามว่าเคยพลาดไหม ตอบเลยพลาดมาเยอะ เจ็บมาเยอะ บางทีสินค้ากองจนล้น ขายไม่
ออก จัดโปรโมช่ันก็แล้ว ลด แลก แจก แถมก็แล้ว ยังโละสต็อกไม่ได้” ส่วนแหล่งที่มาของสินค้า
ประเภทอุปกรณ์หรือเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับกีฬานั้น เขากล่าวว่า “ปกติจะไปรับมาจากตลาดโบ๊เบ๊ บางที
ลูกค้าออเดอร์มาให้สกรีนเสื้อทีมบอล พี่ก็สั่งท าที่นั่นเลย เพราะเป็นตลาดขายส่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ครบวงจร ที่ส าคัญเลยคือมีเสื้อผ้ากีฬาให้เลือกเยอะมาก มิหน าซ้ ายังถูกกว่าที่อื่นด้วย ซึ่งจากที่สังเกต
เสื้อผ้าที่นี่จะเป็นแบบขายส่งยกโหลไม่แบ่งขายปลีก ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจงัหวัด
ที่มารับไปขายต่อในปริมาณมาก” (สัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 2561) 

สรุปจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดการรวมถึงแหล่งที่มาของสินค้าแต่ละประเภทนั้น
มีความหลากหลาย ฉะนั้นบทบาทของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จึงแตกต่างกันออกไป โดยเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้
ให้บริการ หรือแม้กระทั่งผู้กระจายสินค้าในระบบเศรษฐกิจทางมานุษยวิทยา ซึ่งจะน ามาสู่กระบวนการ
แลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับบริบทของการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ต่อไป 

 
4.4 กลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

จะเห็นได้ว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้น เป็นการสร้างเว็บไซต์ข้ึนมาเพื่อน าสินค้าของตนเองมา
จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งร้านค้าออนไลน์จะเหมือนกับร้านค้าทั่วไปที่น าสินค้ามาวางขายแต่มี
ความแตกต่างกันตรงที่ท าการซื้อขายทุกข้ันตอนผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งพบว่าการขายสินค้า
โดยทั่วไปจ าเป็นต้องมีหน้าร้านหรอืแผงส าหรับขายสินค้า อาจต้องเช่าพื้นที่ในราคาแพง นอกจากนั้นยัง
จ าเป็นต้องซื้อสินค้ามาจัดวางจ าหน่าย แต่ส าหรับการขายออนไลน์น้ันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนเคย
เข้าใจ เพียงแค่ลงรายการสินค้า ลงรูปรายละเอียด และราคาของสินค้าในเว็บไซต์ก็สามารถขายของได้
แล้ว ฉะนั้น การเปิดร้านออนไลน์ล้วนแล้วแต่มีลักษณะรูปแบบของสื่อโซเชียลในการน าเสนอขายสินค้า
และบริการที่แตกต่างกันไป ดังนี ้

4.4.1 Facebook 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมของคนที่เล่นเฟซบุ๊กรวมถึงโซเชียลมีเดียในหลายๆ ช่องทาง คือ 

การเข้าสังคมเพื่อรับรู้เรื่องราวของคนอื่น รวมถึงแบ่งปันเรื่องของเราเอง ซึ่งพบว่าเว็บยอดนิยมอย่าง  
เฟซบุ๊ก ช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากข้ึนในการค้นหา
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สินค้า อีกทั้งทางเฟซบุ๊กยังได้เพิ่มฟังก์ช่ันสนับสนุนเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ยิ่งท าให้การค้าขายบนโลก
ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสาเหตุของการเลือกสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก เป็นตัวกลางใน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มองว่า การเปิดร้านค้า
บนเฟซบุ๊กมีข้อดีก็เนื่องจากปัจจุบันเป็นสื่อโซเชียลที่มีผู้คนนิยมใช้มากที่สุด 

นอกเหนือจากนี้ คุณแหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเลือกสื่อโซเชียล
มีเดียอย่างเฟซบุ๊ก เป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าว่า “เพราะเฟซบุ๊กมี marketplace ที่
เป็นตัวกลางการขายสินค้า ดีตรงที่ว่าเราสามารถระบุต าแหน่งของร้านค้า ราคา หมวดหมู่ของสินค้า
และก็ข้อมูลการติดต่อที่จะให้ลูกค้าใช้ส่งข้อความไปถึงผู้ขายได้ง่าย” (สัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2562)  
โดยคุณหมอก (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี อธิบายว่า “วิธีการใช้สะดวกมาก แค่ถ่ายภาพสินค้าและก็โพสต์
ลงไปในเฟซบุ๊ก พร้อมเขียนแคปช่ันอธิบายใต้ภาพ ระบุราคา คอนเฟิร์มโลเคช่ันและหมวดหมู่ จากนั้นก็
โพสต์ขายได้เลย” (สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561)  

ยิ่งไปกว่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าเกือบทุกประเภทที่ติดอันดับการซื้อขายในโลกออนไลน์ 
มักจะมีชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นเสมอ ซึ่งเฟซบุ๊กก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ในกรณีนี้คุณต่อ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี ที่เปิดร้านขายอะไหล่รถ
ออนไลน์ อธิบายว่า “อย่างพี่ขายอะไหล่รถ พี่ก็จะต้องรู้จักเว็บไซต์ที่เป็นคลับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์
ยี่ห้อต่าง ๆ ไว้ เพราะในกลุ่มพวกนี้จะรวมเซียนรถไว้เยอะ ที่ส าคัญเลยคือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทั้งนั้น” โดยเขากล่าวว่า “ปกติแล้วถ้าเจอกลุ่มใหม่ๆ พี่ก็จะสมัครเป็นสมาชิกคอยตรวจสอบความ
เคลื่อนไหว  พูดคุย ตั้งกระทู้สอบถาม หรือบางทีก็ให้ข้อมูลช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคนอื่น ซึ่งกลุ่มพวกนี้
จะช่วยให้พี่รู้ความต้องการของคนในกลุ่ม เพราะจะได้ไปหาสินค้ามาขายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ” 
(สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) เช่นเดียวกับคุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่ขายของเล่นออนไลน์
ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “กลุ่มพวกนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์และก็รวมถึง
สินค้าได้ตรงกลุ่มลูกค้าด้วย พูดง่ายๆ คือไม่ต้องไปตั้งกระทู้พร่ าเพรื่อตามเว็บบอร์ดทั่ วไปนั่นเอง” 
(สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

ฉะนั้น การใช้ marketplace ผ่านเฟซบุ๊ก ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เจอกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ  ที่อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงและต่อยอดพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรงผ่านทาง facebook messenger อีกทั้งยังสามารถ
ต่อรองซื้อขายกันได้ เรียกว่าเป็นอีกช่องทางซื้อขายสินค้าที่สะดวกและไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านให้เป็น
ภาระ จึงอาจกล่าวได้ว่า นั่นคือเหตุผลบางส่วนอันทรงประสิทธิภาพของเฟซบุ๊ก ที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ประกอบการทั้งรายใหม่ 
รายย่อย หรือแม้แต่รายใหญ่ก็ไม่อาจมองข้ามได้  
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4.4.2 Instagram 
ส าหรับ instagram นั้น ถือเป็นฟรีแอปพลิเคชันที่แชร์ภาพถ่ายพื้นฐานของโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดย

การแชร์ภาพถ่ายจะคล้ายกันกับ twitter คือจะมีการติดตาม (following) และถูกติดตาม (follower) 
ซึ่งถ้าหากใครเคยใช้งาน twitter ก็จะสามารถเข้าใจระบบการท างานของอินสตาแกรม โดยเปลี่ยนจาก
ข้อความสั้นเป็นภาพถ่ายนั่นเอง 

ร้านค้าบนอินสตาแกรมก็นับได้ว่าไม่แตกต่างไปจากการใช้งานอินสตาแกรมปกติ แต่สิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เป็นร้านค้าน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของระบบ ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
สรุปข้ันตอนของการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชันอินสตาแกรมได้ดังนี้ 

เริ่มแรกจะต้องสร้างโปรไฟล์ของร้านค้าบนอนิสตาแกรมขึ้นมาเสยีก่อน เปลี่ยนช่ือผู้ใช้งานให้เปน็
ช่ือร้านค้า ข้อมูลร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ส่วนสุดท้ายก็คือข้อมูลของการติดต่อกับร้านค้า ซึ่งในที่นี้ก็
คือใช้ไลน์หรือแอปพลิเคช่ันอื่นๆ ในการติดต่อ ซึ่งร้านค้าส่วนมากมักจะให้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือ 
line ID เพื่อใช้เพิ่มผู้ติดต่อ 

ถัดมาเป็นการถ่ายภาพสินค้าแล้วแชร์รูปภาพบนอินสตาแกรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัว
สินค้า ซึ่งจากประสบการณ์ตรงของคุณบิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เจ้าของร้านเครื่องประดับออนไลน์ 
ซึ่งมักเน้นขายสินค้าบนอินสตาแกรมกล่าวว่า “ส่วนใหญ่คนที่เล่นอินสตาแกรมจะเป็นคนหนุ่มสาววัย 
20-40 ปี ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าของพี่ โอกาสที่จะขายได้ก็มีเยอะกว่าเฟซบุ๊ก เพราะตอนน้ีอย่างที่รู้ๆ กัน
ว่า เฟซบุ๊กใครๆ ก็เล่นกัน ไม่ว่าเด็กหรือคนแก่ เลยไม่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของร้านพี่เท่าไหร่ ” 
(สัมภาษณ์ : 6 มีนาคม 2562) 

จากนั้นจะต้องหาลูกค้าเข้าร้าน โดยคุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี ซึ่งเปิดร้านขายรองเท้า
ออนไลน์บนอินสตาแกรมกล่าวว่า “ส่วนมากพี่จะเพิ่มจากเพื่อนของเพื่อน คือเข้าไปยังอินสตาแกรม
ก่อน ซึ่งจะเห็นรายช่ือเพื่อนของเพือ่นจาก following และ follower ให้คลิกเข้าไปดูโปรไฟล์ ถ้าคาดว่า
น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของเรา ให้เลือก follow ติดตามไว้ทันที เปอร์เซ็นต์ที่จะขายได้ก็มีมากขึ้นด้วย” 
(สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562) 

โดยคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี ที่เปิดร้านขายเครื่องส าอางออนไลน์ กล่าวเสริมว่า “ถ้าเพื่อน
ของเพื่อนที่เรา follow ไว้แล้ว follow เรากลับ แสดงว่าเขาสนใจในตัวสินค้าและโอกาสที่ขายสินค้าได้
ก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าท าไมพี่ถึงเลือกอินสตาแกรมเป็นช่องทางหลักในการขาย และถ้า
เกิดว่าเขาสนใจในตัวสินค้า ลูกค้าก็จะคอมเมนต์บนรูปภาพสินค้าหรือจะติดต่อผ่านทางไลน์ที่เราให้ไว้
นั่นเอง” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าเหตุผลที่พ่อค้าแม้ค้าออนไลน์นิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่าง
อินสตาแกรม เป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ผู้ที่ติดตาม
ร้านค้าบนอินสตาแกรมส่วนใหญ่จะมีความสนใจในตัวสินค้าอยู่แล้ว ฉะนั้นโอกาสที่แชร์ภาพถ่ายแล้วจะ
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ขายได้นั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดไซเบอร์สเปซที่มองว่า ช่องทางเหล่านี้เป็น
เสมือนพื้นที่ในการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้คนในชีวิตจริงเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยน
สิ่งที่ตนเองสนใจ จนน าไปสู่กิจกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ 

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรอืใหญ่ต่างหนัมาใช้โซเชียลมเีดีย (social media) หรือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network) ในการท าการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเกือบทั้งสิ้น เพราะ
ตระหนักดีว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสินค้าและขายสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือ
หากมีก็ไม่มากนักหากเทียบกับการขายสินค้าในรูปแบบอื่น ๆ ที่ส าคัญมีประสิทธิภาพที่สามารถเห็นผล
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ใช่ว่าโฆษณาเพียงหนึ่งช้ินในลักษณะเดียวที่ท าออกมาน้ันจะเหมาะกับทุก
โซเชียลมีเดีย เพราะอย่างที่สังเกตได้ว่ารูปแบบของสื่อโซเชียลล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งการ
สร้างรายได้ด้วยช่องทางในอินเทอร์เน็ตนั้น ก็ไม่ต่างจากธุรกิจที่จับต้องพบเหน็ได้ในชีวิตประจ าวัน นั่นก็
คือการที่มันมีอยู่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยเฉพาะเรื่องของกลยุทธ์ในการน าเสนอขายสินค้า
กับพลเมืองออนไลน์ ที่มีพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในลักษณะเฉพาะตัว ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งกล
ยุทธ์การน าเสนอสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ของสื่อ facebook และ instagram ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

(1)  การซื้อโฆษณา 
ส าหรับ ณ เวลาน้ี เป็นการยากมากหากเราก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์โดยปราศจากการท าโฆษณา 

เพราะคนส่วนใหญ่ที่ก าลังอยู่ในโลกออนไลน์น้ันจะอยู่กับสิ่งที่เขาใช้อยู่เป็นประจ า บางคนท่องเว็บไซต์
หลักๆ ไม่กี่เว็บไซต์ บางคนเช็คเรื่องธุรกิจจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ อีกทั้งบางคนเล่นโซเชียล
มีเดียโดยการแสดงความชอบความสนใจออกมาทางสื่อพวกนี้ ดังนั้น การที่จะเข้าถึงคนจ านวนมากใน
ช่องทางแต่ละทางก็ต้องอาศัยการโฆษณา ซึ่งสิ่งที่ส าคัญคือความเข้าใจในสื่อออนไลน์ที่เราก าลังจะใช้
งาน อีกทั้งเข้าใจพฤติกรรมของคนในน้ันถึงจะสามารถขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าออนไลน์ได้ 

เช่น หากคุณขายสินค้าเกี่ยวกับโมเดลการ์ตูน ซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม มีความจ ากัดในการ
เข้าถึงลูกค้า โดยคุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี มีกลยุทธ์ในการท าสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊กที่น่าสนใจ 
ให้ค าแนะน าว่า “ในกรณีนี้คือต้องเลือกความสนใจไปยังคนที่มีอายุอย่างน้อย 30 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ชายและมีก าลังซื้อ หรือจ ากัดพฤติกรรมเรื่องการชอบถ่ายรูปให้มากที่สุด เพราะผมคิดว่าคนที่
สะสมงานโมเดลยังไงก็ต้องมีการถ่ายรูปโชว์” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562)  ซึ่งจากประเด็นข้างต้น
จะเห็นได้ว่า หากเราจ ากัดกลุ่มเป้าหมายได้ดีและท าโฆษณาทุกวัน มีโอกาสสูงมากที่จะท าให้ลูกค้าเห็น
โฆษณาของเราและสามารถขายสินค้าให้คนกลุ่มนี้ได้ 

อีกทั้งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน เพราะถ้าไม่ได้โฟกัสลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาจเปลืองทัง้
แรงเปลืองทั้งทุน โดยคุณจุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 37 ป ีได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “ตอนเริ่มต้น
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ขายของออนไลน์ใหม่ ๆ  พี่ไม่ได้โฟกัสกลุ่มลูกค้า คิดว่าท ายังไงให้คนเห็นสินค้ามากที่สุด ยิ่งเยอะยิ่งดี 
คิดว่าคนเห็นสินค้าเยอะจะขายได้มาก แต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้นเลย คิดผิดมาก เหมือนต าน้ าพริก
ละลายแม่น้ า ออกแรงมากได้ผลน้อย หลังจากนั้นก็ได้หันมาโฟกัสลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ถือคติร้านดังตังค์ก็
ได้ เพราะถ้าเราขายไม่ดีก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันบ้าง” อย่างในกรณีนี้ เธอแนะน าให้ปรับเปลี่ยน
สินค้า “โดยเน้นว่าสินค้าน้ันเหมาะกับใคร อย่างของแต่งบ้าน สไตล์เก่าๆ ทึมๆ ที่พี่ขายน่าจะน าเสนอ
ให้ใครซื้อ ถ้าโปรโมทให้กลุ่มวัยรุ่นก็น่าจะไม่มียอดขาย พี่เลยโฟกัสไปที่กลุ่มผู้ใหญ่วัย 40 ปีข้ึนไป 
ปรากฏว่ามียอดขายเพิ่มข้ึนมาจริงๆ” (สัมภาษณ์ : 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

ณ ตอนนี้ เฟซบุ๊กยังคงเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่เปิดให้ทุกคนได้ลงโฆษณาได้ โดยโฆษณา      
เฟซบุ๊กที่มีอยู่ในขณะนี้คือลักษณะของภาพพร้อมข้อความโฆษณา โฆษณาที่เช่ือมเข้ากับเว็บไซต์ของ
ร้านค้า และโฆษณาแบบวีดีโอ เทคนิคที่ใช้ก็ยังคงเหมือนๆ กัน ซึ่งสิ่งที่จะท าให้โฆษณาของร้านค้านั้นๆ 
เป็นที่รู้จักหรือน่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นการสร้างค า สร้างรูปภาพที่แสดงถึงสินค้าของทางร้านได้เป็นอย่าง
ดี รวมทั้งข้อความโปรโมทโพสต์ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วย นอกจากนั้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมากมายของเฟซบุ๊ก จะช่วยท าให้เราสามารถได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่ม อีกทั้งเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งข้ึน 
ซึ่งจากประสบการณ์ของคุณขวัญ (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี ได้ให้ข้อมูลว่า “แรกเริ่มเพจของพี่มียอดไลก์
น้อยมาก แต่ก็พยายามสร้างยอดไลค์ให้ได้เยอะๆ เพราะหวังว่าจะมียอดขายเยอะๆ ตามไปด้วย แต่ผล
ที่ออกมานั้นคือผิดคาด ยอดขายน้อยมากๆ ซึ่งท าให้พี่ฉุกคิดได้ว่ายอดไลก์ของเพจนั้นไม่ใช่สิ่งการันตี
ยอดขายเสมอไป พี่เลยต้องกลับมาทบทวนใหม่ โดยหาวิธีการที่จะท ายังไงให้ขายได้เยอะๆ จนมาเจอ
การลงโฆษณาบนเฟซบุ๊ก”  ซึ่งการลงโฆษณากับเฟซบุ๊กนั้นมีหลายแบบ โดยเธอกล่าวเสริมว่า “จากที่พี่
ทดลองมาและได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดส าหรับพี่ น่าจะเป็นการลงโฆษณาแบบโปรโมทโพสต์ ก็คือการโป
รโมทโพสต์ที่อยู่ในเพจของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ ซึ่งที่พี่มองว่ามันคุ้มค่าเพราะเราจะได้ทั้ง
ยอดขายและก็ยอดไลก์เพจไปพร้อมๆ กัน แต่หลายคนเลือกโฆษณาแบบโปรโมทเพจ ซึ่งเท่าที่พี่ลองมา
นั้นมองว่ามันเห็นผลช้า เราได้ยอดไลค์ก็จริง แต่ไลค์ที่ได้มานั้นจะเปลี่ยนเป็นยอดซื้อรึเปล่าต้องลุ้นกัน
อีกที” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

จากที่กล่าวมานั้น ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือเป็นการโฆษณาร้านกับโฆษณาสินค้า โดยการ
โฆษณาแบบโปรโมทโพสต์ก็คือการโฆษณาสินค้า ส่วนการโฆษณาแบบโปรโมทเพจก็คือการโฆษณา
ร้านค้าน่ันเอง เพื่อยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายข้ึน คุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี อธิบายว่า “สมมุติผม
อยากได้ทีวีซักเครื่อง ไปเจอใบปลิว 2 ใบ ใบแรกโฆษณาว่า “ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านายเขียว มีสินค้าครบ
ครัน ราคาถูกสุดๆ” ส่วนอีกใบโฆษณาไว้ว่า “ทีวี LED รุ่นใหม่ล่าสุด ราคาถูก สนใจติดต่อร้านนายด า” 
พี่คิดว่าผมจะไปซื้อร้านไหนครับ “จากที่ลองมากับตัวเอง ผลปรากฏคือลูกค้ามักจะไปตามใบปลิวใบที่ 
2 ครับ เพราะว่ามันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากกว่า” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562)   
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ภาพท่ี 2 : ความแตกต่างระหว่างการโปรโมทเพจ (ซ้าย) และการโปรโมทโพสต์ (ขวา) 
             ของการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านเฟซบุก๊ 
 
ส่วนหลักการหรือกลยุทธ์ที่ท าให้ร้านค้าออนไลน์ขายดีโดยอาศัยการโฆษณานั้น คุณกริช (นาม

สมมุติ) อายุ 32 ปี แนะน าว่า “สมมุติว่าวันนี้ผมขายได้พันนึง วันต่อไปก็เอาเงิน 50% ของก าไรไปซื้อ
โฆษณาเพื่อโปรโมท ก็เท่ากับวันต่อไป โปรโมท 500 บาท แตไ่ม่ต้องเสียดายครับ เพราะส่วนตัวผมมอง
ว่าผลตอบแทนเกิน 500 แน่นอน เผลอๆ อาจได้ก าไร 5,000 ก็ได้ใครจะรู้” (สัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 
2561) 

นอกจากนี้ การลงโฆษณาบนเฟซบุ๊กนับได้ว่าเป็นวิธีการท าโฆษณาที่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนให้
ความสนใจ หรือเลือกใช้ในการท าโฆษณาเพื่อโปรโมทเพจของตัวเอง อีกทั้งเป็นรูปแบบที่เข้าถึงลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างตรงจุด เนื่องจากผู้ลงโฆษณาสามารถท าการก าหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายข้ึนมา
เองได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ ที่อยู่อาศัย การศึกษา หรือแม้กระทั่งลักษณะพฤติกรรม
เฉพาะของกลุ่มเป้าหมายก็สามารถก าหนดได้เช่นกัน 

ส าหรับอินสตาแกรมล่าสุดก็สามารถลงโฆษณาที่เช่ือมต่อกันกับเฟซบุ๊กได ้หลายคนอาจสงสัยว่า
เฟซบุ๊กเกี่ยวอะไรกับอินสตาแกรม อธิบายง่ายๆ ก็คือ ณ ตอนนี้ ทั้งสองแอปพลิเคชันอยู่ในเครือข่าย
เดียวกัน เพราะฉะนั้น เราไม่สามารถท าโฆษณาบนอินสตราแกรม ผ่านแอปพลิเคชันของอินสตาแกรม
ได้โดยตรง ซึ่งจ าเป็นต้องท าผ่านเฟซบุ๊กอย่างเดียว แตถึ่งอย่างไรก็ตาม อินสตาแกรมนั้นก็ยังมีลักษณะ
เฉพาะตัว โดยให้ความส าคัญกับรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะการแชร์ประสบการณ์และเรือ่งราว
น่าสนใจต่างๆ คนส่วนใหญ่ที่เล่นโซเชียลมีเดียชนิดนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคน ที่ต่างต้องการเสพ
สิ่งที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ ซึ่งการท าโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียชนิดนี้จึงไม่ใช่แค่การแปะป้ายโฆษณาปกติ
ทั่วไป โดยจากประสบการณ์ของคุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ป ีเล่าว่า “การลงรูปภาพหรอืวีดีโอคงไม่
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น่าจะเป็นการขายสินค้าให้ได้ยอดขายแบบในเฟซบุ๊ก แต่เป็นการดึงคนให้รู้จักตัวตนของสินค้าที่เรา
ต้องการสื่อมากกว่า เธอกล่าวเสริมว่า “สิ่งนี้ท าได้โดยการแชร์รูปภาพที่ดึงดูดกับข้อความดีๆ ที่บ่งบอก
ความเป็นสินค้าของร้านออนไลน์นั้นๆ คลิปวีดีโอที่ท าให้คนสนใจ จดจ า ช่ืนชมโฆษณา และอาจน าไป
บอกต่อได้” (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562) 

โฆษณาบนอินสตาแกรมนี้จะปรากฎในหน้าฟีดเท่านั้น อีกทั้งมีเวลาในการแสดงผลแค่ช่วงสั้นๆ 
ฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้โฆษณาน่าสนใจมากพอที่จะดึงดูดผู้คนได้มากกว่ารูป
สินค้าปกติของร้านค้าออนไลน์อื่นๆ โดยคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ป ีมีวิธีการสร้างโฆษณาให้น่าสนใจ
ด้วยการเน้นไปที่เนื้อหาของโฆษณาแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องดึงดูด อีกทั้งเรื่องราวน าเสนอจะต้องไม่ซ้ า โดย
เธอกล่าวว่า “อาจแนะน าบทความที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เป็นการให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อที่จะตัดสินใจ
ซื้อได้ง่ายข้ึน ที่ส าคัญคือช่วยให้เราดูเป็นมืออาชีพมากข้ึนด้วย ข้อมูลส่วนนี้อาจท าข้ึนเอง หรือเอามา
จากอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ต่างประเทศก็ได้เหมือนกัน ส่วนตัวพี่คิดว่าที่ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาจาก
ต่างประเทศ ก็เพราะค่านิยมที่ถูกปลูกฝังในสังคมมองว่า ถ้าเป็นข้อมูลที่ดูน่าเช่ือถือหรือเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพก็ต้องมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะถ้ามาจากประเทศที่เจริญกว่าเรา อย่างอเมริกาหรือกลุ่ม
ประเทศทางยุโรป แต่ถ้าเป็นสินค้าจากจีนก็จะรู้ๆ กันดีว่าคุณภาพมาตรฐานค่อนข้างต่ านั่นเอง” 
(สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 : ตัวอย่างของการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่ออินสตาแกรม 
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 โดยข้อมูลที่น าเสนอน้ันไม่จ าเป็นต้องเป็นบทความเสมอไป อาจจะเป็นการแชร์ข้อมูลวิดีโอจาก 
youtube ก็ได้ หรือลิงค์ URL ของเว็บไซต์อื่นที่เป็นแหล่งข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่เราพึงระวัง
คือควรจะให้เครดิตกับแหล่งที่มาเสมอ เพราะจากประสบการณ์ตรงของคุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 
ป ีเล่าว่า “เคยน ารูปของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมาโพสต์ประกอบสินค้าที่ขาย โดยไม่ใส่เครดิต ปรากฏว่า
เกือบโดนแจ้งความ เพราะเขาบอกว่าน าไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต แล้วก็ใช้ เพื่อผลประโยชน์ทาง
พาณิชย์ด้วย” (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562)   

เช่นเดียวกับคุณหมอก (นามสมมุติ) อายุ 42 ป ีที่มีวิธีการสร้างโฆษณาให้น่าสนใจด้วยการแสดง
ทรรศนะเกี่ยวกับข้อมูลที่น าเสนอ เพราะแน่นอนว่าจะดูเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับตัวสินค้านั้น มากกว่า
ร้านค้าอื่นที่เน้นขายเพียงอย่างเดียว ซึ่งในคอนเทนต์นั้น เธอมองว่า “ถ้าเราได้เขียนเองก็จะสามารถ
สอดแทรกอ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสินค้าได้ แต่ก็ต้องไม่ท าให้เกิดการเชียร์ขายสินค้าจนเกินไป”
(สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4 : ตัวอย่างการแนะน าบทความทีเ่กี่ยวข้องกบัตัวสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก 
 

ส าหรับกลยุทธ์การน าเสนอสินค้าโดยการโฆษณาดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ เพราะปัจจุบันน้ีใครที่อยู่วงการออนไลน์ก็จะทราบดีว่าการขายของออนไลน์มากกว่า 90% ท า
การเสนอขายสินค้าผ่านการโฆษณาแทบทั้งสิ้น  
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(2)  การส่งสินค้าให้นักรีวิว 
ขณะที่อีกหนึ่งรูปแบบกลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าตามแบบฉบับพ่อค้าแม่ค้าในยุค 4.0 ก็คือ 

การส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้คนธรรมดาทั่วไปที่มีคนติดตามหลักพันจนถึงหลักหมื่นรีวิว โดยอาจมี
ค่าจ้างเป็นตัวเงิน หรืออาจตอบแทนด้วยการมอบสินค้าที่รีวิวให้ฟรี ถ้าสินค้าราคาแพงก็จะเลือกมอบ
ให้แก่นักรีวิวที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุด ซึ่งในกรณีนี้ คุณแจง (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี ได้ให้ข้อมูลว่า 
“ส าหรับร้านขายยาลดความอ้วนของพี่ จะเน้นส่งของให้คนที่รับรีวิวมากกว่าที่จะจ้างเป็นตัวเงิน ส่วน
ใหญ่ก็จะส่งให้คนธรรมดาทั่วไปที่ดังในโลกโซเชียล มียอดผู้ติดตามตั้งแต่หลักหมื่นอัพ ถ้าสังเกตจะเห็น
เลยว่า นักรีวิวทุกคนมีอิสระในการน าเสนออย่างตรงไปตรงมา เพราะถือเป็นสูตรการรีวิวที่เป็นกลาง
มากที่สุดในโลกออนไลน์แล้ว โดยทั่วไปคือพี่จะเลือกนักรีวิวที่เหมาะกับจุดประสงค์ของสินค้า มีคาแร็ก
เตอร์และไลฟ์สไตล์ไปในทิศทางเดียวกัน และที่ส าคัญเลยอย่าเลือกเพราะต้องการยอดผู้ติดตามจ านวน
มากๆ แค่นั้น” (สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 : ตัวอย่างการสง่สินค้าให้นักรีวิวผ่านสือ่อินสตาแกรม 
 

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถสร้างตัวตนของร้านค้าออนไลน์ได้ว่าจะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลสินค้า หรือ
เป็นผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ จนสามารถให้ค าปรึกษากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สินค้าที่ขายดี ในโลก
ออนไลน์ส่วนหนึ่งมาจากเจา้ของหรือตัวพ่อค้าแม่ค้าที่เช่ียวชาญหรือใช้สินค้าน้ันๆ จนเห็นผล ซึ่งในกรณี
นี้คุณแก้ว (นามสมมุติ) อายุ 33 ป ีแม่ค้าขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามออนไลน์ให้ข้อมูลว่า “บางคนใช้
ตัวเองรีวิวสินค้าเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ แต่บางคนก็ใช้เรื่องของโปรไฟล์ส่วนตัวในการขายของ อย่าง
บางคนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็มาแนะน าวิธีการแต่งหน้าที่ถูกต้อง” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 
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จากกรณีนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าข้อมูลที่น าเสนอไปข้างต้นได้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับไซเบอร์
สเปซในลักษณะที่ผู้คนมีอิสระในการน าเสนอตนเองในรูปแบบที่แตกต่างจากความเป็นจริง โดย
สามารถสร้างเรื่องราวหรือตัวตนของตนเองข้ึนมาใหม่ตามความต้องการ หรือน าเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจ 
โดยสิ่งต่างๆ ที่ถูกน าเสนอนั้น ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนพื้นที่ออนไลน์ในกิจกรรมการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

 (3) ไลฟ์สด 
แต่เดิมนั้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ มักเริ่มต้นที่การส่งรูปภาพ 

ข้อความ บทความ หรือคลิปเกี่ยวกับสินค้าของตัวเอง ให้แชร์ผ่านโซเชียลต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง โดยวัดจากฐานของคนที่มากดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม หรือ โพสต์ตอบต่างๆ ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าในช่วง 2 ปีหลังที่ผ่านมา video content เป็นประเด็นที่ ถูกหยิบมาพูดถึงอย่างมากมาย 
โดยเฉพาะประโยชน์ ส าหรับการเข้าถึงผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในเชิงการมีส่วนร่วมที่
ดีกว่าคอนเทนต์รูปแบบอื่นๆ 

กระแสมาแรงของไลฟ์สด ถูกสะท้อนจากพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะด้วยธรรมชาติของความเป็น 
real-time content ที่สดใหม่ มีการเปิดโอกาสให้สามารถตอบโต้สื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรงใน
ขณะนั้น ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า กลยุทธ์การไลฟ์สดเพื่อน าเสนอสินค้านั้นมีประโยชน์ในการเพิ่มยอดขาย
ของตนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการแจ้งเตือนถ้าหากมีไลฟ์สดเกิดข้ึน หรือการแสดงผลที่ดีกว่า 
อย่างเช่น สามารถเรียกคอมเมน้ต์หรอืยอดกดไลค์จากผูช้มได้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ก็ถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนเทคนิคการไลฟ์เพื่อน าเสนอขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือช่วงก่อนการไลฟ์ ระหว่างการไลฟ์ และก่อนจบการไลฟ์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีเคล็ดลับพื้นฐานดังนี้  

ช่วงก่อนการไลฟ์ ส าหรับช่วงก่อนการไลฟ์นั้น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ควรบอกผู้ชมให้รู้
เวลาที่แน่นอนในการไลฟ์ อาจจะโพสต์บอกก่อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้เตรียมตัว 
นอกจากนั้นยังช่วยให้มีปริมาณคนรอดูการไลฟ์มากยิ่งข้ึนด้วย รวมถึงไลฟ์เมื่อเน็ตแรง โดยในกรณีนี้ 
คุณแหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี กล่าวว่า “หลายครั้งที่ภาพหรือเสียงจะติดๆ ดับๆ ชวนให้เสีย
อารมณ์ ระหว่างการไลฟ์” (สัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2562) ดังนั้นทุกครั้งก่อนการไลฟ์จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเช็กอุปกรณ์ทุกอย่าง ทั้งในเรื่องของแอปต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการไลฟ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
มีสัญญาณ wifi ที่ดจีึงค่อยเริ่มการไลฟ์ 

นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรเขียนข้อความอธิบายการไลฟ์ให้โดนใจ ที่ช่วยอธิบายให้คนดู
เข้าใจว่าเราก าลังจะไลฟ์เรื่องอะไร โดยคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี ให้ข้อมูลว่า “อาจจะเลือก
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ประโยคโดนๆ ให้เตะตาและสะดุดใจผู้ชม ที่ส าคัญคือต้องกระชับและเข้าใจง่าย อย่างเช่นอาจเซท
หัวข้อที่จะไลฟ์ว่า เสื้อนมโต ขายเท 20 บาท แค่นี้ลูกค้าเขาก็จะรู้โดยอัตโนมัติแล้วว่า ใส่ปุ๊บจะออกมา
ประมาณไหน แถมมีจ ากัดด้วยเพราะขายเทขายทิ้งนาทีทอง มิหน าซ้ าราคาถูกอีก” ยิ่งไปกว่านั้นการ
ทักทายเรียกช่ือผู้ชม ก็ถือเป็นจิตวิทยาทั่วไปที่คนมักดีใจที่มีผู้เอ่ยถึงเราเอง ซึ่งเทคนิคนี้สามารถน ามาใช้
ในการไลฟ์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เธอกล่าวเสริมว่า “อาจทักทายและเอ่ยช่ือพวกเขาบ้าง แต่ให้เป็นไปด้วย
ท่าทางที่จริงใจนะ เพราะจะเป็นการซื้อใจให้ติดตามกันต่อไปนานๆ” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

อาจกล่าวได้ว่าเวลาที่เหมาะสมและลงตัวในการไลฟ์ ถือเป็นกุญแจส าคัญข้อหนึ่งของพ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์ เพราะหากเราเลือกเวลาได้ลงตัวกับความพร้อมของลูกค้าแล้ว จะเป็นการสร้างความ
ประทับใจให้พวกเขาได้โดยง่าย ซึ่งในกรณีข้างต้น คุณฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 26 ป ีมีความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องของการเลือกเวลาที่เหมาะสมส าหรับการไลฟ์ว่า “จริงๆ คือไม่ควรไลฟ์ในช่วงที่ลูกค้าก าลังท างาน
ในระหว่างวัน หรืออย่างช่วงที่มีละครดังตอนจบ หรือฟุตบอลโลกคู่ชิงชนะเลิศอะไรท านองนี้ เพราะมัน
จะไปดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า ส่วนตัวพี่เองจะไลฟ์ช่วง 1 ทุ่ม ยาวไป แต่ก็ไม่เกิน 4 ทุ่ม เพราะลูกค้า
บางคนเขาก็เข้านอนไปแล้ว” (สัมภาษณ์ : 26 ธันวาคม 2561) 

ส่วนเทคนิคของการไลฟ์ที่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต้องค านึงถึงคือ คนดูต้องชอบเรา พวกเขาถึงจะ
ดูและรอติดตามการไลฟ์ในครั้งต่อๆ ไป ดังนั้นการสร้างเสน่ห์ในการไลฟ์ พ่อค้าแม่ค้าไม่ควรขายสินค้า
อย่างโจ่งแจ้งจนเกินไป แต่ไปเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความประทับใจได้
ยาวนานกว่า โดยคุณขวัญ (นามสมมุติ) อายุ 35 ป ีแนะน าว่า “เทคนิคง่ายๆ เพื่อพิชิตใจผู้ชมก็คือ ต้อง
แน่ใจว่าทุกครั้งที่จะท าการไลฟ์ เราต้องรู้สึกผ่อนคลาย ยิ้มแย้ม และก็มีความมั่นใจในตัวเอง ” 
(สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) ดังนั้นศิลปะในการสื่อสารจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง รายละเอียด
ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญ เช่น มุมกล้องการแต่งตัว จังหวะในการพูด 
น้ าเสียง มุกตลก สิ่งเหล่านี้สามารถซักซ้อมได้ก่อนเริ่มการไลฟ์ เมื่อแน่ใจว่าผู้ชมชอบเราแล้ว  ค่อย
พยายามสอดแทรกการแนะน าสินค้าไปอย่างแนบเนียน อาจพูดในช่วงท้ายๆ ของการไลฟ์ให้ลูกค้า
จดจ าสินค้าและบริการของเราได้ หรือย้ าเตือนให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เราต้องการ 

ส าหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพ นอกจากจะปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่ ง
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการไลฟ์เพื่อเรียกลูกค้าคือ เราต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมเสมอก่อนการไลฟ์ เพื่อ
ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการไลฟ์แต่ละครั้งว่าเราจะท าอะไรบ้าง จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมให้รอบคอบ 

ในกรณีนีคุ้ณแทน (นามสมมุติ) อายุ 50 ป ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นว่า “ก่อนอื่นเลยคือ
พี่ต้องวางแผนว่าครั้งนี้จะไลฟ์เพื่อโชว์สินค้ากี่ช้ิน จัดเตรียมไว้ให้พร้อม ถ้ามีสคริปต์ ก็ควรร่างไว้ให้
พร้อมเหมือนกัน โดยบอกคุณสมบัติหรือจุดเด่นของสินค้าให้กระชับ และดึงดูดใจ จากนั้นคิดต่อไปว่า
ในจ านวนสินค้าที่เราน ามาโชว์ในครั้งนี้จะแจกกี่ช้ิน มีกฎกติกาในการร่วมสนุกยังไงบ้าง คิดไว้ก่อนเลย
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เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะจะได้ไม่เกิดดราม่าในหมู่ผู้ชม นอกจากแจกแล้ว เราจะมีสินค้าส าหรับ
การประมูลไหม และถ้ามี จะให้ประมูลกี่ช้ิน ด้วยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ และมีกติกายังไงบ้าง ที่พี่พูดไปดู
เหมือนเป็นเรื่องพื้นๆ นะ  แต่เอาเข้าจริงถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี ความวุ่นวายก็จะบังเกิด มันท าให้สินค้า
ของเราไม่น่าเช่ือถือไปเลยก็มี เพราะงั้นก่อนการไลฟ์แต่ละครั้ง ส าหรับพี่ความพร้อมเลยส าคัญมาก” 
(สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

ระหว่างการไลฟ์ ส าหรับการไลฟ์เพื่อขายของ ถือเป็นเรื่องของศิลปะในการโน้มน้าวและซื้อใจ
ลูกค้า ถ้าหากไม่วางแผนให้ดี การขายก็อาจจะไม่ราบรื่น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถสร้างความน่าสนใจ
ด้วยการแจกของรางวัลได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องท าคือการจัดเตรยีมสคริปต์หรือบทพดู
ให้ลื่นไหล ว่าช่วงไหนที่จะแจกของ ช่วงไหนจะสลับไปขายของ  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตัวของ
ผู้ด าเนินการไลฟ์เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่ดึงดูดให้มีผู้เข้าชม และท าให้ผู้เข้าชมเลือกที่จะชมต่อๆ ไป 
จนจบ ดังนั้นแล้ว การใช้ลีลาหรือใช้ทักษะเฉพาะตัวในการไลฟ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจากประสบการณ์
ไลฟ์สดในการขายสินค้าแต่ละครั้ง คุณแหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 37 ป ีให้ข้อมูลว่า “สามารถใช้น้ าเสียง 
จังหวะในการพูด รวมถึงอาจใส่ความเฮฮาลงไปได้บ้าง หรือเปิดเพลงคลอเพื่อสร้างบรรยากาศก็ยังได้ 
เพราะในบางครั้ง หลายๆ คนที่มีโอกาสเห็น เขาอาจจะไม่ได้เจาะจงเข้ามาซื้อสินค้าเราก็ได้ แต่บางที
เขาติดตามจนจบเพราะรู้สึกเพลินไปกับลีลาการพูดของพี่ เผลอๆ ตอนไลฟ์จบทักมาซื้อสินค้าก็เคยมี
มาแล้ว” (สัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 : ตัวอย่างของการไลฟส์ดขายเสื้อผ้าผ่านสื่อเฟซบุก๊ 
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โดยในกรณีนี้คุณแก้ว (นามสมมุติ) อายุ 33 แนะน าว่า “การเริ่มต้นที่น่าประทับใจของร้านพี่คือ 
เริ่มด้วยการแจกอะไรสักอย่างก่อน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับเราไปจนจบ อย่างแจกทองหรือของในร้าน
ที่ค้างสต็อกก็ได้” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) ซึ่งกลยุทธ์นี้เธอเล่าว่าสามารถเรียกแขกมาได้นักต่อ
นัก โดยพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเริ่มต้นด้วยการก าหนดกติกาง่ายๆ แล้วเลือกแจกสินค้าพิเศษที่เตรียมมา
โดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นสนิค้าในร้านที่ไม่ได้มีมูลค่าสูงมากนักก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทน รวมถึง
ดึงดูดให้มีผู้เข้าชมเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อการขายสินค้าช้ินต่อๆ ไปด้วยนั่นเอง ยิ่งถ้าเป็นลูกค้าใหม่ๆ 
การแจกของให้ตั้งแต่แรก ย่อมเป็นการสร้างความประทับใจให้กับเขาติดตามการไลฟ์ของเราไปเรื่อยๆ 
จากนั้นจึงค่อยสลับโหมดไปสู่การขายของอย่างเนียนๆ โดยสินค้าที่ขายอาจจะเกี่ยวเนื่องหรือใช้เข้าคู่
กับสินค้าที่เราแจกไปก็ได้ เพื่อท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน สิ่งส าคัญคืออย่าลืมทักทายเรียกช่ือ
ลูกค้าเก่า เพื่อเป็นเสน่ห์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

เช่นเดียวกับคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี ที่ให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความสนใจ 
เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมว่า “ พยายามบอกให้คนที่เข้ามาใหม่ทักทายเรา อย่างเทคนิคที่พี่ใช้
คือให้พิมพ์ช่ือเล่น รวมถึงฝากให้พวกเขากดไลก์ และก็กดแชร์ไลฟ์ของเรา ให้กระจายออกไปยังหน้า
เฟซบุ๊ค เพราะจะช่วยให้คนดูไลฟ์ของเราเพิ่มขึ้น และก็ขยายออกไปเรื่อยๆ แต่ในการฝากให้ลูกค้าท า
อะไรก็ตามต้องท าอย่างเป็นธรรมชาติ อย่ายัดเยียดจนเกินไป ดูจังหวะให้ลงตัว สลับกับการพูดคุยเรื่อย
เปื่อย หรือเรื่องที่ลูกค้าสนใจก็ได้ ที่พี่ลองมามันจะช่วยโน้มน้าวใจได้ดีและก็ได้ผลกว่า” (สัมภาษณ์ : 14 
มกราคม 2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณขวัญ (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี แนะน าว่า “เทคนิคในการมีส่วนร่วมของ
ผู้ชม อาจให้พวกเขาคอมเมนต์ด้วยตัวเลข เหมือนอย่างที่พี่ใช้บ่อยคือ ถ้าชอบให้กดเลข 9 หรืออยากให้
ประมูล ให้กดเลข 5 อยากให้ขายแบบนาทีทอง ให้กดเลข 6 อะไรท านองนี้” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 
2562) ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม สนุกสนาน อีกทั้งเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพจกับผู้ชม
ได้เป็นอย่างดี 

โดยกลยุทธ์ไลฟ์สด ในการน าเสนอสินค้าตามแบบฉบับพ่อค้าแม่ค้ายุค 4.0 พบว่า การมีข้อมูล
หรือรายละเอียดที่เป็นตัวอักษร แสดงประกอบกับการพูดไปด้วยนั้น นับได้ว่ามีส่วนช่วยในการสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้ชม ท าให้ผู้ชมเห็นภาพรวมของสินค้าได้ชัดเจนยิ่งข้ึน  รวมถึงมีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น การไลฟ์สดขายสินค้าที่เป็นรองเท้า โดยคุณ
เจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ป ีเล่าว่า “ส่วนตัวนั้น มักจะท าป้ายกระดาษเล็กๆ ที่เขียนไซส์ของรองเท้าคู่
นั้นๆ  และก็ตั้งโชว์ไว้ใกล้ๆ สินค้า ในขณะที่พูดก็บอกคุณลักษณะไปด้วย หรืออาจจะท าป้ายโปรโมช่ัน
ลดราคาของสินค้าช้ินนั้น าไปด้วยเลยก็ได้ เพราะจะท าให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เยอะไม่แพ้กัน
เลย” (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562)   
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จากประสบการณ์การไลฟ์ขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่
ควรท าเหมือนกับการตั้งแผงขายแบบมีหน้าร้านก็คือ การน าสินค้าที่มีทั้งหมดออกมาจัดวางนั่นเอง ซึ่ง
วิธีนี้นอกจากจะช่วยดึงดูดความสนใจ ท าให้ผู้ชมเห็นถึงการมีสินค้าที่พร้อมขายแล้ว ยังท าให้ผู้ชมเกิด
การคอมเมนต์ซักถามหากพวกเขามองเห็นสินค้าที่สนใจอีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้คุณแจง (นามสมมุติ) อายุ 
31 ปี กล่าวว่า “อาจจะท าในรูปแบบของการจัดเรียงไว้เป็นฉากหลังก็ได้” (สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 
2562) และแน่นอนว่าผู้ที่สนใจสินค้า ต้องอยากเห็นรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดก่อนตัดสินใจซื้อ 
ดังนั้นแล้ว ผู้ไลฟ์จึงควรน าเสนอคุณลักษณะของสินค้าให้ผู้รับชมได้เห็นในทุกๆ ด้าน โดยคุณฟ้า (นาม
สมมุติ) อายุ 26 ปี ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “นอกจากการพูดไปพร้อมๆ กับโชว์รายละเอียด
ของสินค้าแล้ว และถ้าสินค้าเป็นเสื้อผ้าอย่างที่พี่ไลฟ์ขาย ก็อาจจะทดลองสวมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง หรือ
ถ้าเป็นของใช้ ก็ควรที่จะสาธิตถึงวิธีการใช้ในทุกรูปแบบ เพราะจะช่วยให้ผู้ชมหรือกลุ่มลูกค้าตัดสินใจ
ซื้อได้ง่ายข้ึนน่ันเอง” (สัมภาษณ์ : 26 ธันวาคม 2561) 

ช่วงก่อนจบการไลฟ์ ในการไลฟ์เพื่อขายสินค้าแต่ละครั้งนั้น แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือการ
ขายสินค้าได้ ลูกค้าตัดสินใจซื้อและโอนเงินให้เรา เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดจะไม่มี
ประโยชน์เลยหากลูกค้าที่พร้อมจะควักกระเป๋าซื้อของต้องหลุดลอยไป เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาขาย
สินค้าให้เน้นความส าคัญไปยังลูกค้าที่พร้อมโอนเท่านั้น และควรมีเทคนิคในการให้ลูกค้าโอนเงินให้เร็ว
ที่สุดเพื่อปิดการขายสินค้าน้ัน ๆ  ซึ่งคุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี กล่าวว่า “ควรให้ลูกค้าแคปรูปสินค้า
ที่จะเอา แล้วส่งไปทาง inbox หรือกล่องข้อความนั่นเอง วิธีนี้จะช่วยเลี่ยงจากสายเนียนที่ท าท่ามาตี
จองแต่ไม่ซื้อจริงๆ” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับคุณฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 26 ป ีที่ได้ให้ข้อมูลว่า “เทคนิคที่ใช้ปิดการขายที่ดีส าหรับ
พี่นั้น คือควรจะปิดจองที่คอมเมนต์ในขณะที่ท าการไลฟ์ โดยปกติพี่จะบอกกับลูกค้าเลยว่าให้ส่ง
ข้อความมาทางอินบ็อกซ์” (สัมภาษณ์ : 26 ธันวาคม 2561) ฉะนั้นจึงควรถ่วงเวลาหรือใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในการสนทนาให้ลูกค้าอยู่กับเรา โดยอย่าให้กดลิงก์ออกไปที่อื่น เพราะเมื่อลูกค้าไม่ติดตามการ
ไลฟ์ทางเพจเรา พวกเขาอาจไม่กลับมาอีก การขายก็จะไม่เกิดข้ึนเช่นเดียวกัน 

อีกหนทางหนึ่งในการใช้เฟชบุ๊กไลฟ์หรืออินสตราแกรมไลฟ์ให้เป็นประโยชน์ทางการค้า เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายตื่นเต้นและอยากรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ ของเรา นั่นคือการเผยข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากติดตามมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์
ของเรามีแผนจะผลิตสินค้าตัวใหม่ แต่ยังไม่เสร็จสิ้นจนสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือเพจได้ใน
ระหว่างการไลฟ์อาจจะแย้มพรายสินค้าในแค็ตตาล็อกใหม่ และเปิดให้มีการสั่งพรีออเดอร์ได้ เพื่อสร้าง
ความตื่นเต้นให้ลูกค้า ซึ่งปฏิกิริยาหรือค าถามต่างๆ จากลูกค้าระหว่างการไลฟ์นั้นๆ สามารถน ามาตอบ
โจทย์ในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึนด้วย 
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ยิ่งไปกว่านั้นควรเชิญชวนคนดูให้กด subscribe เพื่อรักษากลุ่มเป้าหมายให้นานๆ และเหนียว
แน่นทุกครั้งในการไลฟ์ โดยในกรณีนี้คุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ป ีกล่าวว่า “อย่าลืมบอกลูกค้าหรือ
คนดูว่าให้กดปุ่มติดตาม เพราะจะได้มีการแจ้งเตือนการไลฟ์ในครั้งหน้า” (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 
2562) 

การน าเสนอขายสินค้าผ่านทางไลฟ์นั้นถือเป็นการสื่อสารที่ฉับไว้ในทุกๆ แง่มุม ทั้งในแง่ความสด
ของเหตุการณ์ การสื่อสารโต้ตอบกลับมาของผู้ชมและผลลัพธ์ที่พวกเขามีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
การไลฟ์นั้นๆ ดังนั้นหลังจากการไลฟ์เสร็จสิ้นลง จะเห็นได้ทันทีว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จึงควรใช้จังหวะหลังจากการไลฟ์ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าผู้ชมจะมีส่วนร่วมเป็น
อย่างดีหรือไม่ ควรโพสต์ข้อความแสดงความขอบคุณพวกเขา หรือข้อความใดๆ ที่เป็นไปในทางบวก 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ และสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตาม
การไลฟ์แต่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมมากนัก ซึ่งการไลฟ์ในแต่ละครั้ง ระบบการท างานของทั้งเฟซบุ๊กและอิน
สตราแกรมจะจ ากัดภายในระยะเวลาแค่ 1 ช่ัวโมงครึ่งเท่านั้น ในกรณีนี้ คุณขวัญ (นามสมมุติ) อายุ 35 
ป ีมีความเห็นว่า “ส่วนใหญ่พี่จะไลฟ์แค่ครึ่งช่ัวโมง มากสุดก็ไม่เกินช่ัวดมง เพราะถ้านานเกินลูกค้าก็จะ
เบื่อ เลยพยายามน าเสนอหรือพูดอะไรเฉพาะที่ส าคัญๆ” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

จึงอาจกล่าวได้ว่า การไลฟ์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถท าให้เกิดประเด็นพูดคุยต่อยอดออกไปใน
กลุ่มผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางสังคมกับลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้าด้วยกันเอง ยิ่งไปกว่าน้ันยังเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่หรือสังคมอกี
แห่งหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจากโลกทางกายภาพ น ามาซึ่งการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ ที่สามารถโต้ตอบ
ระหว่างกันได้เสมือนอยู่ต่อหน้ากันจริงๆ ยิ่งเป็นเหตุให้พ่อค้าแม่ค้าน ากลยุทธ์เหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ 

4.4.3 Line/Line@/Line Shop  
line ถือเป็นฟรีแอปพลิเคชันส าหรับสนทนาบนโทรศัพท์มือถือด้วยกัน จากเดิมมีเพียงไว้ใช้ใน

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้า ต่อรองราคา แจ้งยอดโอนเงิน รับแจ้งโอนเงินจากลูกค้า ที่อยู่ใน
การจัดส่งสินค้า และรับฟีดแบ็คหลังจากการค้าขาย ที่ใช้ไลน์ในการติดต่อเพื่อให้ตอบโต้กับลูกค้าได้
ในทันทีที่เราสะดวกและสามารถติดตามสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่า
พ่อค้าแม่ค้าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับการแชทคุยกับลูกค้าด้วยไลน์ แต่เมื่อร้านมีขนาดใหญ่ข้ึน คุณแจง 
(นามสมมุติ) อายุ 31 ปี มีความเห็นว่า “การคุยกับลูกค้าด้วยไลน์ มันกลับกลายเป็นเรือ่งดูดวิญญาณไป
เลย เพราะลูกค้าที่ทัก inbox เข้ามาแต่ละวันเยอะมาก เพราะ 1 account ใช้ได้แค่ 1 คน บางทีก็ตอบ
ไม่ทัน มันเลยเป็นสาเหตุที่ท าให้พี่ไม่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงด้วย” (สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 
2562) 
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ส าหรับ line@ ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยสื่อสารที่แยกมาจาก line ซึ่งพบว่า ณ ขณะนี้ line@ 
นั้นเหมาะมาก ส าหรับรูปแบบการค้าที่ต้องการสื่อสารกับคนจ านวนมากพร้อมกันในทีเดียว  สื่อสารใน
ที่นี้คือ การแจ้งข่าวสาร โปรโมช่ัน แนะน าสินค้าและบริการใหม่ๆ คอยตอบค าถามและท าหน้าที่เสมอืน
คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งในกรณีนี้คุณแก้ว (นามสมมุติ) อายุ 33 ได้ให้ข้อมูลสนับสนุนว่า “พี่เป็นคนหนึ่งที่ใช้
บริการ line@ แอปนี้พี่ว่ามันดีตรงที่ท าให้ร้านค้าออนไลน์ของเราใกล้ชิดกับลกูค้ามากขึ้น” (สัมภาษณ์ : 
11 มกราคม 2562)   

คล้ายกับกรณีของคุณจุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 37 ป ีซึ่งไม่ลังเลที่จะเลือกใช้ line@ เป็นสื่อกลางใน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผา่นออนไลน์ โดยได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “ฟังก์ช่ัน
ตอบโจทย์ร้านพี่มาก อีกอย่างเลยคือช่วยกรองลูกค้าอีกด้วย เพราะคนที่เลือกเพิ่มบญัชี line@ ของทาง
ร้านเป็นเพื่อน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สนใจในสินค้าจริงๆ ที่ส าคัญเลยคือพี่มั่นใจได้ว่าทุ กข้อความที่
ส่งไปหาลูกค้าไม่ตกหล่น เพราะแอปนี้เขาเคลมมาว่าข้อความจะถูกส่งไปถึงลูกค้าทุกคนที่ติดตามบัญชี 
line@ ของร้านพี่ และถ้าลูกค้าอยากสอบถามอะไรก็คุยผ่านหน้าแชทได้เลยโดยตรง แต่สิ่งที่พี่ชอบและ
เป็นสาเหตุให้เลือกใช้ line@ ก็คือแอปนี้มีแอดมินที่สามารถดูแลบัญชีได้หลายคน เลยช่วยเพิ่มความ
สะดวกและก็รวดเร็วในการคุยกับลูกค้าได้มากกว่าเดิม” (สัมภาษณ์ : 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 : ความแตกต่างของรูปแบบการใช้แอปพลเิคชัน line@ และ line shop  

                      ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
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ส่วน line shop คือแอปพลิเคชันที่เปิดให้คนเข้ามาซื้อขายสินค้ากันผ่านระบบไลน์ โดยได้
ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เรียกได้ว่าไลน์ชอปคือช่องทางแก้ไขปัญหาให้พ่อค้าแม่ค้าบนแอปพลิเค
ชันไลน์ สามารถจัดการทุกอย่างได้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งไลน์ชอปออกแบบมาตอบโจทย์แม่ค้าออนไลน์
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีระบบจัดการออร์เดอร์ที่ถูกใจพ่อค้าแม่ค้าไทย โดยในมุมลูกค้า เมื่อเราสนใจ
สินค้าตัวใดก็สามารถกดสั่งซื้อได้ ซึ่งค าสั่งแสดงความต้องการซื้อเบื้องต้นจะส่งไปที่ร้านค้า จะเห็นว่า
วิธีการซื้อขายนี้เป็นสไตล์การซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ที่นิยมท า โดยคุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า “ออเดอร์จะส่งไปยังห้องพูดคุยกับร้านค้า ซึ่งลูกค้าก็สามารถ
ซักถามรายละเอียดหรือต่อรองราคาได้ จากนั้นเมื่อเจรจากันเสร็จสิ้น ผู้ขายก็ใส่รายละเอียดที่จ าเป็นไป
ให้ลูกค้าจัดการต่อแล้วค่อยปิดการขาย” (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562) โดยในกรณีนี้คุณบิว (นาม
สมมุติ) อายุ 25 ปี กล่าวเสริมว่า “ที่น่าสนใจคือไลน์ชอปไม่มีคุณสมบัติการโอน-จ่ายเงินในตัวเอง 
คนขาย-คนซื้อ ต้องตกลงวิธีการเอา ซึ่งอาจจะเป็นการโอนเงินแบบที่นิยมท าก็ว่ากันไป” (สัมภาษณ์ : 6 
มีนาคม 2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณกริช (นามสมมุติ) อายุ 32 ป ีที่เห็นว่า “ไลน์ชอปอาจไม่ใช่แอปพลิเคชันที่
สมบูรณ์แบบ มันไม่มีระบบช าระเงินในตัว แต่จริงๆ แล้วเพียงแค่นี้ คนที่ขายของออนไลน์ก็พอใจมาก
แล้ว เพราะเมื่อการรับ-จ่ายเกิดข้ึนนอกระบบมันก็จะไม่เกิดการชักค่าธรรมเนียมของไลน์ และส่วนตัวพี่
คิดว่าร้านค้าออนไลน์ในบ้านเราก็ดูไม่อยากจ่ายส่วนนี้กัน” (สัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 2561) ซึ่งแอป
พลิเคชัน line shop นี้ถูกสร้างมาบน app store ของไทยเท่านั้น เท่ากับว่านี่คือความตั้งใจของไลน์
ประเทศไทย ที่จะสร้างระบบที่เหมาะกับพฤติกรรมการค้าขายของคนไทยโดยเฉพาะนั่นเอง  
 

4.4.4 ระบบเว็บไซต์ส าเร็จรูป 
โลกออนไลน์น้ันถือว่าเป็นระบบเครือข่ายที่กว้างใหญ่ แต่สิ่งที่ใหญ่กว่าโลกออนไลน์คือ อ านาจ

การซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ดังนั้น ส าคัญที่ว่าเราในฐานะพ่อค้าแม่ค้าสามารถหาลูกค้าเจอได้มาก
แค่ไหน หากเราต้ังการแยกแยะประเภทของลูกค้า จัดหมวดหมู่ความสนใจของคนกลุ่มนี้ให้ได้อย่างเป็น
ระบบแล้ว และต้องการโฆษณาที่เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มคน คงจะต้องใช้เม็ดเงินในการโฆษณาเป็นอยา่ง
มาก ซึ่งการจะทุ่มเงินโฆษณาให้เข้าถึงทุกคนน้ันเป็นไปไม่ได้เลย แต่การที่เรามีตัวแทนจ าหน่ายช่วยขาย
ของให้เรา หรือมีช่องทางจ าหน่ายที่มีคนเป็นลา้นๆ คนเข้ามาดูสินค้าทุกวัน เรียกว่าง่ายกว่ามาก เพราะ
หากเราจะขายของ เราก็ควรเอาของไปวางในที่ที่มีคนเข้ามาซื้อสินค้ามากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ง่ายกว่า
มากๆ และเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยท าให้สินค้าขายได้ง่ายๆ โดยที่เป็นเพียงแค่คนแพ็คของจัดส่งให้กับ
ลูกค้าเท่านั้นก็คือ การใช้ marketplace ในแต่ละที่ให้เป็นประโยชน์ เช่น lazada, pantip market, 
tarad, shopee, amazon, alibaba, taobao, ebay หรืออื่นๆ อีกมากมาย  
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ภาพท่ี 8 : ตัวอย่างเว็บไซต์ส าเร็จรูป ทีม่ีการน าเสนอขายสนิค้าและบรกิาร 

 
โดยคุณต่อ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี กล่าวว่า “ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ ทุก marketplace 

ไม่ได้เหมาะสมกับสินค้าเราทั้งหมด” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) เช่นเดียวกับกรณีของคุณขวัญ 
(นามสมมุติ) อายุ 35 ปี ที่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “โดยปกติที่พี่เคยเจอคือ ในแต่ละเว็บจะ
สร้างข้ึนมาเพื่อเน้นสินค้าเฉพาะกลุ่ม หรือบางเว็บก็แยกหมวดหมู่สินค้าทุกประเภทไว้ให้เรียบร้อย แต่
บางเว็บก็จะเน้นเฉพาะงาน design handmade” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะต้องเข้าไปศึกษาว่า marketplace ไหนเหมาะกับสินค้าที่
ต้องการขายมากที่สุด ซึ่งการใช้ระบบเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่ผู้ผลิตมีการออกแบบระบบมาแบบ
อเนกประสงค์ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยในกรณีนี้คุณ
บิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ให้ความเห็นสนับสนุนว่า “บางเว็บถึงจะขาดฟังก์ช่ันพิเศษบางอย่าง แต่ก็
ถือได้ว่าค่อนข้างสะดวก และก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่ ามากถ้าเทียบกับวิธีอื่นๆ” (สัมภาษณ์ : 6 มีนาคม 2562) 

นอกจากนี้ การใช้เว็บส าเร็จรูปส่วนใหญ่มักจะมีระบบเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบไว้แล้ว โดยมี
หน้าตารูปแบบให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจในแต่ละประเภท ซึ่งบุคคลทั่วไปที่มีความรู้เพียงการใช้
คอมพิวเตอร์ธรรมดาและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถที่จะจัดท าและบริหารเว็บไซต์ในระบบนี้ได้ 
อีกทั้งจุดเด่นที่ส าคัญที่สุดคือ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ฉะนั้นในกรณีนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีเว็บไซต์ส าเร็จรูป
นั้น สามารถท าให้คนทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้หรือเช่ียวชาญเรื่องไอทีสามารถเข้าสู่ E-commerce ได้ง่าย
ข้ึนนั่นเอง 
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ส าหรับกลยุทธ์การน าเสนอสินค้าดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของ
พ่อค้าแม่ค้ายุคปัจจุบันอย่างแท้จริง เมื่อปรากฏการณ์ digital disruption ก าลังเปลี่ยนรูปแบบทาง
การค้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะทุกวินาทีมีความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และความพร้อมของผู้บริโภคในการปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นรู้เขารู้เรา ด้วย
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในแต่ละช่วงวัย จึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการใช้ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและบริโภค เพื่อกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้น าไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ผ่านทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี   
 
4.5 กระบวนการแลกเปลี่ยน (การช าระเงิน การจัดส่งสินค้า และบริการหลังการขาย) 

อาจกล่าวได้ว่า การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เป็นเพียง
การท าข้อตกลงซื้อขายในเบื้องต้นเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายจะเริ่มต้นข้ึนอย่างจริงจังก็
ต่อเมื่อได้รับเงินและท าการจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ฉะนั้น วิธีการช าระเงินจึงถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของการเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องท า
การช าระเงินผ่านวิธีการต่างๆ เพื่อซื้อสินค้าที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการมีช่องทางช าระเงินที่
หลากหลายรูปแบบ ถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เลือก วิธีในแบบที่ต้องการเพื่อเข้าสู่
ข้ันตอนของกระบวนการจัดส่งสินค้าต่อไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถจ าแนกรูปแบบหลักของการช าระเงินและ
จัดส่งสินค้า ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้

4.5.1 ช าระเงินโดยการโอนก่อนจัดส่งสินค้า 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้เ ข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการใช้

ชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคม รวมไปถึงลักษณะการช าระเงินในข้ันตอนของแลกเปลี่ยนสินค้าด้วย
เช่นเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันได้มีธนาคารรูปแบบใหม่ อย่าง internet banking และ mobile 
application ซึ่งเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ามามีบทบาทอีก
ทั้งสามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ–ผู้ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ส่วนปัจจัย
ส าคัญพื้นฐานในการเปิดร้านค้าออนไลน์ที่ผู้วิจัยต้องการน าเสนอคือเรื่องของการจัดส่งสินค้า ซึ่งการ
จัดส่งสินค้านั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็จะมีความเหมาะสมแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของสินค้าน้ันๆ อาจจ าแนกประเภทของการจัดส่งได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
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(1)  พัสดุลงทะเบียน 
ส าหรับการจัดส่งรูปแบบนี้ คุณเจน (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี เจ้าของร้านรองเท้าออนไลน์ให้

ข้อมูลว่า “ส่งของแบบลงทะเบียนมนัมีข้อดีที่ราคาถูก แต่ค่อนข้างใช้เวลาในการจัดส่งนาน คือประมาณ 
5-7 วัน ส่วนใหญ่จะจัดส่งให้กับลูกค้าที่ไม่รีบใช้ของ” (สัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2562) 

ส่วนในกรณีของคุณแหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เจ้าของร้านกระเป๋าออนไลน์กล่าวเสริมว่า 
“ถ้าส่งแบบลงทะเบียนบางครั้งบริการอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นัก ส าหรับพี่มองว่าไม่เหมาะ
ส าหรับสินค้าที่บอบบาง แตกหักง่าย หรือมีมูลค่าสูง เลยเหมาะกับการจัดส่งสินค้าทั่วไปที่ทนต่อการ
กระแทก ไม่หมดอายุง่ายๆ และก็ที่ส าคัญคือน้ าหนักเบา อย่างสินค้าแฟช่ัน ครีมบ ารุงผิว ของ
กระจุกกระจิก เคสมือถือ หรือจะเป็นกระเป๋าผ้าแบบที่พี่ขายก็ได้” (สัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับในกรณีของคุณบิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เจ้าของร้านเครื่องประดับออนไลน์ที่ให้
ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “พัสดุลงทะเบียนเป็นการสง่แบบก าหนดน้ าหนักไม่เกิน 2 กิโล ส่วนราคา
ข้ึนอยู่กับน้ าหนัก โดยปกติไปรษณีย์จะให้เลขพัสดุไว้ตรวจสอบสถานะการจัดสง่ที่ต้นทางและปลายทาง 
พี่ก็จะถ่ายเลขพัสดุส่งไปให้ลูกค้า เพราะเขาสามารถตรวจสอบแบบออนไลน์เองได้” (สัมภาษณ์ : 6 
มีนาคม 2562) 

 
(2)  พัสดุด่วนพิเศษ 

ส าหรับการจัดส่งรูปแบบนี้ คุณหมอก (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี ที่เปิดร้านขายต้นไม้ออนไลน์ให้
ข้อมูลว่า “ถึงราคาจะสูงกว่าแบบลงทะเบียนสักเล็กน้อยแต่ EMS ก็เป็นที่นิยมในเวลาน้ี เพราะบริการ
ดีกว่าแถมจัดส่งเร็วกว่าแบบลงทะเบียน” (สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

ส่วนในกรณีของคุณกริช (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี เจ้าของร้านอุปกรณ์กีฬาออนไลน์กล่าวเสรมิว่า 
“สินค้าที่เหมาะกับการจัดส่งแบบ EMS ค่อนข้างหลากหลาย เลยไม่น่าแปลกใจว่าท าไมคนส่วนใหญ่ถึง
ส่งสินค้าแบบ EMS” (สัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 2561) 

เช่นเดียวกับคุณฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี เจ้าของร้านสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์ที่ให้ข้อมูลไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า “จัดส่งแบบ EMS เราสามารถเช็กสถานะการจัดส่งแบบออนไลน์เองได้เหมือนกับ
แบบลงทะเบียน แต่ที่เหนือช้ันกว่าคือจะรายงานสถานการณ์จัดส่งทุกข้ันตอนแบบละเอียด ท าให้มั่นใจ
ได้ว่าของจะถึงมือลูกค้าตามก าหนด ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาในการจดส่งไม่เกิน 2 วัน ในแง่คนขาย เลขพัสดุ
จ าเป็นส าหรับเราค่ะ เพราะเคยพัสดุหายมาแล้ว ถ้าไม่มีเลขนี่ขอบอกว่ายุ่งยากมากค่ะ” (สัมภาษณ์ : 
26 ธันวาคม 2561) 

จากข้อมูลที่น าเสนอไปข้างต้น เกี่ยวกับการช าระเงินโดยการโอนก่อนจัดส่งสินค้าน้ัน ในกรณีคุณ
คุณแหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เจ้าของร้านกระเป๋าออนไลน์ให้ข้อมูลว่า “ปกติพี่ให้ลูกค้าโอนเงิน
ก่อนส่งสินค้าอยู่แล้ว ลูกค้าจะไว้ใจรึเปล่าก็อีกเรื่องนึง เพราะของแบบนี้ร้านต้องค่อยๆ สะสมเครดิตไป 
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อาจท าเว็บให้น่าเช่ือถือก็ได ้ลงรูปคอนเทนต์ต่างๆ ให้ดูน่าเช่ือถือและก็น่าสนใจ รับรองไม่มีปัญหาเรื่อง
ที่ลูกค้ามาถามย้ าว่า โอนแล้วได้รับของรึเปล่า หรือโอนแล้วไม่โดนโกงนะอะไรท านองนี้” (สัมภาษณ์ : 
24 มกราคม 2562) 

ในกรณีนี้คุณหมอก (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี ซึ่งเปิดร้านขายต้นไม้ออนไลน์ให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกันว่า “พี่จะให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อน ละค่อยส่งของให้ ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือบางคนกลัวว่าไม่ได้
รับของ แต่จริงๆ แล้วเลขบัญชีที่ให้โอนมามันเป็นช่ือจริงเราอยู่แล้ว ส่วนแชทต่างที่คุยกันก็ใช้เป็น
หลักฐานในการแจ้งความได้ หรือบางคนก็โอนช้า ลังเลบ้างอะไรบ้าง พี่เลยชอบบอกลูกค้าไปว่า ถ้าโอน
เงินตอนน้ีเลยได้ฟรีค่าส่ง ได้ส่วนลด หรือได้ของแถมอะไรก็ว่าไป เพราะจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจโอนเงนิ
ได้เร็วข้ึน” (สัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 2561) 

ส่วนคุณบิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เจ้าของร้านเครื่องประดับออนไลน์มองว่า “ในกรณีนี้เรื่อง
เลขพัสดุก็ส าคัญ ถึงจะบอกว่ามันโกงกันได้ แต่ถ้ามีเลขพัสดมุายืนยัน ก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
พี่ถือว่าเป็นการยืนยันความจริงใจของร้านค้าและก็ประกันความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าด้วยว่าถ้าโอน
เงินมาแล้วทางร้านส่งของให้แน่นอน” (สัมภาษณ์ : 6 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 

ภาพท่ี 9 : ตัวอย่างการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ mobile banking 
ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ 
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อาจกล่าวได้ว่า mobile banking ถือเป็นตัวช่วยส าคัญแห่งยุคดิจิทัลที่เข้ามาอ านวยความ
สะดวกให้การท าธุรกรรมทางการเงินเกิดข้ึนได้ทุกที่ทุกเวลา ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการผ่านสังคมออนไลน์ โดยบริบทข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดโลกาภิวัตน ์ซึ่งเป็นเรื่องของ
การย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่  ฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบการเงินและการ
แลกเปลี่ยนให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึนนั้น ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน 

 
4.5.2 การเก็บเงินปลายทาง 

ปัจจุบันนี้การขนส่งสินค้าถือได้ว่ามีความส าคัญ อีกทั้งมีผู้ใช้บริการในแต่ละวันค่อนข้างมาก ซึ่ง
เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่ม
สูงข้ึน จึงก่อให้เกิดรูปแบบและบริการทางการขนส่งที่มีความหลากหลาย เพราะบ่อยครั้งที่นักช็อป
ออนไลน์พบเจอข่าวกรณีจ่ายเงนิซื้อของออนไลน์แลว้ไม่ได้สินค้า มีการหลอกลวง โกงกันไม่น้อย จึงเปน็
ที่มาของบริการเก็บเงินปลายทาง หรือ cash on delivery (COD) 

นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มโอกาสในการขายให้กับร้านค้าออนไลน์ได้ ซึ่งบริการใน
ลักษณะนี้คือ การที่ลูกค้าจะสามารถช าระเงินกับพนักงานไปรษณีย์ปลายทางก่อนรับพัสดุ เป็นการเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือ และทางเลือกให้ลูกค้า โดยเฉพาะนักช้อปออนไลน์หน้าใหม่ที่ยังไม่วางใจกับการซื้อขาย
บนโลกออนไลน์ หรือลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนเงินผ่านบัญชี เนื่องจากปัจจัยที่ท าให้การขายสินค้าออนไลน์
ประสบความส าเร็จก็คือความน่าเช่ือถือ ซึ่งผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ขนาดกลางและขนาดเล็กค่อนข้าง
จะมีปัญหาเรื่องความน่าเช่ือถือ จึงต้องน ากุลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยสามารถ
เสนอทางเลือกใหม่เป็น “บริการเก็บเงินปลายทาง” ให้แก่ลูกค้าได้ 

ส าหรับในกรณีนี้ คุณนัท (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี เจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ให้ข้อมูลว่า 
“ปกติแล้วการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางของไปรษณีย์ที่พี่ใช้บริการอยู่นั้น จะมีค่าบริการด้วยกัน 3 
ส่วน คือค่าจัดส่ง ค่าฝากส่ง และก็ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ส่วนใหญ่ค่าจัดส่งจะคิดตามอัตราที่
ก าหนด โดยวัดจากน้ าหนักและก็ขนาดกล่องของพัสดุ ส่วนค่าฝากส่งจะคิดอัตราเดียวคงที่คือ 40 บาท 
สุดท้ายคือค่าบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดประมาณราว 50 บาท ส าหรับเก็บเงนิค่าของจ านวนไม่เกนิ 
1,000 บาท แตถ้่าเกิน 1,000 บาท คิดเพิ่มอีก 1,000 ละ 2 บาท แต่ถ้าราคาสินค้าช้ินไหนที่มีเศษเกิน 
1,000 เล็กน้อย ก็จะปัดเป็น 1,000 บาท” (สัมภาษณ์ : 2 มีนาคม 2562) 

โดยคุณต่อ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี เจ้าของร้านอะไหล่รถออนไลน์กล่าวเสริมว่า “การเก็บเงิน
ปลายทางของไปรษณีย์นอกจากจะเป็นผูส้ง่สนิค้าแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้รบัเก็บเงินค่าสนิค้า ให้กับเหลา่
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างเราๆ ด้วย ส าหรับพี่มองว่าการเก็บเงินปลายทางมันดีตรงที่ลูกค้าจะหมด
ข้ออ้างส าหรับการโอนเงิน เรียกง่ายๆ คือไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการโอนเงินนั่นเอง เพราะไม่ต้องเดินทาง 
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ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องพวกนี้ ยิ่งไปกว่าน้ันคือลูกค้าไม่ต้องมีปัญหาเงินในบัญชีไม่พอถ้าเกิดว่าค่าสินค้า
บางตัวมีราคาที่สูง” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

ส่วนในกรณีของคุณจุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เจ้าของร้านอุปกรณ์แต่งบ้านออนไลน์กล่าวว่า 
“ในมุมของลูกค้าที่พี่เคยสอบถามคือ ลูกค้าส่วนใหญ่เขาสบายใจที่จะซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง
มากกว่า เพราะมองว่า ผู้ขายแฟร์ในการขายของ มั่นใจว่าไม่ถูกหลอกให้โอนเงินแน่นอน ต่างจากรูป
แบบเดิมตรงที่ว่าลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า ทั้งที่ยังไม่ได้รับสินค้า ดีต่อความรู้สึกด้วย ไม่เหมือนการ
จ่ายเงินล่วงหน้าที่ต้องคอยลุ้นว่า สินค้าที่จ่ายเงินไปแล้วจะส่งมาเมื่อไหร่ เพราะการเก็บเงินปลายทาง 
สินค้าไม่มาก็ไม่ต้องจ่าย มาถึงค่อยจ่าย หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นเหมือนการยื่นหมูยื่นแมวกันนั่นเอง” 
(สัมภาษณ์ : 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

ส าหรับในกรณีของคุณขวัญ (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี ที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าสาวอวบออนไลน์ 
กล่าวถึงปัญหาที่เคยประสบกับปัญหาในระหว่างการจัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางว่า “ส่งไปไม่มี
คนรับ หรือเจอคนสั่งแต่ไม่มีเงินจ่าย ประเภทที่แบบแจ้งช่ือเล่นหรือนามแฝงมาพร้อมที่อยู่  เบอร์
โทรศัพท์ พอส่งไป ไม่มีคนรับ สั่งมั่วๆ สั่งเล่นๆ ไม่ได้คิดจะเอาจริง บางทีปฏิเสธกันหน้าตาเฉยก็เคยมี
มาแล้ว” (สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับคุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่เปิดร้านขายของเล่นออนไลน์ให้ข้อมูลไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า “ประเภทเจอตัว แต่ไม่รับของก็มีเยอะ แบบมีข้ออ้างจิปาถะ เช่นอ้างว่าราคาไม่ตรง 
สินค้ามีต าหนิ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสรรหามาเปน็ข้ออ้างในการไม่รับของ อันน้ีไม่นับกรณีที่สินค้าไมม่ี
มาตรฐาน หรือเกิดการช ารุดจากฝั่งผมจริงๆ นะครับ ปัญหาน้ีเสียหายหลายอย่างครับ เสียทั้งเวลาเสีย
ทั้งเงินเสียทั้งแรง ที่ส าคัญเสียก าลังใจครับ จริงๆ แล้วหลักในการท าการค้าขายส าหรับผมคือเงินสดดี
ที่สุด แต่อย่างว่าล่ะครับในยุคนี้ คนช้ือคนขายไม่ได้อยู่ต่อหน้ากัน มันก็จ าเป็นต้องอาศัยคนกลางในการ
ส่งของส่งเงิน หลังจากเจอเหตุการณ์นั้น ผมแก้ปัญหาแบบก าปั้นทุบดินเลย คือไม่บริการจัดส่งสินค้า
โดยเรียกเก็บเงินปลายทางแต่การแก้ปัญหาในลักษณะนี้ คือต้องยอมรับว่าลูกค้าบางส่วนจะหายไปเลย 
แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเก็บเงินปลายทาง ก็อาจเลือกส่งให้เฉพาะลูกค้าที่ไว้ใจกัน หรือลูกค้าประจ าที่
ซื้อขายกันมานาน” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า รูปแบบการช าระเงินโดยการโอนหรือแม้กระทั่งบริการเก็บเงินปลายทาง 
ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับร้านค้าออนไลน์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย 
ประกอบกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ไม่จ ากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิต
เพียงแบบเดียว แต่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ สะท้อนให้เห็น
ว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีบทบาทส าคัญที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การ
ด าเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส าคัญใน
การจัดระบบการเงินและการแลกเปลี่ยนให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงได้ปฏิวัติระบบการจัดส่งและการ
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ล าเลียงสินค้า ให้มีความรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ผ่านสังคมออนไลน์  

4.5.3 บริการหลังการขาย 
อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว ใช่ว่าภารกิจการขายจะสิ้นสุดลง เพราะ

ส าหรับการบริการที่ผู้วิจัยกล่าวถึงนี้ มิใช่เน้นให้ความส าคัญเฉพาะการบริการระหว่างการขายเพียง
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริการหลงัการขาย ที่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ท าใหเ้กิดการซื้อซ้ า การแนะน า 
หรือการบอกต่อ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือระหว่างกลุ่มลูกค้าด้วยกันเอง ซึ่งถือเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่งในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์
ของผู้คนยุคปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น การบริการลูกค้าที่ดี อย่างแก้ไขปัญหาด้วยการรับเปลี่ยนหรือคืน
สินค้า ก็ถือเป็นเรื่องที่จ าเป็นในเส้นทางอาชีพของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 

ในกรณีนี้คุณแหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เจ้าของร้านกระเป๋าออนไลน์ให้ข้อมูลว่า “บางทีซื้อ
ไปแล้วลูกค้าแจ้งว่าสีเพี้ยนไม่ตรงกับที่คุย พี่ก็ให้ลูกค้าคืนของมาให้เสียค่าส่งเอง พอได้เลขส่งก็โอนเงิน
คืนเท่าที่ลูกค้าโอนมา แตไ่ม่บวกค่าส่งคืนให้” (สัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2562) 

เช่นเดียวกับคุณบอส (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่เปิดร้านขายของเล่นออนไลน์ได้ให้ข้อมูลไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า “กรณีลูกค้าเปลี่ยนสินค้าคือต้องแจ้งภายในหนึ่งวันหลังจากได้รับของ และก็ลูกค้า
ต้องออกค่าส่งเอง แล้วแต่ว่าเขาจะให้ส่งแบบไหน ลงทะเบียนก็จะถูกหน่อย แต่ถ้าส่งด่วนพิเศษก็จะอีก
ราคา” (สัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2562) 

แต่ส าหรับคุณบิว (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เจ้าของร้านเครื่องประดับออนไลน์มีความเห็นในกรณี
นี้ว่า “ถ้าแบบรักษาน้ าใจที่สุด ก็ให้ส่งของคืนมาก่อนโดยที่ยังไม่คืนเงินลูกค้า เพราะเราตรวจเช็คของว่า
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% รึเปล่าละค่อยคืนเงินเฉพาะค่าของ แตถ้่าสินค้าเสียหายก็ไม่จ่ายเงินคืน ถ้า
ลูกค้าจะเอาของคืน ก็ให้โอนเงินค่าส่งมาให้ใหม่พี่ถึงจะส่งคืนไปให้” (สัมภาษณ์ : 6 มีนาคม 2562) 

คล้ายกับกรณีของคุณกริช (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี เจ้าของร้านอุปกรณ์กีฬาออนไลน์ที่กล่าว
เสริมว่า “ส่วนตัวพี่จะแจ้งลูกค้าก่อนเลยว่า ซื้อไปไม่รับเปลี่ยนหรือคืน ยกเว้นเป็นความผิดของทางร้าน 
อย่างส่งของผิดแบบ ผิดสี ผิดไซส์ อันน้ีก็จะเป็นข้อยกเว้น” (สัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 2561) 

จึงอาจกล่าวได้ว่า การขายสินค้าในยุคปัจจุบันนั้น ร้านค้าออนไลน์เองต้องคิดนโยบายการขาย
สินค้าและดูแลลูกค้าให้พึงพอใจมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อยอดขายทั้งวันนี้และการกลับมาซื้อซ้ าใหม่
ของลูกค้า เพราะปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราเป็น
อย่างมาก อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มคุ้นเคยกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านระบบ
ออนไลนม์ากขึ้น  
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บทท่ี 5 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในการวิจัย

ครั้งนี้ ท าให้ได้ทราบถึงสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
รวมถึงกลยุทธ์การน าเสนอสินค้าในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ทั้งนี้จึงได้
น าไปสู่ความเข้าใจในพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบ
ออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน และเนื่องจากพฤติกรรมการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั้นเป็นผลพวงที่เกิดข้ึนมาจากพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงทางการค้าซึ่งได้กล่าวไปข้างต้น ผู้ วิจัยจึงได้ท าการเลือกศึกษาในหัวข้อการค้นคว้า
เฉพาะบุคคลเรื่อง  E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร
และการสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในเขตที่ท าการไปรษณีย์พุทธมณฑล ซึ่งภายใน
บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาน้ี จะน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีโลกา
ภิวัตน์ รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซและมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ  

ในประเด็นแรกนั้น ผู้วิจัยได้เลือกน าแนวคิดโลกาภิวัตน์มาเป็นกรอบการศึกษาภายใต้แนวคิด
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการค้าจากตลาดกายภาพ
ไปสู่รูปแบบออนไลน์ รวมถึงสาเหตุที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนของ
พ่อค้าแม่ค้ายุคปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดโลกาภิวัตน์มาใช้ด้วยกันใน 2 ประเด็นหลักคือ 
ประเด็นเรื่องพลวัตรของทุนนิยม รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่ ส่วน
แนวคิดมานุษยวิทยาเศรษฐกิจนั้น จะหยิบยกในส่วนองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาใช้
วิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการของรูปแบบทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบออนไลน์น้ัน ในบริบทนี้ฮาร์
วีย์ (David Harvey) ช้ีให้เห็นว่ารูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนไปของทุนนิยมยุคปัจจบุันเป็นการเปลีย่นจาก
เดิมอย่างสิ้นเชิงหรือเป็นการเปลี่ยนแบบปฏิวัติ เพราะได้มีการพยายามแสวงหารูปแบบเทคโนโลยีและ
วิถีชีวิตแบบใหม่ ที่เป็นผลมาจากเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมซึ่งเน้นความยืดหยุ่น ทั้งในกระบวนการ
ผลิต การกระจาย การแลกเปลี่ยน และการบริโภค จึงท าให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้เช่ือมโลก
เข้าสู่ระบบเดียวกัน ผ่านการเปิดตลาดเสรีด้านการค้า โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
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การรุกคืบของตลาดเข้าไปในโลกไซเบอร์ เพราะเหตุนี้จึงก่อให้เกิดแนวคิดการน าอินเทอร์เน็ตมา
ประยุกต์ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ารูปแบบใหม่อย่างร้านค้าออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กล่าวคือจากกระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันท าให้ระบบการค้าทั่วโลก
เกิดการปฎิวัติครั้งใหญ่ตามมาด้วย โดยพบว่าจากการค้าขายแบบดั้งเดิม ที่ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาการค้า
กันแบบเห็นหน้ากัน มาเป็นการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางสื่อออนไลน์ นอกจากนีก้ารซื้อขาย
แลกเปลี่ยนในลักษณะร้านค้าปกติหรือตลาด ก็ยังคงเป็นพื้นที่ส าหรับซื้อขายสินค้าและพบปะพูดคุย 
รวมถึงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเฉกเช่นที่เคยเป็นมา เพียงแต่ได้มีการปรับและพัฒนาทั้งในด้านที่ตั้ง 
รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินค้าให้ร่วมสมัยกับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป จากผลพวงของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาเหตุที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 
และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการพัฒนารูปแบบการค้าแนวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
กว่ารูปแบบการค้าด้ังเดิมที่มักจะต้องผ่านคนกลางหรือตลาดกลาง ประกอบกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค
ปัจจุบันน้ีเป็นยุคที่ไม่จ ากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตเพียงแบบเดียว คืออยู่ทั้งในโลกความ
เป็นจริงและโลกออนไลน์ เพราะการท ากิจกรรมในโลกออนไลน์น้ันสามารถสร้างความหลากหลายใน
การใช้ชีวิตประจ าวันของแต่ละคนได้ เช่น การเข้าสังคมเพื่อติดต่อสื่อสาร หาความรู้ หรือแม้กระทั่งซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก็สามารถท าได้ในพื้นที่เดียวบนโลกออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโนยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การด าเนินชีวิต รวมถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างชัดเจน ซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนพื้นที่
ออนไลน์ในงานวิจัยนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช (E-
commerce) ที่แสดงให้เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถน าสื่อ
ออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางการค้า
รูปแบบใหม่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการให้แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งผลพวงจากการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น นับเป็นเครื่องมือที่เข้า
มามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ ท าให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้
โดยข้ามผ่านข้อจ ากัดในเรื่องความแตกต่างด้านพื้นที่และเวลา นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนแบบใกล้ชิดและรวดเร็ว ซึ่งการแพร่กระจายที่รวดเร็วนี้เอง ได้
น ามาสู่การเล็งเห็นโอกาสทางการค้าบนโลกออนไลน์ของเหล่าพ่อค้าแม่ค้ายุคปัจจุบัน 

จากพลวัตของระบบทุนนิยมซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยมีลักษณะส าคัญที่
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับองค์ประกอบทางมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ  ในมิติความสัมพันธ์ระหว่าง
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมของผู้ขายและผู้บริโภค ในกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ คือเน้นการกระจายการผลิตไปสู่ผู้ผลิตรายย่อยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะเห็นได้



104 
 

 
 

ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากเดิมที่เน้นการผลิตเองและน าไปแลกเปลี่ยนเพื่อสนองตอบ
ต่อปัจจัยพื้นฐาน แต่ในปัจจุบันสินค้ามีหลากหลายชนิดมากเกินความจ าเป็นรวมถึงเน้นการผลติที่มีอายุ
การใช้งานน้อยเพื่อกระตุ้นอัตราการบริโภคของผู้คนซึ่งลว้นแล้วแต่ เพื่อตอบสนองความต้องการในทาง
การค้าของระบบทุนนิยมจึงน าไปสู่การจ้างผลิตในที่สุด ในบริบทนี้พบว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บาง
ท่านมีการสั่งผลิตสินค้าเพื่อน ามาขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยการรับสินค้ามาขายโดยตรงจากโรงงาน
นั้น จะเป็นไปในลักษณะของการขายส่งจ านวนครั้งละมากๆ ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตใน
ลักษณะของระบบทุนนิยมยุคโลกาภิวัตน์ 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าได้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดระบบการเงินและการแลกเปลี่ยนเพื่อให้
รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน อย่างในกรณีนี้เมื่อท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่าน
ออนไลน์ ก็ย่อมต้องมีการติดต่อธุรกรรมทางการเงินโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งกระบวนการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรูปแบบข้างต้น ถือเป็นลักษณะส าคัญที่ยังผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของการย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่  
ท าให้ระยะทางและเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มหรือการขยายตัวของกระบวนการทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ซึ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไม่เพียงเข้ามา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงลักษณะการช าระเงินในข้ันตอนของแลกเปลี่ยน
สินค้าด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบนัน้ีได้มีธนาคารรูปแบบใหม่ อย่าง internet banking ซึ่งเปน็
การท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ามามีบทบาทอีกทั้งสามารถตอบทุก
โจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ–ผู้ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี จากเดิมที่ท าการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันภายในตลาดหรือพื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งปรากฏให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงระหว่าง
กันทั้งผู้ผลิต พ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภค แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นตัวช่วยส าคัญให้
การท าธุรกรรมทางการเงินเกิดข้ึนได้ทุกที่ทุกเวลา ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ผ่านสังคมออนไลน์ โดยบริบทข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สง่ผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน 

นอกจากนี้ การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เป็นเพียงการ
ท าข้อตกลงซื้อขายในเบื้องต้นเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายจะเริ่มต้นข้ึนอย่างจริงจังก็ต่อเมือ่
ได้รับเงินและท าการจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในมุมมองมานุษยวิทยานั้น 
ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน อย่างในข้ันตอนของการแลกเปลี่ยน จะต้อง
มีการก าหนดว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าในระดับใด ส่งสินค้าให้ถึงร้านถึงบ้าน หรือจัดส่งแบบปลายทาง 
รวมถึงจะต้องมีเงื่อนไขของระยะเวลาที่จะให้บริการลูกค้า ว่าจะส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าด้วยความ
รวดเร็วเพียงใด ซึ่งในบริบทนี้สามารถน าแนวคิดโลกาภิวัตน์มาใช้อธิบายในแง่ของการเติบโตทางการค้า
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และกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถเช่ือมโยงกันได้ โดยส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงการ
คมนาคม ด้านการติดต่อสื่อสารและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งถือเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจให้มีความเกื้อหนุนกัน ทั้งในกระบวนการของการกระจาย
และแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า  

ดังนั้นรูปแบบการช าระเงินโดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับร้านค้า
ออนไลน์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย ประกอบกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันน้ี เป็นยุค
ที่ไม่จ ากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตเพียงแบบเดียว แต่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งใน
โลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ สะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มี
บทบาทส าคัญที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การด าเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน
อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส าคัญในการปฏิวัติระบบการจัดส่งและการล าเลียงสินค้าใน
ยุคโลกาภิวัตน์ให้มีความรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ผ่านสังคมออนไลน์ 

เนื่องจากลักษณะส าคัญที่ยังผลมาจากระบบทุนนิยม ได้มีการปฏิวัติระบบการจัดส่งและล าเลียง
สินค้า ซึ่งการด าเนินงานต่างๆ ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้น ล้วนเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับ
พื้นที่ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้สามารถกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

อีกทั้งผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาถึงสาเหตุของการเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน รวมถึงกลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยวิเคราะห์ภายใต้
แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์ในเรื่องเกี่ยวกับการย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่ (time&space 
compression) ประกอบกับการพิจารณาร่วมกับแนวคิดไซเบอร์สเปซ ซึ่งในบริบทนี้ James Slevin 
ได้เสนอว่า ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์  ได้
ก่อให้เกิดสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง อันมีลักษณะเฉพาะและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คน 
ซึ่งแตกต่างจากการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือแค่การท่องไปตามเว็บไซต์ต่างๆ แต่เป็นรูปแบบใหม่
ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ที่สามารถเสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ของสังคม
ออนไลนไ์ด้โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่เช่นเดียวกับกรอบคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ที่
ได้เสนอไปข้างต้น  
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สาเหตุของการเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมถึงกลยุทธ์ใน
การน าเสนอสินค้าของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 

จะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ ที่เพิ่มมากข้ึนจากเดิม 
ไม่ยึดติดกับรายได้หลักเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไป ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้น อันเนื่องมาจากโลก
ออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในสงัคมปจัจบุัน อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะสูงข้ึนเรื่อยๆ ฉะนั้นการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านรูปแบบออนไลน์ จึงถือเป็นตัวเลือกใหม่ส าหรับกิจกรรมทาง
การค้าของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบกับความนิยมในการเปิดรา้นค้าออนไลน์ถือไดว่้าเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเนื่องส าหรับพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ อาจเป็นเพราะความง่ายในการซื้อขาย รวมถึงรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านทางกายภาพก็สามารถขายสินค้าได้ สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยส าคัญทีท่ า
ให้ผู้คนหันมาเปิดร้านค้าออนไลน์กันมากข้ึน ซึ่งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุในการ
เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ส าหรับการซื้อขายแลกเปลีย่นสินค้าและบรกิารที่แตกต่างกันไปในหลากหลาย
ทิศทาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเด็นหลักส าคัญ ดังนี้  

ในประเด็นแรกคือช่องทางออนไลน์ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าควบคู่ไปกับการเปิดหน้า
ร้านแบบกายภาพ เนื่องจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุัน หลากหลายธุรกจิ
ที่หันมาใช้ช่องทาง E–commerce เพิ่มข้ึนนั้น ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้สร้าง
โอกาสทางการค้า ให้ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิม ให้สามารถมองเห็นประโยชน์
จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งพ่อค้าแม่ค้าหน้าเก่าที่เคยขายสินค้า
แบบเดิมในตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าหรือหน้าร้านของตนเอง ก็หันมาใช้ช่องทางดังกล่าวในการขยาย
ฐานลูกค้า และต่อยอดธุรกิจสินค้าของตนเองเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการผ่านทางออนไลน์สามารถสนับสนุน อีกทั้งกระตุ้นยอดขายให้กับการค้าในรูปแบบปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีหน้าร้านในทางกายภาพอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็ได้เพิ่ม
ช่องทางออนไลน์เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริม อย่างน้อยก็เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับโปรโมช่ันของสินค้า นับว่าเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดไซเบอร์สเปซที่เปรียบเป็นสือ่กลางในการประกอบธุรกิจการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ อันส่งผลท า
ให้พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเสมือนเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้นอกเหนือไปจากสังคมทาง
กายภาพ  

ส่วนประเด็นถัดมา พบว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่มีข้อจ ากัดด้านพื้นที่และเวลา เพราะไลฟ์
สไตล์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นมา รวมถงึการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก็เป็นไปในทางที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ที่ต้องการความรวดเร็วและฉับไว ซึ่งกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบล้วนมีข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ไม่เว้นแม้กระทั่งกิจกรรมทางการค้า ที่
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สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แบบไม่จ ากัด ทั้งในเรื่องของพื้นที่และเวลา เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบนโลกออนไลน์ ฉะนั้นกิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเช่ือมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถท าการค้า
ระหว่างกันได้ในลักษณะนี้ จึงถือเป็นการสื่อสารสองทาง ที่ท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
อีกทั้งสามารถเสนอขายได้ตลอดโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าทุกคนต่างให้ความส าคัญกับร้านค้าออนไลน์ในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่ไร้ซึ่งกายภาพ 
อันเป็นลักษณะส าคัญที่ยังผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากโลกาภิวัตน์
เป็นเรื่องของการย่นย่อเวลาและการหดตัวของพื้นที่  ท าให้ระยะทางและเวลาไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กิจกรรมทางการค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตในกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนของผู้คนยุคปัจจุบัน 

อีกทั้งการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ยังมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการเปิดร้านในรูปแบบกายภาพทั่วไป 

เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าเช่าร้าน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน แต่ถ้าต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง  

หรือต้องการโปรโมทสินค้าในร้านออนไลน์ ก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาในส่วนของการโฆษณาหรือค่า

รีวิวสินค้า แต่เมื่อเทียบกับการเปิดร้านในรูปแบบกายภาพแล้ว พบว่าการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมี

ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้นการใช้ช่องทางออนไลน์ส าหรับ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบรกิาร เพื่อลดต้นทุนในการเปดิหน้าร้านทางกายภาพก็สามารถตอบโจทย์

ความต้องการของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดโลกาภิ

วัตน์ในแง่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของการติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมของผู้คนอีกด้วย  

และประเด็นสุดท้าย พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มองว่า การเปิดร้านค้าออนไลน์สามารถดูแลจัดการได้

โดยง่าย เพราะส าหรับช่องทางออนไลน์นั้น การซื้อขายหรือรับออเดอร์จากลูกค้า สามารถจบได้ในที่

เดียว ด้วยระบบการซื้อขายแบบ step by step ที่ให้ลูกค้าด าเนินการสั่งซื้อสินค้าไปตามขั้นตอนบน

ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจากกรณีนี้ผู้วิจัยเล็งเหน็ว่า พื้นที่ของโลกไซเบอร์นั้นถือได้ว่ามีช่องทางการสื่อสาร

ที่หลากหลาย เช่น chat , email หรือเว็บไซต์ต่างๆ ช่องทางเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์

ของผู้คนในแง่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวกลางโดย

ไม่จ าเป็นต้องเห็นหน้ากัน อีกทั้งไม่จ าเป็นต้องพบเจอกันในพื้นที่กายภาพ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การค้าขายบนโลกออนไลน์ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย จึงท า
ให้หลายคนหันมาให้ความสนใจในการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้ากันมากข้ึน ด้วยเหตุผลที่ว่าลงทุนต่ า ดูแล
จัดการง่าย อีกทั้งยังขายได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงผลพวง
จากกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและพืน้ที่
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ใหม่ ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ารูปแบบใหม่ ที่ผู้คนสามารถติดต่อสัมพันธ์ทางไกลกับคนอื่นๆ 
ย้ายข้ามเวลาและพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว โดยสร้างเป็นเครือข่ายสังคมผ่านระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม
ปัจจุบัน 

ส่วนในด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการนั้น พบว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นรูปแบบใหม่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ที่สามารถ
เสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ของสังคมออนไลน์ ซึ่งการเปิดร้านออนไลน์ล้วนแล้วแต่มี
ลักษณะรูปแบบของสื่อโซเชียลในการน าเสนอขายสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไป ทั้งการโฆษณา 
การส่งสินค้าให้นักรีวิว หรือแม้กระทั่งการไลฟส์ดเพือ่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ซื้อและ
ผู้ขายบนโลกไซเบอร ์ผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและบริการโดยไร้ข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และเวลา 

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดไซเบอร์สเปซ (cyberspace) มาเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางของการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคม
ในโลกเสมือนจริง ไร้ซึ่งพรมแดนทางกายภาพ ผู้คนที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ สามารถติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่มีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางและ
ข้อจ ากัดด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเป็นตัวแปร
ส าคัญในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งกลยุทธ์ในการ
น าเสนอสินค้าของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ผู้วิจัยต้องการน าเสนอนั้น พบว่าได้สะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะของรูปแบบการน าเสนอขายสินค้าและบริการที่เปลีย่นแปลงไปอย่างชัดเจนภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์  

 ณ เวลานี้ เป็นการยากมากหากเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์โดยปราศจากการท า
โฆษณา เพราะคนส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์มักจะอยู่กับสิ่งที่เขาใช้เป็นประจ า บางคนอาจท่องเว็บไซต์
หลักๆ ไม่กี่เว็บไซต์ หรือบางคนเช็คเรื่องธุรกิจจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ อีกทั้งบางคนเล่น
โซเชียลมีเดียโดยการแสดงความชอบความสนใจออกมาทางสื่อพวกนี้ ดังนั้น การที่จะเข้าถึงคนจ านวน
มากในแต่ละช่องทาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการโฆษณา ซึ่งสิ่งที่ส าคัญคือความเข้าใจในสื่อ
ออนไลน์ที่เราก าลังจะใช้งาน อีกทั้งเข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของแต่ละช่วงวัย จึงจะ
สามารถขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าออนไลน์ได้ 

ส าหรับกลยุทธ์การน าเสนอสินค้าโดยการโฆษณาดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ เพราะปัจจุบันน้ีใครที่อยู่วงการออนไลน์ก็จะทราบดีว่าการขายของออนไลน์มากกว่า 90% ท า
การเสนอขายสินค้าผ่านการโฆษณาแทบทั้งสิ้น ซึ่งจากประเด็นข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากเราจ ากัด
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กลุ่มเป้าหมายได้ดี มีโอกาสสูงมากที่จะท าให้ลกูค้าเห็นโฆษณาของเราและสามารถขายสินค้าให้คนกลุม่
นี้ได้ อีกทั้งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน เพราะถ้าไม่ได้โฟกัสลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาจเปลืองทั้ง
แรงเปลืองทั้งทุน ซึ่งรูปแบบการโฆษณาเหล่านี้มีลักษณะเป็นสื่อผสม ที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนหรือติดต่อสื่อสารในโลกไซเบอร์ อีกทั้งการเกิดข้ึนของกระบวนการเช่นน้ีในลักษณะของสื่อ
โฆษณา ถือเป็นการส่งข้อมูลไปยังลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลอื่น โดยไม่ได้ยึดติดหรือมิได้ค านึงถึงความ
แตกต่างทางด้านพื้นที่ ซึ่งอาจจะอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใด ประเทศเดียวกันหรือต่างประเทศก็ได้ 
โดยปราศจากข้อจ ากัดใดๆ ดังนั้นกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนโลกไซเบอร์ จึง
สามารถเกิดข้ึนได้ทุกหนทุกแห่ง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยไม่
จ าเป็นต้องพบเจอกันในพื้นที่ทางกายภาพ 

ขณะที่อีกหนึ่งรูปแบบกลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าตามแบบฉบับพ่อค้าแม่ค้าในยุค 4.0 ก็คือ 
การส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้คนธรรมดาทั่วไปที่มีคนติดตามหลักพันจนถึงหลักหมื่นรีวิว โดยอาจจะมี
ค่าจ้างเป็นตัวเงิน หรือจะตอบแทนด้วยการมอบสินค้าที่รีวิวให้ฟรี ดังที่คุณแจง (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี 
ได้ให้ข้อมูลว่า “…..นักรีวิวทุกคนมีอิสระในการน าเสนออย่างตรงไปตรงมา เพราะถือเป็นสูตรการรีวิวที่
เป็นกลางมากที่สุดในโลกออนไลน์ โดยทั่วไปจะเลือกนักรีวิวที่เหมาะกับจุดประสงค์ของสินค้า มีคาแร็ก
เตอร์และไลฟ์สไตล์ไปในทิศทางเดียวกัน…...” (สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2562) ซึ่งจากกรณีนี้ ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าผู้คนทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักรีวิวสินค้ามีอิสระในการน าเสนอตนเองในรูปแบบที่แตกต่างจาก
ความเป็นจริงบนโลกออนไลน์ โดยสามารถสร้างเรื่องราวหรือตัวตนของตนเองข้ึนมาใหม่ตามความ
ต้องการ ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ถูกน าเสนอนั้นได้กระตุ้นและส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนพื้นที่
ออนไลนใ์นกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

ส่วนกระแสมาแรงของไลฟ์สดนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่ากลยุทธ์เหล่านี้ได้ถูกสะท้อนผ่านพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพราะด้วยธรรมชาติของความเป็น real-time content ที่สดใหม่ มีการเปิดโอกาสให้สามารถ
ตอบโต้สื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรงในขณะนั้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่า กลยุทธ์การไลฟ์สดเพื่อน าเสนอสินค้า
นั้นมีประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการแจ้งเตือนถ้าหากมีไลฟ์สดเกิดข้ึน หรือ
การแสดงผลที่ดีกว่า อย่างเช่น สามารถเรียกคอมเมนต์หรือยอดกดไลก์จากผู้ชมได้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี 
ก็ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งวิธีการเหล่านี้ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม สนุกสนาน อีกทั้งเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ชมหรือ
กลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือไปจากโลกในทาง
กายภาพ น ามาซึ่งการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ที่สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้เสมือนอยู่ต่อหน้ากัน
จริงๆ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จึงได้น ากลยุทธ์ที่เกิดจากพัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมา
ประยุกต์และปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
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ส าหรับกลยุทธ์การน าเสนอสินค้าดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของ
พ่อค้าแม่ค้ายุคปัจจุบันอย่างแท้จริง เมื่อปรากฏการณ์ digital disruption ซึ่งเป็นผลพวงจากการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ก าลังเปลี่ยนรูปแบบทางการค้าอย่างที่ไม่
เคยเป็นมาก่อน ฉะนั้นรู้เขารู้เรา ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้คนในแต่ละ
ช่วงวัย จึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการใช้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภค เพื่อกลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์จะได้น าไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์
ต่อกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี   

ผู้วิจัยพบว่าการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับบทความของกิตติพร ใจบุญ (2549) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับตลาดในประเทศไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยได้น าเสนอถึงการด ารงอยู่และการปรับตัวของ
ตลาดในลักษณะต่างๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านรูปแบบของตลาดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับเวลาสินค้าและผู้คนที่เข้าไป
เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทย เพียงแต่งานวิจัย
เรื่อง “E-Commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่” ได้เน้นศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการซือ้
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการคมนาคมและการ
ขนส่ง ซึ่งส่งผลให้มีการเปิดโอกาสทางการค้าที่กว้างมากขึ้น เพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในกิจกรรมทางการค้ามากขึ้น โดยจะเน้นประยุกต์รูปแบบการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนโลกไซเบอร์แทนที่ตลาดทางกายภาพ ตั้งแต่การเจรจาต่อรองซื้อ
ขายสินค้าตลอดจนการท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้ง
พฤติกรรมผู้บริโภคหรือแม้กระทั้งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในกิจกรรมทางการค้า
ของผู้คน ที่จ าเป็นต้องมีวิธีการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมวัฒนธรรมในยุค
โลกาภิวัตน์   

อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ได้รับอิทธิพล
จากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ยังผลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการผ่านออนไลน์สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ (2557) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดนิชของประชาชน โดยจ าแนกตามช่วงวัย 
พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งตลาดนิชในที่นี้ก็คือตลาดเฉพาะ โดยเปรียบได้กับการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านสังคมออนไลน์เช่นเดียวกัน  
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โดยผู้วิจัยพบว่างานศึกษาเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่” น ามาซึ่งกล
ยุทธ์การน าเสนอขายสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ ทาง
สังคม ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จากกิจกรรมการค้าบนพื้นที่กายภาพสู่โลกไซเบอร์ อีกทั้งความก้าวหน้า
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคผ่านการไลฟ์สด หรือ
จะเป็นการโฆษณาสินค้าแอบแฝงผ่านกิจวัตรประจ าวันของตัวบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกลยุทธ์การ
น าเสนอขายสินค้าและบริการที่แตกต่างจากรูปแบบวิธีการเดิมๆ ที่เน้นการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็น
ช่องทางหลักในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ส าหรับการการ
ถ่ายทอดสด ทั้งผู้ขายและผู้รับชมหรือกลุ่มลูกค้านั้นอาศัยเพียงแค่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพในการเข้าถึง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภค หรือการโฆษณาแบบเวลาต่อ
เวลา นาทีต่อนาที ซึ่งกลุ่มลูกค้าสามารถพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนต่อการตัดสินใจซื้อได้มากข้ึน เนื่องจาก
การถ่ายทอดสดเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีการบอกกล่าวและเห็นภาพและเสียงจริง ท าให้ผู้ซื้อสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าสินค้ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้กลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการผ่านวิธีการไลฟ์สด ยังถือเป็นการสร้างความหลากหลายทางการค้าที่สามารถน าเสนอขาย
ทั้งในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งช่วยสร้างความบันเทิงต่อผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ร้านค้าออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรืออีกหนึ่งตัวเลือกใน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เพราะปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก  
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สรุป 
 

จากการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลเรื่อง “E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่” 
ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางการค้าจากตลาดกายภาพมาสู่รูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องจากการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการสื่อสารและการขนส่ง ที่มี
ความรวดเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่มีข้อจ ากัดทั้งในเรือ่งของเวลาและพืน้ที่
นี้เองได้น ามาสู่การเล็งเห็นโอกาสทางการค้าบนโลกออนไลน์ของเหล่าพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งส ามารถใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ระบบเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจในมุมมอง
มานุษยวิทยาของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนไม่ได้มีไว้เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นไปเพื่อกิจกรรมทางการค้าที่ต้องเผชิญหน้ากับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์นั้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิธีการช าระ
เงินแบบเดิมๆ รวมถึงรูปแบบวิถีชีวิตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปรากฏการณ์ข้างต้นถือเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับสังคมวัฒนธรรม โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญ 
ในกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้คนในสังคมปัจจุบัน 

โดยผู้วิจัยพบว่า สาเหตุของการเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านแบบกายภาพ ท าการซื้อขาย
โดยไร้ข้อจ ากัดด้านพื้นที่และเวลา อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนในการเปิดหน้าร้านแบบกายภาพ หรือแม้กระทัง่
เพราะสามารถดูแลจัดการได้โดยง่ายก็ตาม สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนส่วนใหญ่หันมาเปิด
ร้านค้าออนไลน์กันมากข้ึน นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางการค้าบนโลกไซเบอรม์ีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งในรูปแบบของการน าเสนอ
ขายสินค้าผ่านการไลฟ์สด หรือแม้กระทั่งการโฆษณาสินค้าแอบแฝงผ่านกิจวัตรประจ าวันของตัวบุคคล 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกลยุทธ์การน าเสนอขายสินค้าและบริการที่แตกต่างจากรูปแบบวิธีการเดิมๆ ที่เน้น
การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางหลักในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกลุ่มผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับตัวบุคคลอย่างพ่อค้าแม่ค้าว่าจะสามารถเล็งเห็นโอกาสในการท าการค้าจาก
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้มากน้อยเพียงใด 
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