
  

การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
คนพิการทางสายตา 

 

วรัมพร ช่างเรียน  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2565  
 

 



 

การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
คนพิการทางสายตา 
วรัมพร ช่างเรียน 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
 

   
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร) 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 

 

   
(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ)  

ประธานกรรมการ 

 

   
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร)  

กรรมการ 

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา)  

กรรมการ 

 

   
(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ) 
 

_____/_____/_____  

คณบดี 

 

 

 



 ค 

บทคั ดย่อ  

บทคัดย่อ 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา 

ชื่อผู้เขียน ร้อยโทหญิงวรัมพร ช่างเรียน 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 
ปีการศึกษา 2565 

  
 

งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนสังคม
ออนไลน์ของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อการใช้งาน E-Commerce เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และเพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  E-Commerce 
ของคนพิการทางสายตา 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) และคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) จำนวน 20 คน คือ คนพิการทางสายตาที่มีระดับสายตาบอดสนิท ที่สามารถใช้งานงาน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์ม E-Commerce บนอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Screen 
Reader เพียงวิธีเดียว เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
ตนเอง และมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  (E-Commerce) เครื่องมือที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกของงานวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured Interview 
Form) และทำการสรุปผลการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ผลการวิจัย พบว่า คนพิการทางสายตามีการเปิดรับข้อมูลบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ โดย
การใช้งาน Screen Reader ผ่านอุปกรณ์ Smartphone คอมพิวเตอร์ และ Tablet ซึ่งเนื้อหาที่คน
พิการทางสายตาสามารถรับได้ คือ รูปแบบข้อความ (Text) และ VDO ที่มีคำบรรยาย การค้นหา
ข้อมูลสินค้าขอคนพิการทางสายตาเป็นการค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการใช้งาน Google และ 
Youtube เพ่ือหาข้อมูลในการนำมาเปรียบเทียบตัดสินใจซื้อสินค้า จากการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่มีการแนบลิ้งค์ที่สามารถนำไปสู่เว็บไซด์ หรือแพลตฟอร์ม E-Commerce ในการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก ประกอบกับการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ที่ทำให้การ

 



 ง 

เดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านมีอุปสรรค การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ต่อคนพิการทางสายตา ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการ
ใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce จึงทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ในการใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce ในปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
การตลาด ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 
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The research on “Media Exposure on Social Media Platforms that Predicts 

Purchase Decision Making Behavior Among Visual Impaired Adults” had the objective 

to analyze the online social media exposure behavior of the visual impaired affecting 

purchasing decisions in order to analyze the behavior of using online social media of 

the visual impaired affecting the use of e-commerce to analyze the shopping 

decision-making process of the visual impaired affecting their shopping decision-

making patterns and to analyze the factors that benefit and the factors that hinder 

the purchase of goods through the e-commerce channel of the visual impaired. 

This research is qualitative research by using an in-depth interview and 

selecting 20 key informants by purposive sampling that included visual impaired 

people who were completely blind who could use the online social platform and 

the e-commerce platform on the device through the screen reader only. They were 

in the working age, had a job, had income, used online social media by themselves, 

and had experience in purchasing products through online channels (e-commerce). 
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The tool used for in-depth interviews of the research was a semi-structured interview 

form and the results were summarized in the form of descriptive research. 

The results of the research revealed that visual impaired people were 

exposed to information on online social media platforms by using the screen reader 

via smartphones, computers, and tablets. The contents that visually impaired people 

can receive were text and video formats with a subtitle. Searching for product 

information for the visual impaired was performed via an online search by using 

Google and YouTube to find information to compare and make a purchase decision, 

by searching for information through online channels that include links that can lead 

to the website or an e-commerce platform to conveniently purchase products via 

online channels. The COVID-19 epidemic also created obstacles for traveling to buy 

products at the stores. Therefore, shopping through online channels has played an 

important role for visual impaired people, which the study of behavior of using 

online social media platforms and the behavior of using the e-commerce platform 

provided information on the beneficial factors and hindering factors of the use of the 

e-commerce platform that include social factors, technological factor, marketing 

factor, communication factor, and individual factor. 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย 

ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้คนในสังคมสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสบน Smartphone ผ่านแพลตฟอร์ม
สังคมออนไลน์อย่าง Facebook Twitter Instagram Youtube และ Line 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่า ประชากรคนไทย 66.4 ล้าน
คน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 47.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า ร้อยละ 70 ซึ่งจาก 9 ปี 
ที่ผ่านมามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นกว่า ร้อยละ 150 และผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ปี 2564 พบว่า คนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน
อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 36 นาที มีกิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรก คือ 1.ติดต่อสื่อสารออนไลน์ 2.ดูรายการ
โทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ 3.ค้นหาข้อมูลออนไลน์ 4.อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือ
ออนไลน์ และ 5.ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ 
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ภาพที่ 1.1 พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 
2564) 

 

 

ภาพที่ 1.2 ความนิยมกิจกรรมออนไลน์ของคนไทย (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 
2564) 

 
จากการพัฒนาเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่ทำให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมแห่งโลกออนไลน์  

คนพิการทางสายตาก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งเช่นกันที่เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต และเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันในการเป็นตัวช่วยแทนการมองเห็น 
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มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย (2560) ได้ให้ความหมายคนพิการทางสายตา 
หมายถึง ผู้ที่มองไม่เห็น หรือพอเห็นเห็นแสง เห็นเลือนราง และมีความบกพร่องทางสายตา ทั้งสอง
ข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ หลังจากที่ได้รับการรักษาและ
แก้ไขทางการแพทย์ หรือมีลานสายตา กว้างไม่เกิน30 องศา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) ตาบอดสนิท หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่
สามารถใช้สายตา หรือไม่มีการใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ ในการเรียน การสอน หรือทำกิจกรรมได้ 
ต้องใช้ประสาทสัมผัส อื่นแทนในการเรียนรู้ และหากมีการทดสอบสายตาประเภทนี้ อาจพบว่าสายตา
ข้างดีสามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/20 หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสูงสุดจะ
แคบกว่า 5 องศา 

(2) ตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน สายตาเลือนราง หมายถึง มีความบกพร่องทาง
สายตา สามารถมองเห็นบ้าง แต่ไม่เท่าคนปกติ เมื่อทดสอบสายตาประเภทนี้ จะมีสายตาข้างดี 
สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/60 หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ย อย่างสูงสุด จะกว้าง
สูงสุดไม่เกิน 30 องศา 

ซึ่งคนพิการเป็นกลุ่มคนที่สังคมมักจะไม่เห็นความสำคัญ เพราะด้วยความที่เป็นกลุ่มคนกลุ่ม
น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางสายตาที่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะมีความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเป็นภาระของสังคมแต่โดยความเป็นจริงแล้ว จากข้อมูลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2563) ระบุว่า จำนวนคนพิการในประเทศไทยมี จำนวน 
2,027,500 คน เป็นคนพิการทางสายตา จำนวน 191,965 คน และจากจำนวนคนพิการทั้งหมดมี
อาชีพ และมีรายได้ จำนวน 266,484 คน ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.36 
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 24.66 ประกอบธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ ร้อยละ 6.67 เกษตรกรรม ร้อยละ 
25.79 ลูกจ้างภาคเอกชน ร้อยละ 4.69 อ่ืน ๆ ร้อยละ 37.83 และมีคนพิการอีกจำนวนที่ไม่ประสงค์
ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 328,309 คน ดังนั้นกลุ่มคนพิการจึงเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีกำลังซื้อสิ้นค้า
และบริการต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป 

ภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย มีนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ 
คนพิการทางสายตามากมาย แต่นโยบายที่มีอยู่นั้นไม่ได้นำมาปฏิบัติให้เกิดผล จึงจะพบได้ว่าคนพิการ
ทางสายตาส่วนใหญ่ยังคงพบกับปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ เช่น ปัจจัย
ทางเทคโนโลยีที่มีราคาแพงและการออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่รองรับการเข้าถึงของคนพิการทางสายตา 
การขาดความรู้ความเข้าใจ การไม่เห็นความสำคัญของคนพิการทางสายตาของสังคม และการ
สนับสนุนจากผู้วางนโยบายและผู้บริหารของหน่วยงาน (Around the world, 2015) 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก
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อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ในข้อที่ 6 เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการกำหนดไว้ ดังนี้  ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสำหรับคน
พิการทุกประเภทตลอดจน บริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกำหนด (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย, 2556) 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 20 (6) และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวง ในข้อที่ 3 โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐต้องจัดให้ข้อมูลสารสนเทศโดยคำนึงถึงการออกแบบที่เป็นสากล และ
อำนวยความสะดวกการใช้งานให้สอดคล้องตามความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีมาตรการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คนพิการ โดยการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของคนพิการขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ จัดการอบรมสร้างความเข้าใจความต้องการเข้าถึงและ
การจัดทำสื่อสารสนเทศสำหรับคนพิการ การเปิดฝึกอบรมคนพิการ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเพ่ิมความสามารถคนพิการในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยมีคนพิการร่วมมือในการผลิตด้วย 

ซึ่งจากที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจึงได้เข้ามาช่วยคนพิการทางสายตาให้ดำเนินชีวิตได้
อย่างผู้ที่มีสายตาปกติ เช่น การเดินซื้อของภายในห้าง การซื้อของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเข้ าบ้าน 
หรือแม้แต่การดูหนังก็สามารถทำได้ ผ่านเครือข่ายผู้ช่วยคนพิการทางสายตาผ่านอินเทอร์เน็ต 
ประสาทสัมผัสที่สามารถฝึกฝนได้ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตทั้งในและนอก
บ้านได้ นอกจากการช่วยเหลือของเทคโนโลยีในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแล้ว
นั้น คนพิการทางสายตายังสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการประกอบอาชีพ เช่น คอลเซ็นเตอร์ ครู 
ครูสอนดนตรี นักเขียน ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ นักกีฬา นักวิชาการ หรือโปรแกรมเมอร์ได้อีกด้วย 
(Nalinee Maleeyakul, 2019) 
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ประกอบกับการเข้ามาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) จากที่ เราเคยออกจากบ้าน เพ่ือไปทำงาน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้ าน  
โลกออนไลน์จึงยิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อสังคมมีการใช้วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปคนพิการทางสายตาที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็ย่อมที่จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากการสามารถเดินทางบนรถโดยสารสาธารณะเพ่ือออกไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านได้ ก็จะต้องมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรม โดยการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักแทน เพ่ือลดโอกาสในการติดเชื้อ 
COVID-19 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (2564) พบว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 นำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปใช้ E-Commerce มากขึ้น และเร็วขึ้น ส่งผลให้มูลค่า E-Commerce 
เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และมีความเชื่อมั่นว่าความต้องการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์
ของผู้บริโภคจะยังคงอยู่ต่อไปหลังการแพร่ระบาด แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการทำ E-Commerce โดยพบว่าผู้ใช้ Instagram กว่าร้อยละ 76  
ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เพราะซื้อง่าย 

ดังนั้นจากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้คนพิการทางสายตา
สามารถที่จะใช่งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ได้ ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้
ทุกคนในสังคมต้องหันมาใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งรวมไปถึงคนพิการทางสายตา
ด้วย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อแพลดฟอร์มสังคมออนไลน์  
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา” เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
เข้าถึงบริการการจำหน่ายสินค้า การอำนวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทาง
สายตา 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อการใช้

งาน E-Commerce 

1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อ

รูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
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1.2.4 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  

E-Commerce ของคนพิการทางสายตา 

1.3 คำถามนำวิจัย 

1.3.1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเป็น

อย่างไร 

1.3.2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อการใช้งาน  

E-Commerce เป็นอย่างไร 

1.3.3 เส้นทางการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อรูปแบบการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างไร 

1.3.4 ปัจจัยที่ เอ้ือประโยชน์และปัจจัยที่ เป็น อุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  

E-Commerce ของคนพิการทางสายตาเป็นอย่างไร 
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1.4 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.1.1 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ของคนพิการ
ทางสายตา 

1.1.2 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบถึงรูปแบบการเปิดรับข้อมูลของคนพิการทาง
สายตา 

1.1.3 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบถึงความต้องการซื้อสินค้าเฉพาะทางของคนพิการ
ทางสายตา 

1.1.4 เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน E-Commerce เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับคนพิการทางสายตาในการซื้อสินค้า 
 

พฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มสังคม

ออนไลน์ 

- การเปิดรับเนื้อหา 

- สถานที่ในการใช้งาน 

- ความถี่ในการใช้งาน 

- ระยะเวลาในการใช้งาน 

- บุคคลอ้างอิง  

เส้นทางการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

- การตระหนกัถึงปญัหา/ความ

ต้องการ 

- การคน้หาข้อมูล 

- การประเมนิทางเลอืก 

การตัดสินใจเลือก 

- แบบเน้นคณุภาพ 

- แบบเน้นตราสนิค้า 

- แบบตามแฟชัน่ 

- แบบเน้นความสุขความ

เพลิดเพลนิ 

- แบบตามใจตนเอง 

- แบบเน้นราคา 

- แบบสับสน 

- แบบตามความเคยชนิ 

ปัจจัยท่ีเอ้ือประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทาง E-Commerce ของคนพิการทาง

สายตา 

- ปัจจัยด้านสังคม 
- ปัจจัยด้านการออกแบบ 
- ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการซื้อสินสินค้า

ผ่านช่องทาง E-Commerce ของคนพิการ

ทางสายตา 

- ปัจจัยด้านสังคม 

- ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

- ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 

พฤติกรรมการใช้งาน E-Commerce 

- การเปิดรับเนื้อหา 

- ความถี่ในการใช้งาน 

- ระยะเวลาในการใช้งาน 

- บุคคลอ้างอิง  
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1.6 นิยามศัพท์ 

พฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ หมายถึง ความนิยมในการเลือกใช้งาน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตา ความสามารถในการเปิดรับเนื้อหาประเภท
ข้อความ (Text) VDO และภาพบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ความถี่และระยะเวลาที่คนพิการทาง
สายตาใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ และบุคคลอ้างอิงในการเลือกใช้งานแพลตฟอร์มสังคม
ออนไลน์ของคนพิการทางสายตา 

เส้นทางการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หมายถึง พฤติกรรมของคนพิการทางสายที่เกิดขึ้นก่อนการ
เลือกซื้อสินค้า ในการตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการในการซื้อสินค้า เมื่อคนพิการทางสายตา
ตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการซื้อสินค้า คนพิการทางสายตาจะทำการค้นหาข้อมูลสินค้า และนำ
ข้อมูล เช่น ประโยชน์ในการใช้งาน ความสามารถ ราคา และโปรโมชั่น เปรียบเทียบและตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมของคนพิการทางสายในการซื้อสินค้าหลังจากเส้นทาง
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ที่มีรูปแบบการตัดสินใจเลือก คือ แบบเน้นคุณภาพ แบบเน้นตราสินค้า 
แบบตามแฟชั่น แบบเน้นความสุขความเพลิดเพลิน แบบตามใจตนเอง แบบเน้นราคา แบบสับสน 
และแบบตามความเคยชิน 

พฤติกรรมการใช้งานการใช้งาน E-Commerce หมายถึง พฤติกรรมของคนพิการทางสายตาใน
การเลือกใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce เพ่ือทำการซื้อสินค้า ความนิยมในการใช้งานแพลตฟอร์ม 
E-Commerce ความสามารถในการเปิดรับเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม E-Commerceสถานที่ในการใช้
งาน ความถี่และระยะเวลาในการใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce บุคคลอ้างอิงในการเลือกใช้งาน
แพลตฟอร์ม E-Commerce 

ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ของคนพิการทางสายตา 
หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการออกแบบ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้
คนพิการทางสายตาเริ่มใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ปัจจัยที่ทำให้คนพิการทาง
สายตาสามารถใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce และปัจจัยที่ทำให้คนพิการทาง
สายตาเลือกใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ของคนพิการทางสายตา 
หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล  
ที่ส่งผลให้คนพิการทางสายตาไม่สามารถใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce และปัจจัย 
ทีท่ำให้คนพิการทางสายไม่เลือกใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 



 
 

บทท่ี 2 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับคนพิการทางสายตา 
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.3 ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
2.4 แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ 
2.5 E-Commerce (Electronic Commerce) 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางสายตา 

ความพิการปรากฏขึ้นในสังคมตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คนพิการถูกมองว่าเป็นสิ่งไร้
คุณค่าน่า เวทนาสงสาร และไร้ความสามารถเนื่องจากสังคมในอดีตจงใจจะใช้ประโยชน์จากความ
แข็งแรงของร่างกายมนุษย์เป็นสำคัญ บุคคลที่ปรากฏความพิการออกมาอย่างชัดเจนจึงถูกจัดให้
กลายเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและกลายเป็นแรงงานที่ไร้คุณค่าที่สุด ทำให้ความเชื่อที่ว่าความพิการเป็น
เรื่องของเวรกรรมกลายเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคมอันนำมาซึ่งความน่าเวทนาสงสารที่
บุคคลอ่ืนในสังคมพึงมีต่อคนพิการ ด้วยเหตุนี้คนพิการจึงกลายเป็นเพียงผู้ที่ต้องรอความช่วยเหลือ 
และการสงเคราะห์จากผู้อ่ืนและเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีคนพิการจึงกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะความสำคัญของมนุษย์ถูกผูกโยงเข้ากับ
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับสังคม บุคคลที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเชิ งเศรษฐกิจ
ได้จึงถูกตีตราให้กลายเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถของสังคมนั่นเอง (จิตติมาเจือไทย, 2551) 

 
2.1.1 ความหมายและประเภทของคนพิการทางสายตา 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้คำจำกัดความของคำว่า “คนพิการ” 

(Disability Persons) ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Declaration on the Right of 
Disabled Persons) ว่าหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งไม่สามารถสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองไม่ว่าทั้งหมด หรือ
บางส่วนในด้านสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ



10 
 
สังคมทั่วไป เนื่องจากความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่
ก็ตาม 

ตั้ งแต่ปี  พ .ศ. 2546 องค์การอนามัยโลก ได้แบ่ งภาวะบกพร่องทางการเห็น (Visual 
Impairment : VI) โดยใช้ระดับสายตาไกลที่วัดด้วยตาเปล่าหรือใส่แว่นตาที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
(Presenting Distance Visual Acuity) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวมเอาภาวะสายตาผิดปกติ  
(Refractive Error) เข้ามาเป็นสาเหตุของภาวบกพร่องทางการเห็น (Visual Impairment : VI)  
ที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและแก้ไข แต่เนื่องจากภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive Error) เป็น
ภาวะที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา จึงถือเป็นปัญหาที่ยังไม่สิ้นสุด
การรักษา ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงไม่เป็นคนพิการทางการเห็นตามหลักเกณฑ์ การวินิจฉัยความพิการ
ทางการเห็นตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  คนพิการทางการ
เห็นตามกฎหมาย ไม่ครอบคลุมบุคคลต่อไปนี้ (1) มีตาพิการหรือตาบอดเพียง 1 ข้าง (2) มีตาบอดสี 
(3) มีตาเข ตาเหล่ 

 
มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย (2560) ได้ให้ความหมายคนพิการทางสายตา 

หมายถึง ผู้ที่มองไม่เห็น หรือพอเห็นเห็นแสง เห็นเลือนราง และมีความบกพร่องทางสายตา ทั้งสอง
ข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ หลังจากที่ได้รับการรักษาและ
แก้ไขทางการแพทย์ หรือมีลานสายตา กว้างไม่เกิน30 องศา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ตาบอดสนิท หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่
สามารถใช้สายตา หรือไม่มีการใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ ในการเรียน การสอน หรือทำกิจกรรมได้ 
ต้องใช้ประสาทสัมผัส อื่นแทนในการเรียนรู้ และหากมีการทดสอบสายตาประเภทนี้ อาจพบว่าสายตา
ข้างดีสามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/20 หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสูงสุดจะ
แคบกว่า 5 องศา 

2) ตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน สายตาเลือนราง หมายถึง มีความบกพร่องทาง
สายตา สามารถมองเห็นบ้าง แต่ไม่เท่าคนปกติ เมื่อทดสอบสายตาประเภทนี้ จะมีสายตาข้างดี 
สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/60 หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ย อย่างสูงสุด จะกว้าง
สูงสุดไม่เกิน 30 องศา 
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2.1.2 อุปกรณ์ และโปรแกรมในการช่วยเหลือคนพิการทางสายตา 
 เนื่องจากคนพิการทางสายตาเป็นผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นจึงจำเป็นจะต้องมีตัว
ช่วยมาทดแทนการมองเห็นทางสายตาที่ขาดหายไป เพ่ือที่ คนพิการทางสายตาจะได้สามารถใช้
ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องพ่ึงพาบุคคลรอบข้าง และสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง
เพ่ือให้สังคมยอมรับไม่คิดว่าคนพิการทางสายตาเป็นภาระ หรือเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถ อุปกรณ์ 
และโปรแกรมที่จะช่วยเหลือคนพิการทางสายตาได้มี ดังนี้ 

1) คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 

ช่วยในการเรียน และการทำงาน ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่คนพิการทางสายตาใช้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ปกติ

อย่างเดียวกันกับคนที่มีสายตาปกติใช้งาน คนพิการทางสายตาจะฝึกการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยการ

พิมพ์สัมผัส และใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดแทนการใช้เมาส์ในการคลิกเลือกคำสั่ง 

2) สมาร์ทโฟน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของคนพิการทางสายตา ซึ่งนอกจากช่วยคน

พิการทางสายตาในการใช้งานเพ่ือติดต่อสื่อสารแล้วอาจพูดได้ว่าในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นเหมือน

ดวงตาของคนพิการทางสายตา เนื่องจากคนพิการทางสายตาสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนในการค้นหา

ข้อมูล และสามารถใช้กล้องบนสมาร์ทโฟนผ่านฟังก์ชั่นเพ่ือเป็นตัวช่วยในการอ่านตัวหนังสือที่ไม่ใช่

อักษรเบรลล์ 

3) โปรแกรมตาทิพ์ เป็นโปรแกรมออกเสียงภาษาไทยที่เอาไว้ใช้ควบคู่กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ 

(Screen read) เพ่ือเป็นตัวช่วยของคนพิการทางสายตาในการใช้งาน และอ่านเนื้อหาในการใช้

คอมพิวเตอร์ 

4) Screen Reader เป็นฟังก์ชั่นที่คนพิการทางสายตาสามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ 

และสมาร์ทโฟน เพ่ือใช้ในการอ่านข้อความบนหน้าจอ 

5) Voice Assistant คือ ฟังก์ชั่นที่ช่วยคนพิการทางสายตาควบคุมสมาร์ทโฟน โดยจะโต้ตอบ

กับผู้ใช้งานด้วยเสียงพูด เช่น การอธิบายสิ่งที่ผู้ใช้สัมผัสบนหน้าจอ 

6) แอพพลิเคชั่น Be My Eyes เป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเหลือคนพิการทาง

สายตาในการให้คำปรึกษาจากอาสาสมัครผ่านการใช้งาน Video Call เพ่ือช่วยอธิบายสภาพแวดล้อม

โดยรอบ หรือถ้าเดินหลงทางก็สามารถแจ้งให้อาสาสมัครช่วยอธิบายและบอกทางให้ได้ 
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

จากความแตกต่างของแต่ละคนทำให้มุมมองหรือวิธีการมองโลกมีความแตกต่างกัน ดังนั้นถ้าให้
ผู้บริโภคหลาย ๆ คนดูภาพเดียวกัน เมื่อตั้งคำถามกับผู้บริโภคแต่ละคนอาจได้การรับรู้ที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่นบทกลอนที่ว่า “สองคน ยลตามช่อง คนหนึ่งมอง เห็นโคลนตม อีกคน ตาแหลมคม
มองเห็นดาว อยู่พราวแพรว” ในโลกของความเป็นจริง ผู้บริโภคจะตอบสนองตามที่ตนรับรู้มากกว่า
ตอบสนองตามสิ่งที่เป็นจริง ผู้บริโภคไม่ได้สนใจว่าข้อเท็จจริงคืออะไร แต่สนใจว่าตัวเองรับรู้ย่างไรกับ
สิ่งนั้น ซึ่งการรับรู้นี้นำไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการซื้อสินค้า เหมือนคนมองน้ำที่มีอยู่ครึ่งแก้ว คน
หนึ่งรับรู้ว่า “มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว” อีกคนหนึ่งรับรู้ว่า “น้ำหมดไปครึ่งแก้ว” การที่ผู้บริโภคมีการรับรู้
ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรรมที่ต่างกัน คนที่มองว่าน้ำเหลือครึ่งแก้ว จะมีพฤติกรรมดื่มน้ำอย่าง
ไม่ระมัดระวัง คนที่รับรู้ว่าน้ำหมดไปครึ่งแก้วจะระมัดระวังในการดื่มน้ำ เป็นต้น (วุฒิ สุขเจริญ, 2559, 
หน้า 128) 

Hawkins, Best, and Coney (2004, pp. 278-279) ได้ระบุไว้ว่า การเกิดการรับรู้มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ  

1) การสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น คือ การที่ผู้บริโภคสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น เช่น ป้ายโฆษณา  

เสียงโฆษณา เข้าสู่ประสาทสัมผัส หรือการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นทั้งการกระตุ้นในแบบบังเอิญ 

หรือแบบจงใจก็ได้ 

2) การใหค้วามสนใจ คือ การที่ผูบ้ริโภคไดร้บัส่ิงกระตุน้ ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสนใจในส่ิงกระตุน้
มากหรือนอ้ย ขึน้อยู่กับส่ิงกระตุน้นัน้มีความเก่ียวขอ้งกับผูบ้รโิภคมากนอ้ยขนาดไหน เช่น หากผูบ้รโิภคก าลงัอยู่

ระหว่างการหาที่อยู่ใหม่ หากไดร้บัส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยั เช่น บา้น หรือคอนโดมิเนียม ผูบ้รโิภคก็จะ

ใหค้วามสนใจมาก เป็นตน้ 

3) การแปลความหมาย คือ เมื่อผูบ้รโิภคเกิดความสนใจขอ้มลูที่ไดร้บัจากประสาทสมัผสั ขอ้มลู
ที่ไดม้าจะถูกส่งไปยงัสมองเพื่อท าการประมวลผล จากนัน้สมองจะท าการประมวลผลและแปลความหมาย ส่ิง

กระตุน้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริโภคมาก ผูบ้ริโภคจะใหเ้วลาในการประมวลผลมากเพื่อแปลความหมาย ส่วน

ส่ิงกระตุน้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รโิภคนอ้ย ผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคญัในการประมวลผลนอ้ย  

4) การจดจ า คือ กระบวนการหลงัจากขัน้การแปลคความหมายแลว้ ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ท่ีผูบ้รโิภคจะ
เก็บขอ้มลูไวใ้นความจ าระยะสัน้ เพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาที่เรง่ด่วน และถูกเก็บต่อไปสู่ความจ าระยะยาว

ในรูปแบบของประสบการณ์ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในอนาคต และท าใหม้ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของ

ผูบ้รโิภค 
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ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้กล่าวถึงกระบวนการพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเปิดรับสาร 4 
กระบวนการ ดังนี้ 

1) การเลือกเปิดรับหรือการเลือกใช้ (Selective Processes) บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและ

ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจและความต้องการ เพ่ือนำมาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความ

ต้องการของตน โดยปกติบุคคลจะเลือกใช้สื่อที่ เสนอข่าวสาร และความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ

ความคิดและทัศนคติของตน เพราะโดยธรรมชาติบุคคลมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้องรักษาและ

ส่งเสริมความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-Concept) 

2) การเลือกสนใจ (Selective Attention) ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสารจาก

แหล่งหนึ่งแหล่งใด โดยมักเลือกรับสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน

ทัศนคติที่มีอยู่และขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ 

3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Processes and Selective Interpretation) 

การรับรู้ (Perception) และการตีความหมาย (Interpretation) มีความเกี่ยวข้องกันจนเกือบจะเป็น

สิ่งเดียวกัน 

4) การเลือกจำ (Selective Retention) เมื่อบุคคลได้เลือกให้ความสนใจ เลือกรับรู้และ

ตีความข่าวสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติ และความเชื่อของตนแล้วบุคคลยังมีแนวโน้มใน

การเลือกจดจำเนื้อหาสาระของสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ หรือเรื่องที่ขัดแย้งเรื่องที่ค้านกับ

ความคิด หรือความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้มั่นคงยิ่งข้ึน และเปลี่ยนแปลงได้ยากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน สามารถอธิบายทฤษฎีของ Hawkins, Best, and 
Coney เพ่ิมเติมได้ว่าการที่ผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจได้ แต่การที่
จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความสนใจ สารที่ส่งไปยังผู้บริโภคจะต้องมีความสอดคล้องกับความคิด และ

การรับรู้ (Perception) 

ความจำ (Memory) 
ความจำระยะสั้น                ความจำระยะยาว 
- การแก้ปัญหาทันที             - ประสบการณ์ 
                                     - คุณค่า 
                                     - ความรู้สึก 

 

การตัดสินใจซื้อ และบริโภค 
(Purchase and consumption decisions) 

การสัมผัสต่อสิ่งกระตุ้น (Exposure) 

 
โดยบังเอิญ โดยจงใจ 

การให้ความสนใจ (Attention) 

 
เกี่ยวข้องมาก เกี่ยวข้องน้อย 

การแปลความหมาย (Interpretation) 

 
เวลาในการ

ประมวลผลน้อย 
เวลาในการ

ประมวลผลมาก 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการประมวลผลข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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ทัศนคติของผู้บริโภคด้วย จึงจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวของสาร ต่อมาเมื่อผู้บริโภคเกิด
ความสนใจในสารแล้วนั้น ผู้บริโภคจะเลือกรับสารจากแหล่งที่มีความสอดคล้องกับความเห็นของ
ตนเองเพ่ือสนับสนุนทัศนคติที่มีอยู่ในขั้นของการแปลความหมายได้  และในแนวคิดของ ปรมะ สตะ
เวทิน ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ผู้บริโภคจะตีความหมายของสารไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติของ
ตนเอง และในขั้นการจดจำการจดจำในระยะยาวจะทำให้ส่งผลไปในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่
การจดจำของผู้บริโภคนั้นจะเลือกจดจำในสารที่ตรงกับทัศนคติของตนเอง ซึ่งตรงนี้อาจทำให้ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเปลี่ยนแปลงที่จะเลือกใช้อย่างอ่ืนแทนในสิ่งที่ตนเองเชื่อไปแล้วได้ 

นอกจากการรับรู้ของผู้บริโภคที่เกิดจากความสนใจส่วนตัวแล้วนั้น ระดับการเปิดรับสื่อของ
ผู้บริโภคยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอารมณ์ หรือลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน เมอร์ริลล์ และโลว์
เว่นสตีน (Merrill and Lowenstein, 1971) กล่าวว่า ผู้ที่รับข่าวสารแต่ละบุคคลจะมีระดับการ
เปิดรับสื่อ และข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะปัจจัยที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดความแตกต่างมี ดังนี้ 

1) ความเหงา เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาที่ว่า โดยปกติมนุษย์จะไม่ชอบการอยู่ตามลำพัง 

เนื่องจากจะทำให้เกิดความรู้สึกสับสน ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว และการเมินเฉยจากสังคม จึง

ต้องพยายามที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก หรือติดต่อกับบุคคลโดยตรง หรือการอยู่กับสื่อต่าง ๆ 

2) ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ ถือว่าเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยปกติความ

อยากรู้อยากเห็นจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวไปจนถึงที่อยู่ห่างตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อตนเอง ไม่

ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม มนุษย์ก็จะให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ต่าง ๆ ด้วย 

รวมทั้งการให้ความสนใจในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง หรือบุคคลอื่นด้วย 

3) เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยธรรมชาติมนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัวอยู่ ดังนั้นในฐานะ

ที่เป็นผู้รับสาร จึงต้องการที่จะแสวงหา และใช้ข่าวสารบางอย่างเผื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

4) ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน

ทัศนคติความเชื่อต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อระดับในการเปิดรับสารแล้ว ลักษณะเฉพาะของผู้รับสารก็มี

ความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละชนิดจึงมีส่วนที่ทำให้ผู้รับสารจาก

สื่อมวลชน มีจำนวนและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เพราะผู้รับสารจะเลือกรับข่าวสารเฉพาะใรส่วนที่

สามารถสนองความต้องการ และความพึงพอใจของตนเองได้ 

ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะบุคคลในทางประชากรศาสตร์  (Demographic 
Characteristic of Audience) ดังนี้ 
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1) อายุ (Age) อายุทำให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดเห็นและพฤติกรรม อายุที่

ต่างกันทำให้การเลือกรับเนื้อหาของสาร การเลือกใช้สื่อ การชักจูงใจ มีความยากง่ายในการทำให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารต่างกันออกไป 

2) เพศ (Sex) เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก มีความนึกคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่

แตกต่างกันตามบทบาททางเพศและอิทธิพลของวัฒนธรรม เช่น ผู้หญิงมักเป็นคนจิตใจอ่อนไหวหรือ

เจ้าอารมณ์  (Emotional) โอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) และเป็นแม่บ้านแม่เรือน (Home 

Oriented) นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้หญิงมักจะถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผู้ชาย และผู้ชายมักจะใช้เหตุผล

มากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงมีความสามารถที่จะหยั่งถึงจิตใจของคนได้ดีกว่าผู้ชาย (More People 

Centered) และผู้หญิงมีความสามารถในการคาดเดาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้แม่นยำกว่าผู้ชาย 

3) การศึกษา (Education) การศึกษาถือเป็นตัวแปรที่สำคัญมากต่อประสิทธิภาพในการ

สื่อสารของผู้รับสาร การศึกษานั้นมีหลากหลายระดับ คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุค

สมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ

และความต้องการที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งการได้รับการสะสมประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากพ่อ

แม่ ครู เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง ผู้ร่วมงาน สื่อมวลชน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงอาจพบผู้รับสารได้ตั้งแต่

ระดับการอ่านออกเขียนได้ ระดับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา และระดับ

ปริญญา ซึ่งแต่ละระดับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อคำศัพท์ หัวข้อเรื่อง และรูปแบบสารที่

แตกต่างกันออกไป 

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social–Economic Status) สถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจ  หมายความถึง อาชีพ (Occupation) รายได้ (Income) เชื้อชาติและสัญชาติ (Race and 

Ethnic Group) ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว (Family background) คนที่มีพ้ืนฐานทางครอบครัว

ต่างกันย่อมมี ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีทางสังคมวิทยา

ทั้งหลายได้ยอมรับอิทธิพลของครอบครัว และถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันสังคมสถาบันแรกของบุคคล 

รวมทั้งรายได้ของแต่ละบุคคลย่อมมีส่วนในการกำหนดความต้องการของคนตลอดจนกำหนดความคิด 

และพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ คนที่มีฐานะรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อมวลชนมาก และการใช้

สื่อมวลชนมักจะใช้เพ่ือแสวงหาเรื่องราว เช่น การอ่านบทบรรณาธิการ ชมรายการวิทยุ  หรือโทรทัศน์

ในเรื่องปัญหาสังคมเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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5) ภูมิลำเนา (Birth Place) ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้รับสาร เช่น พ้ืนที่ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ และสภาพการบริหารการคมนาคมและการสื่อสารที่มีความแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการ

กำหนดการศึกษา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย 

6) ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็นอีกลักษณะหนึ่งของผู้รับสาร ที่มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ของผู้รับสารทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม ด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมทางการ

เมืองเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้ด้วยคนพิการทางสายตามีความบกพร่องทางการมองเห็นทำให้อาจสร้างการรับรู้  
และแรงกระตุ้นจากจิตรใต้สำนึกได้ Blythe (2008) ระบุว่าการรับรู้ใต้จิตสำนึก หมายถึง การรับรู้จาก
สิ่งกระตุ้นที่มีระดับต่ำกว่าที่จะทำให้รู้สึกตัว แต่แรงพอที่จะทำให้เกิดการรับรู้ หากจะให้ความหมาย
ง่าย ๆ การรับรู้ใต้จิตสำนึกหมายถึง “การรับรู้โดยไม่รู้สึกตัว” การรับรู้ใต้จิตสำนึกถูกกล่าวถึงอย่าง
มากในปี ค.ศ. 1950 เมื่อมีรายงานว่า ผู้บริโภคที่ได้รับชมโฆษณาที่ทำให้รับรู้โดยไม่รู้สึกตัว ส่งผลต่อ
การซื้อสินค้าจากโฆษณานั้น ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถระบุได้ว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ในปี ค.ศ. 
1957 นักวิจัยได้ทำการทดสอบในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งโดยมีข้อความปรากฏว่า  “กินข้าวโพดคั่ว” 
และ “ดื่มโค้ก” ซึ่งผู้บริโภคไม่รู้ตัวว่าได้เห็นข้อความดังกล่าวมีการทำติดต่อกัน 6 สัปดาห์ ในช่วงเวลา
นั้นพบว่ายอดขายข้าวโพดคั่วเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 และยอดขายเครื่องดื่มโค้กเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 

อย่างไรก็ตามการโฆษณาในรูปแบบการรับรู้ใต้จิตสำนึกยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลจริง แต่มี
ทฤษฎีแบบย้ำอ่อน ๆ อย่างคงที่ (Constant Repetition of Very Weak) ระบุว่า สิ่งกระตุ้นจะมีผล
เพ่ิมขึ้นเป็นลำดับในการสร้างการตอบสนองถ้าได้มีการกระตุ้นบ่อย ๆ และบางรายงานระบุว่า การ
โฆษณาในรูปแบบการรับรู้ใต้จิตสำนึก จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการทำซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น
นักการตลาดจึงยังมีการใช้โฆษณาในรูปแบบการรับรู้ใต้จิตสำนึก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Blythe, 2008, pp. 102-103) 

พัชรีญา เนาวสัยศรี (2558) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของผู้บกพร่อง
ทางการสายตา พบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการใช้งานสื่อใหม่ของผู้บกพร่องทางสายตา ได้แก่ ปัจจัยส่วน
สังคมและปัจจัยด้านเทคโนโลยีซึ่งปัจจัยส่วนสังคมประกอบด้วยครอบครัว เพ่ือน เพื่อนร่วมงาน แฟน 
มีอิทธิพลมากต่อการเปิดรับการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของผู้บกพร่องทางสายตา ซึ่งจะเป็นสิ่งเร้ากระตุ้น
และเป็นแรงผลักดันให้ผู้บกพร่องทางการเห็นหันมาใช้สื่อใหม่โดยเริ่มจากการพูดคุย แนะนำ หรือเกิด
จากปัจจัยภายในที่อยากทดลองใช้เพื่อแสดงศักยภาพในตัวเองให้มีความทันต่อยุคสมัย และทันต่อการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
ของผู้บกพร่องทางการเห็น ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โปรแกรม และระบบสัญญาณต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนพิการทางสายตา อาจมาจากแรง
กระตุ้นจากสังคมภายนอก ที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนพิการทางสายตาเกิดการยอมรับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเกิดการรับรู้ของ Hawkins, Best, and 
Coney (2004) และปรมะ สตะเวทิน (2533) ที่เมื่อคนพิการทางสายตาได้เปิดรับการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ จึงทำให้อาจเกิดการเปิดรับสาร เช่น โฆษณา หรือบทความ ตามความสนใจ ตามกระแส
สังคมรอบข้าง หรือแรงกระตุ้นจากโฆษณา ที่ส่งผลให้คนพิการทางสายตาเกิดความสนใจ จนอาจ
นำไปสู่การซื้อสินค้าได้ ซึ่งการเกิดการรับรู้เหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับความสนใจ และระดับการเปิดรับสื่อ
ของคนพิการทางสายตาด้วย ว่าคนพิการทางสายตามีลักษณะอารมณ์ หรือลักษณะนิสัยอย่างไร ที่จะ
เป็นตัวแปรในการเปิดรับสื่อที่จะนำไปสู่การซื้อตามที่ Merrill and Lowenstein (1971) ได้กล่าวไว้ 
นอกจากนี้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนพิการทางสายตาเองก็เปลี่ยนตัวแปรในการเปิดรับสื่อ
เช่นเดียวกัน เช่น คนพิการทางสายตาที่มีอาชีพในการรับราชการอาจมีความจำเป็นในการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียมากกว่าคนพิการทางสายตาที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่ ดังนั้นคนพิการทางสายตาที่มีอาชีพ
รับราชการอาจมีการเปิดรับสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่า 
 

2.3 ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นและรับรู้ถึงปัญหา/ความต้องการของตนเองแล้วนั้น ขั้นต่อมาจะ
เป็นกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการซื้อเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการกระทำของผู้บริโภค เพ่ือ
มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ของผู้บริโภคอาจทำให้เกิดการรับอิทธิพลต่าง ๆ จากภายนอกซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคได้ ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ทางจิตวิทยาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับตัวผู้บริโภคเอง สิ่งที่ป้อนเข้ามาจากแหล่งภายนอกเมื่อรวมเข้ากับอิทธิพลต่าง ๆ ภายใน
ตัวของผู้บริโภคอาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ หรือเมื่อมีการตัดสินใจซื้อไปแล้วผู้บริโภคก็อาจจะ
ไม่ทำการซื้อก็ได้ ซึ่งอาจจะมีเหตุผลอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น ระบบการตลาดไม่ได้ใช้ทรัพยากร
เพียงพอ หรือมีแต่ไม่ได้ใช้อย่างมีสมรรถภาพเพ่ือที่จะกระตุ้นการขายให้เกิดความสัมฤทธิผล ดังนั้น 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจตัวแปรต่าง ๆ ทั้งทางสังคม ตัว
บุคคล และสถาบันที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, หน้า 17-18) 

ชูชัย สมิทธิไกร ได้นำแนวความคิด และทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของ 
Solomon, Punj & Stalin, Bettman & Park, Blackwell et al., Sproles & Kendal และ Shim 
ในการสร้าง และออกแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคออกเป็น 2 กระบวนการ คือ (1) 
กระบวนการก่อนการซื้อ และ (2) การซื้อ การใช้ และการประเมินหลังการซื้อ 
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กระบวนการก่อนการซื้อ (Pre-Purchase Process) เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่
เกิดขึ้นก่อนที่จะทำการการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้น กระบวนการก่อนการซื้อสามารถแบ่งได้ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) การตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการ (Problem/Need Recognition) การตระหนักถึง

ปัญหา/ความต้องการของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัดระหว่าง

สภาวะในอุดมคติ (Ideal State) กับสภาวะในความเป็นจริง (Actual State) สภาวะในอุดมคติ คือ

สภาวะที่ผู้บริโภคมีความปรารถนา หรือความต้องการอยากจะให้เกิดขึ้น ส่วนสภาวะในความเป็นจริง 

คือ สภาวะที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในปัจจุบัน การตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการของผู้บริโภคสามารถ

เกิดข้ึนได้ 2 กรณ ีคือ  

1.1) การตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการเกิดขึ้นเมื่อสภาวะในอุดมคติอยู่ในระดับเดิมคือ

ผู้บริโภคไม่ได้มีความปรารถนาหรืออยากได้อะไร แต่ระดับของสภาวะในความเป็นจริงมีความเสื่อม

ถอยลงจากเดิม เช่น ของใช้ที่มีอยู่เกิดความเสียหาย เก่า หรือหมดลง  

1.2) การตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการเกิดขึ้นเมื่อสภาวะในอุดมคติมีระดับสูงขึ้นจากเดิม

ถึงแม้ว่าสภาวะในความเป็นจริงจะยังอยู่ในระดับเดิม  เช่น ของใช้ที่มีอยู่เดิมยังคงอยู่ในสภาพดีไม่มี

ความเสียหาย แต่ผู้บริโภคเห็นว่ามีสินค้าที่ใหม่กว่าออกมาวางจำหน่าย ซึ่งสินค้าใหม่มีความสามารถที่

มากกว่าเดิมที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานในอนาคต ดังนั้นผู้บริโภคจะมีการตระหนักถึงปัญหาความ

ต้องการของตนหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสภาวะทั้งสองดังกล่าวหากความ

แตกต่างระหว่างสภาวะในอุดมคติกับสภาวะในความเป็นจริงยังมีไม่มากผู้บริโภคก็จะไม่ตระหนักว่า

ตนเองมีปัญหาหรือความต้องการ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะในอุดมคติ 
(1) วัฒ น ธรรมและชั้ น ท างสั งคม  (Culture and Social Class) เป็ น สิ่ งที่

กำหนดการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและกำหนดว่าผู้บริโภคที่อยู่ในวัฒนธรรมและชั้นทางสังคมนั้น 
ควรจะมีสภาวะในอุดมคติเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ในสังคมไทยปัจจุบันให้คุณค่าและความสำคัญแก่
การมีผิวขาว 

(2) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) การที่ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เช่น การเปลี่ยนสภาพทางสังคมจากการเป็นนักศึกษาไปเป็นสังคม
คนทำงานทำให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ และมีความต้องการสินค้าหรือบริการใหม่ 
ๆ เพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม หรือกลุ่มอ้างอิงนั้นเอง 
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(3) ลักษณะของครอบครัว (Family Characteristics) การที่ ครอบครัวของ
ผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการใหม่
ขึ้นมาเพ่ิมเติม เช่น การที่ครอบครัวมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น หรือการเติบโตของลูกที่ต้องได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น 

(4) สถานภาพทางการเงิน (Financial Status) การที่รายได้ทางการเงินของ
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะใน
อุดมคติ เช่น ภาระทางหนี้ที่มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง การตกงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง
อาจทำให้ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนการบริโภคใหม่เพ่ือให้เพียงพอต่อรายได้ แต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงทาง
การเงินของผู้บริโภคเป็นในทางที่ดีอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม 

(5) พัฒนาการของแต่ละบุคคล (Individual Development) การที่ผู้บริโภคมี
ความเปลี่ยนแปลงในด้านพัฒนาการ เช่น อายุมากขึ้นหรือร่างกายเติบโตขึ้นจะทำให้เกิดความต้องการ
ในการบริโภคในสิ่งใหม่ ๆ หรือสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป 

(6) แรงจูงใจ (Motives) ผู้บริโภคแต่ละคนมีแรงจูงใจและความต้องการในการทำ
สิ่งต่าง ๆ เช่น ต้องการการยอมจากสังคม ต้องการความมั่นคงในชีวิต แรงจูงใจต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลต่อ
สภาวะในอุดมคติของผู้บริโภค 

(7) สถานการณ์ ในปั จจุบั น  (Current Situation) ผู้ บ ริ โภคแต่ ละคนอยู่ ใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะส่งต่อความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น คนวัย
ทำงานที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจะมีความต้องการความรวดเร็วในการบริโภคอาหาร และการออกกำลัง
กาย เป็นต้น 

(8) ความพยายามทางการตลาด (Marketing Efforts) เช่น การโฆษณา หรือการ
จัดกิจกรรมทางตลาดต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลต่อสภาวะในอุดมคติของผู้บริโภค คือ ทำให้ผู้บริโภครู้สึก
อยากที่จะใช้สินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณา ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงผู้บริโภคอาจจะไม่มีความ
จำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าหรือบริการนั้นก็ตาม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะในความเป็นจริง 
(1) ความเสื่ อมถอยของผลิตภัณ ฑ์  (Normal Depletion) หมายถึ ง การที่

ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้อยู่หมดไปหรือเสียหาย เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวันที่ ใช้แล้วหมดไป หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายใช้งานไม่ได้ 

(2) ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ (Product Performance) หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องพิจารณาในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่มาทดแทน 
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(3) พัฒนาการของแต่ละบุคคล ( Individual Development) เมื่อผู้บริโภคมี
พัฒนาการที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น อายุที่มากขึ้นทำให้ประสบการณ์ ความคิด หรือทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงไป จากความชอบเดิมอาจจะเปลี่ยนเป็นชอบแบบอ่ืนที่มีความเหมาะสมกับตนเองมากขึ้น
แทน 

(4) ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด (Availability of Products) การที่สินค้าหรือบริการ
บางชนิดไม่มีขายในตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ไม่สามารถหาซื้อได้ หรือหาซื้อได้ยากก็
สามารถมีอิทธิพลทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ถึงความบกพร่องของสภาวะที่เกิดข้ึนในความเป็นจริง 

(5) สถานการณ์ในปัจจุบัน (Current Situation) เช่น สภาพอากาศที่ร้อนอาจทำ
ให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความไม่พอใจสภาวะในความเป็นจริงที่ เกิดขึ้น จึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโดยการซื้อเครื่องปรับอากาศเพ่ือที่จะทำให้ปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนหมดไป 

การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหา/ความต้องการที่เกิดขึ้น
แล้ว ในขั้นตอนที่ 2 ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้ใช้สำหรับการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการนั้น ๆ ผู้บริโภคจึงต้องมีการค้นหาข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
การค้นหาข้อมูลมี 2 ประเภท ดังนี้ 

1) การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal Search) หมายถึง การค้นหาข้อมูลจากความทรงจำหรือ

ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ของผู้บริโภค 

2) การค้นหาข้อมูลภายนอก (External Search) หมายถึง การค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายนอก

สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ  

(1) การค้นหาจากตลาดทั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ขายสื่อโฆษณา หรือจากเว็บไซต์ของ
องค์กรธุรกิจ  

(2) การค้นหาจากเครือข่ายทางสังคมของตัวผู้บริโภค เช่น ครอบครัว เพ่ือน หรือ
จากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมค้นหาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เช่น Facebook Twitter Instagram หรือ Line ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากสื่อทางสังคมควบคู่ไปกับการหาข้อมูลโดยตรงจากเว็บไซต์
ของ บริษัท ผู้ผลิตโดยผู้บริโภค 7 ใน 10 รายจะเข้าไปหาข้อมูลในสื่อทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือหาข้อมูล 
และรอ้ยละ 49 ของผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากข้อมูลที่ได้จากสื่อทางสังคมเหล่านี้ 

ความถี่ของการค้นหาข้อมูล โดยทั่วไปพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคจะมีความถี่
มากขึ้นใน 3 กรณ ีคือ  

(1) เมื่อการซื้อนั้นมีความสำคัญ  
(2) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นให้มากข้ึน  
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(3) เมื่อการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความถี่ใน
การค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยหรือมีระดับการศึกษาที่สูงจะมีความถี่ในการค้นหา
ข้อมูลที่มาก และผู้บริโภคเพศหญิงจะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากกว่า
ผู้บริโภคเพศชาย นอกจากนี้ผู้บริโภคที่มีระดับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แตกต่างก็จะส่งผลต่อความถี่
ในการค้นหาข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลกับระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การตั ดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกัน บางครั้งผู้บริโภคอาจมีการตัดสินใจซื้อตามความเคยชิน 
แต่ในบางครั้งผู้บริโภคอาจมีการตัดสินใจซื้อโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนั้น
ระดับการตัดสินใจซื้อจึงมีผลต่อปริมาณในการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค ดังนั้นถ้าการตัดสินใจซื้อมี
การใช้กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหามากการค้นหาข้อมูลก็จะมีความถี่และปริมาณที่มากขึ้นตามไป
ด้วย ระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสามารถจำแนกได้ 3 แบบ ดังนี้  

(1) การตัดสินใจซื้อตามความเคยชิน (Routine Response Behavior) หมายถึงการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือกระบวนการคิดพิจารณา แต่เป็นการกระทำตาม
ความเคยชินของผู้บริโภค และตัวผู้บริโภคเองก็อาจจะไม่รู้ตัวจนได้ดูสินค้าที่ตนซื้อมาในภายหลังและ
เกิดคำถามว่าตนเองซื้อสินค้านั้นมาเพ่ืออะไร อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามความเคยชิน
จะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่สินค้ามีราคาถูกหรือมีการลดราคาซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อเป็นประจำ
หรือเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับประเภทและยี่ห้อของสินค้าเป็นอย่างดี การตัดสินใจซื้อตาม
ความเคยชินจึงช่วยประหยัดเวลาในการคิดและพลังงานที่ต้องใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการ  

(2) การตัดสินใจซื้อที่ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบง่าย (Limited Problem Solving) 
หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้กฎการตัดสินใจแบบง่าย (Simple Decision Rules) 
หรือทางลัดในการตัดสินใจ (Shortcuts) การตัดสินใจในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้เร็วขึ้น 
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป เช่น การใช้ราคา หรือยี่ห้อของสินค้าเป็นตัว
เปรียบเทียบในการตัดสินใจซื้อ 

(3) การตัดสินใจซื้อแบบซับซ้อน (Extensive Problem Solving) หมายถึง การตัดสินใจ
ซื้อที่มีการคิดและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยการอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจ
ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้ามีราคาแพงเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีการซื้อบ่อย ๆ หรือเป็นสินค้าที่
ผู้บริโภคไม่มีความคุ้นเคย นอกจากนั้นการตัดสินใจซื้อแบบซับซ้อนยังสามารถทที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่
การซื้อนั้นมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้บริโภค 

การค้นหาข้อมูลกับความเสี่ยงตามการรับรู้ แม้ผู้บริโภคจะมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือ
บริการ แต่การซื้อก็มีความเสี่ยงตามการรับรู้ (Perceived Risk) ความเสี่ยงตามการรับรู้ คือ การที่
ผู้บริโภคมีความเชื่อว่าการใช้หรือไม่ใช้สินค้าหรือบริการนั้นอาจจะส่งผลทางลบแก่ตัวผู้บริโภคได้ 
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ดังนั้นการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคจะเพ่ิมมากข้ึนถ้าการซื้อสินค้าหรือบริการมีความเสี่ยงตามการรับรู้
ของผู้บริโภค ความเสี่ยงตามการรับรู้จะเกิดขึ้นถ้าสินค้าหรือบริการนั้นมีราคาแพงมีความสลับซับซ้อน
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครู้สึกว่ายากต่อความเข้าใจ นอกจากนั้นความเสี่ยงตามการรับรู้สามารถ
เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าบุคคลอ่ืนรับรู้ต่อการซื้อสินค้านั้นและผู้บริโภคอาจรู้สึกอับอายได้ถ้า
เป็นการตัดสินใจซื้อที่ผิดพลาด อย่างไรก็ตามผู้บริโภคบางคนอาจไม่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงตาม
การรับรู้เนื่องจากมีความเชื่อว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมาก เช่น ผู้บริโภคท่ีมีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูงจะมีความกังวลน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีให้ความสำคัญแก่กลุ่มอ้างอิงของตน 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ชุดของการพิจารณา หลังจากผู้บริโภค
ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นแล้วต่อไปจึงเป็นขั้นตอนการประเมินทางเลือก โดยปกติ
ผู้บริโภคจะไม่พิจารณาทางเลือกทุกทางที่มีอยู่แต่จะเลือกที่จะพิจารณาทางเลือกจำนวนหนึ่งเท่านั้น 
เช่น การที่ผู้บริโภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผู้บริโภคจะไม่นำยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทุกยี่ห้อ
มาประเมินทางเลือก แต่คัดมาประเมินเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ทางเลือกที่ได้รับการพิจารณาดังกล่าว
เรียกว่า ชุดของการพิจารณา (Consideration / Evoked Set) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุดของการ
พิจารณาจะมีอยู่จำนวนหนึ่งและมีความแตกต่างกันตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น เมื่อผู้บริโภค
ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจำนวนยี่ห้อที่อยู่ในชุดของการพิจารณามีอยู่ประมาณ 3 -4 ยี่ห้อ แต่
หากเป็นสินค้าประเภทอ่ืนจำนวนยี่ห้อที่อยู่ในชุดของการพิจารณาอาจมีอยู่ประมาณ 6 ยี่ห้อ ดังนั้น
ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีจำนวนยี่ห้อที่อยู่ในชุดของการพิจารณาแตกต่างกัน แต่ถ้าผู้บริโภคมีความภักดี
ต่อตราสินค้าสูงจะมีจำนวนยี่ห้ออยู่ในชุดของการพิจารณาน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การซื้อซื้อสินค้าหรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่งก็จะไม่มีข้อมูลหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการยี่ห้อนั้น ในกรณีนี้ผู้บริโภคจะมีการสร้างชุดของการพิจารณาขึ้นมาใหม่โดยอาศัยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การปรึกษากลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภค การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับผู้บริโภค
ที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อหรือการใช้แล้วจะพิจารณาทางเลือกโดยนำข้อมูลจากประสบการณ์ของ
ตนเองมาใช้ ดังนั้นผู้ผลิตหรือองค์กรธุรกิจจึงพยายามที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำชื่อหรือยี่ห้อสินค้าให้ได้ 
เพ่ือให้ยี่ห้อสินค้านั้นอยู่ในชุดของการพิจารณาของผู้บริโภค 

วิธีการประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริโภคมีชุดของการพิจารณาแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นของวิธีในการ
ประเมินทางเลือก ซึ่งวิธีการประเมินทางเลือกสามารถทำได้ 2 แบบ คือ 

1) การประเมินที่เก็บไว้ในความทรงจำ (Pre-Existing Evaluation) คือ เมื่อผู้บริโภคจะ
ทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั้น ผู้บริโภคจะสามารถทำการ
ตัดสินใจได้อย่างไม่ยาก เพราะตัวผู้บริโภคเองมีผลการประเมินผลิตภัณฑ์เหล่านี้เก็บไว้ในความทรงจำ
อยู่แล้วทั้งในด้านผลจากการมีประสบการณ์โดยตรงหรือจากการบอกเล่าของผู้อ่ืนก็ตาม 
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2) การสรา้งวิธีการประเมินแบบใหม่ (Constructing New Evaluation) คือ วิธีการประเมินใน
แบบที่ผูบ้ริโภคไม่มีความคุน้เคยกับสินคา้หรือบริการนั้นจึงไม่มีขอ้มูลที่เก็บไวอ้ยู่ในความทรงจ า หรือผูบ้ริโภค
อาจจะไม่สามารถใชก้ารประเมินที่เก็บไวใ้นความทรงจ าไดเ้พราะเป็นขอ้มลูที่เก่าและลา้สมยัไปแลว้ส าหรบัการ
ซือ้ครัง้ใหม่การสรา้งวิธีการประเมินแบบใหม่ซึ่งสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 วิธี คือ  

(1) การจัดประเภท (Categorization) หมายถึง การประเมินทางเลือกโดยจัดประเภท
ของสินค้าหรือบริการ เช่น ในภาพที่ 2 แสดงถึงการจัดประเภทของน้ำดื่ม 

 
                                                       ระดับบน 

 
 
 

                                                      ระดับกลาง 
 
 

                                                      ระดับล่าง 
 

 
 

 จากภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า ระดับบน (Superordinate Level) เป็นการจัดประเภทแบบ
กว้าง ๆ ในตัวอย่างในเป็นการจัดประเภทเครื่องดื่ม ส่วนระดับกลาง (Basic Level) เป็นการจัด
ประเภทที่ของสินค้าหรือบริการที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น เครื่องดื่มที่มีประโยชน์กับเครื่องดื่มที่ไม่มี
ประโยชน์ ส่วนระดับล่าง (Subordinate Level) เป็นการเจาะจงชนิดของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
เช่น น้ำผลไม้ น้ำวิตามิน น้ำเปล่า ฯลฯ ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคจำเป็นต้องประเมินทางเลือกของสินค้าหรือ
บริการแต่ละชนิดก็จะถูกนำมาพิจารณาว่าอยู่ในประเภทใด เช่น ผู้บริโภคมีทางเลือกในการดื่มน้ำคือ
น้ำผลไม้กับชานม ผู้บริโภคก็จะทำการประเหมือนโดยให้น้ำผลไม้อยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์
ส่วนชานมอยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ ถ้าผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่รักษาสุขภาพก็จะเลือกทาน
น้ำผลไม้ ดังนั้นการจัดประเภทผลิตภัณฑ์จึงมีอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้บริโภค
เป็นอย่างยิ่ง 

(2) การพิจารณาที่ละส่วน (Piecemeal Process) คือ การประเมินทางเลือกที่พิจารณา
จุดเด่นและจุดด้อยของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินที่ กำหนดไว้ ดังนั้น
ผู้บริโภคจะต้องมีเกณฑ์การประเมิน (Evaluative Criteria) หมายถึง หลักที่ใช้ในการพิจารณาว่า

เครื่องดื่ม 

เครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ เครื่องดื่มท่ีไม่มีประโยชน์ 

น้ำผลไม้ น้ำวิตามิน น้ำเปล่า น้ำอัดลม ชานม แอลกอฮอล์ 

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงการประเมินทางเลือกโดยการจัดประเภท 
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ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนต่อความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้การ
ตัดสินใจของผู้บริโภคมีความถูกต้องมากที่สุด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีได้อย่างหลายอย่าง เช่น 
ราคา ความทนทาน บริการหลังการขายก ประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่าน
ไปเกณฑ์ในการประเมินก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงด้านของ
เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ผู้บริโภคมีการกำหนดเกณฑ์ให้ สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินเป็นสิ่งที่อาจจะได้จากแหล่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ตัวผู้บริโภค ได้แก่ ความต้องการ แรงจูงใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ วิถีชีวิต และทัศนคติของ
ผู้บริโภค 

กลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภค ได้แก่ ครอบครัวกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ
ต่อผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มอ้างอิงเหล่านี้จะต้องเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลที่ทำให้ผู้บริโภคกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินไปในทางที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มอ้างอิง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคอย่างคนพิการ
ทางสายตามักต้องการพ่ึงบุคคลอ่ืนเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร อาจเนื่องจากการไม่สามารถที่จะ
มองเห็นด้วยตนเอง และการรับสารมาจากโฆษณาหรือการเสนอขายที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจน
เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ กลุ่มอ้างอิงของคนพิการทางสายตานอกจากครอบครัว หรือเพ่ือนแล้วนั้น 
คนพิการทางสายตายังมีแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนอย่าง Be My Eyes ที่เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือคนพิการทางสายตา หรือ ผู้มีที่ความผิดปกติทางด้านสายตา Be My Eyes สร้างขึ้น
โดยชุมชนของคนพิการทางสายตา ผู้มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น และอาสาสมัครที่มี
ความสามารถทางการมองเห็นเป็นปกติ โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายวีดิโอคอล ใน
การให้อาสาสมัครทำการช่วยเหลือคนพิการทางสายตาและผู้มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น ใน
การเป็นดวงตาเพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การจับคู่สี การตรวจสอบหลอดไฟว่าเปิดอยู่หรือไม่ 
หรือการเตรียมอาหารเย็น Be My Eyes รองรับภาษามากกว่า 180 ภาษา รวมถึงภาษาไทย 
แอพพลิ เคชั่นนี้สามารถใช้งานได้ฟรี ทั้ งในระบบ iOS และ ระบบ Android การใช้งานของ
แอพพลิเคชั่น คือ เมื่อคนพิการทางสายตาต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถเปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมา
ทางแอพพลิเคชั่นจะส่งการแจ้งเตือนไปยังอาสาสมัครหลายๆคน และทำการจับคู่ คนพิการทางสายตา
เข้ากับอาสาสมัครที่มีสายตาปกติ โดยใช้เกณฑ์จากภาษาที่ใช้และเขตเวลาที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ อาสาสมัคร
คนแรกที่ตอบรับคำขอ จะถูกเชื่อมต่อกับผู้ขอความช่วยเหลือ และได้รับ Video Call จากกล้องหลัง
ของผู้ขอความช่วยเหลือ การใช้เสียงพูดคุยระหว่างผู้ใช้และอาสาสมัคร จะสามารถช่วยกันแก้ปัญหาที่
กำลังเกิดขึ้นได ้

องค์การธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและให้บริการที่โฆษณาสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภค
เกี่ยวกับสินค้าและบริการทำให้ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ต้องการซื้อ 
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ในการประเมินทางเลือกเกณฑ์การประเมินสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทอาจจะมีความ
แตกต่างกันและมีจำนวนเกณฑ์ไม่เท่ากันในการซื้อสินค้าที่มีราคาถูกผู้บริโภคอาจใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินไม่มากนัก แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีราคาแพง หรือเป็นสินค้าที่ต้องใช้งานไปในระยะเวลานาน เช่น 
บ้าน หรือรถยนต์ ผู้บริโภคจะมีเกณฑ์ในการประเมินหลายข้อ นอกจากนี้ถ้าสินค้าหรือบริการมี
ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคสูง (High-Involvement Product) เช่น ผู้บริโภครับรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของตนเอง หรืออาจมีผลกระทบต่อร่างกายของผู้บริโภค ก็จะใช้เกณฑ์
ในการประเมินหลายข้อเช่นกัน 

แม้ว่าผู้บริโภคจะใช้เกณฑ์ในการประเมินหลายข้อ แต่เกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้ออาจมี
ความสำคัญไม่เท่ากันเกณฑ์บางข้ออาจมีลักษณะเป็น ตัวตัดสิน (Determinant Attribute) ในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคตัว เช่น ในการซื้อรถยนต์ที่ส่วนใหญ่อาจมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
ดังนั้นผู้บริโภคจำเป็นต้องมีเกณฑ์ที่เป็นตัวตัดสินเพ่ือให้สามารถแยกแตกต่างระหว่างรถยนต์แต่ละ
ยี่ห้อได้ ซึ่งเกณฑ์ที่เป็นตัวตัดสินนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ด้านการบริการหลังการขาย หรือการบำรุงรักษาที่
มีความแตกต่างทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกได้ 

การประเมินแบบพิจารณาทีละส่วนผู้บริโภคจะมีวิธีในการประเมิน 2 แบบ ดังนี้ 
(1) การประเมินแบบไม่ชดเชย (Non-Compensatory Evaluation) หมายถึง การไม่

นำจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมาชดเชยกัน เช่น ในตารางที่ 1 เป็นการประเมิน
คอมพิวเตอร์ 3 ยี่ห้อ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 5 ข้อ โดยใช้คะแนนการประเมิน 5 ระดับ คือ (5) ดี
เยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) แย่และ (1) แย่มาก โดยคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใดได้คะแนนการประเมินแย่ จะ
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนั้นและจะถูกตัดออกทันที ดังนั้นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ A และ B จะถูกตัดออก
เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
ตารางที่ 2.1 ตารางตัวอย่างการประเมินแบบชดเชย 
 

 เกณฑ์ คอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ A 

คอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ B 

คอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ C 

1. ราคา แย่ (2) ดีเยี่ยม (5) ดี (4) 
2. ความสามารถ ดี (4) แย่ (2) พอใช้ (3) 
3. การบำรุงรักษา ดีเยี่ยม (5) ดี (4) ดี (4) 
4. บริการหลังการขาย ดี (4) ดีเยี่ยม (5) ดีเยี่ยม (5) 
5. ความสวยงาม พอใช้ (3) ดีเยี่ยม (5) ดี (4) 
 คะแนนรวม 18 21 20 
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(2) การประเมินแบบชดเชย (Compensatory Evaluation) หมายถึง การประเมินนำ
คะแนนในแต่ละด้านมาชดเชยกันได้ เช่น ในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ B มีคะแนนรวม
มากที่สุด คือ 21 คะแนนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ B จะถูกตัดออกจากการ
ประเมินแบบไม่ชดเชยก็ตาม 

ทางลัดในการประเมินทางเลือก ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคไม่ได้ประเมิน
ทางเลือกโดยใช้กระบวนการที่ซับซ้อนทุกครั้ง ในบางครั้งผู้บริโภคจะใช้ ทางลัด (Shortcuts) เพ่ือทำ
ให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น ทางลัดที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินมีดังนี้ 

(1) สัญญาณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Signal) หมายถึง คุณลักษณะบางอย่างของ
สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคใช้ในการสรุปอ้างอิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้ราคาของสินค้าหรือ
บริการเป็นตัวบอกถึงคุณภาพ สินค้าหรือบริการที่มีราคาสูง ผู้บริโภคก็จะสรุปว่าสินค้าหรือบริการนั้น
มีคุณภาพดี นอกจากคุณลักษณะในด้านของราคาแล้วคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของสินค้าหรือบริการก็
สามารถทำให้ผู้บริโภคใช้เป็นตัวบอกถึงคุณภาพได้เช่นกัน 

(2) ความเชื่อเกี่ยวกับตลาด (Market Belief) หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความเชื่อ
เกี่ยวกับตราสินค้า และใช้ความเชื่อนี้เป็นทางลัดในการตัดสินใจซื้อ เช่น ความเชื่อว่าสินค้าหรือบริการ
ที่มีผู้บริโภคนิยมใช้เป็นจำนวนมากจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 

การตัดสินใจเลือก (Product Choice) เมื่อผู้บริโภคได้ประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภค
จะตัดสินใจเลือกในขั้นสุดท้ายว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการยี่ห้อใด โดยการตัดสินใจเลือกนี้ผู้บริโภคจะใช้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินทางเลือกมาแล้ว ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการตัดสินใจ 
(Decision-Making Styles) ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล จึงทำให้
ผู้บริโภคแต่ละคนมีการตัดสินใจเลือกที่แตกต่างกันแม้ว่าอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เหมือนกันก็ตาม 

Sproles & Kendal ได้ จั ด รูปแบบการตั ดสิ น ใจของผู้ บ ริ โภค  (Model of Consumer 
Decision-Making Styles) จำนวน 8 รูปแบบ ดังนี้  

(1) แบบเน้นคุณภาพ (Quality Consciousness) หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคที่

คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลักต้องการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคในลักษณะนี้ยังนิยมความสมบูรณ์แบบ 

(Perfectionism) โดยจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอย่างละเอียดมากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ และทำการ

เปรียบเทียบสินค้าก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ 

(2) แบบเน้นตราสินค้าที่มีชื่อเสียง (Brand Consciousness) หมายถึง การตัดสินใจของ

ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับตราสินค้า โดยผู้บริโภคจะเลือกตัดสินใจจากความมีชื่อเสียงของตราสินค้า 

และนิยมเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาแพงหรือมีชื่อเสียง (Brand Name) เนื่องจากมีความเชื่อว่าราคาของ



28 
 
สินค้าสามารถบอกถึงคุณภาพได้ นอกจากนี้ผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะนิยมซื้อสินค้าท่ีติดอันดับขายดี และมี

การโฆษณาด้วย 

(3) แบบตามแฟชั่น (Fashion Consciousness) หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ให้

ความสำคัญกับกระแสนิยม โดยผู้บริโภคจะชอบแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ และคอยติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสความนิยมในสังคมอยู่เสมอเพ่ือทำให้ตนเองมีความทันสมัยตลอดเวลา 

(4) แบบ เน้ น ความสุ ขความ เพลิ ด เพลิ น  (Hedonistic/Recreation Consciousness) 

หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเพ่ือความเพลิดเพลิน  เนื่องจากรู้สึกมีความสุขเมื่อได้

จ่ายเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะมีความสุขกับการได้เดินดูและเลือกซื้อ

สินค้าต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

(5) แบบตามใจตนเอง (Impulse Consciousness) หมายถึง ผู้บริโภคที่ทำการตัดสินใจซื้อ

อย่างรวดเร็วตามใจตนเองโดยไม่ผ่านการประเมินอย่างละเอียด เนื่องจากไม่มีการวางแผนการซื้อ

สินค้ามาก่อน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแต่ละครั้งผู้บริโภคกลุ่มนี้จะไม่สนใจว่าตนเองจะจ่ายเงิน

ไปมากน้อยเท่าไร จึงเป็นสาเหตุที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะกลับมาเสียใจกับการตัดสินใจซื้อของตนเองได้ 

(6) แบบเน้นราคา (Price Consciousness) หมายถึง การตัดสินใจของผู้ บริโภคที่ ให้

ความสำคัญกับราคาของสินค้า โดยจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก สินค้าที่มีการลดราคา และผู้บริโภค

กลุ่มนี้จะมีเป้าหมายในการซื้อสินค้าท่ีมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปให้ได้มากท่ีสุด 

(7) แบบสับสน (Confusion by Over Choice) หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเข้ามามากจนเกินไป จึงทำให้เกิดความสับสน ไม่มีความมั่นใจ และ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ยาก 

(8) แบบซื้อตามความเคยชินหรือภักดีต่อตราสินค้า (Habit/Brand Loyalty) หมายถึง การ

ตัดสินใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ายี่ห้อเดิมทุกครั้ง จนเป็นความเคยชินหรือซื้อเฉพาะสินค้ายี่ห้อที่ตนเอง

ชอบเท่านั้น 

Shim (1996) ได้นำรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคของ Sproles & Kendall (1986) มา
พิจารณาจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

(1) แบบเน้นประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian Decision-Making Styles) ประกอบด้วยรูปแบบ

การตัดสินใจ 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นคุณภาพ และแบบเน้นราคา 

(2) แบบเน้นสังคม (Social/Conspicuous Decision-Making Styles) ประกอบด้วยรูปแบบ

การตัดสินใจ 4 รูปแบบ คือ แบบเน้นตราสินค้าที่มีชื่อเสียง, แบบตามแฟชั่น, แบบเน้นความสุขและ

ความเพลิดเพลิน และแบบซื้อตามความเคยชินหรือภักดีต่อตราสินค้า  
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(3) แบบที่ไม่น่าปรารถนา (Undesirable Decision-Making Styles) ประกอบด้วยรูปแบบ

การตัดสินใจ 2 รูปแบบ คือ แบบตามใจตนเอง และแบบสับสน 

การซื้อ การใช้ และการประเมินหลังการใช้ หลังจากที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อสินค้า
หรือบริการอะไรตราสินค้าใดแล้วนั้น ขั้นต่อมาคือการซื้อ การใช้ และการประเมิน แต่การซื้อยังมี
รายละเอียดบางประการที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีการตัดสินใจ เช่น แหล่งที่จะไปซื้อซึ่งสามารถซื้อได้ทั้ง
จากร้านค้าหรือจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งวิธีการชำระค่าสินค้าซึ่งสามารถจ่ายได้ทั้งในรูปแบบเงินสด
หรือบัตรเครดิต การดำเนินการซื้อและจ่ายเงินยังคงเป็นขั้นตอนที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านธุรกิจ เมื่อซื้อสินค้ามาต่อมาคือผู้บริโภคจะได้
ใช้สินค้านั้นทันทีหรือไม่และใช้มากน้อยเท่าไหร่ ต่อมาหลังจากการใช้สินค้าแล้วผู้บริโภคจะรู้สึก
อย่างไรต่อสินค้ามีความพอใจหรือไม่ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไร และปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกพอใจของผู้บริโภค  

การซื้อ คือ ขั้นตอนที่ผู้บริโภคดำเนินการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ คือ 
1) การเลือกแหล่งที่จะซื้อ คือ การที่ผู้บริโภคพิจารณาว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการจากแหล่งใด

ซึ่งแหล่งที่จะซื้อนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ 

หรืออินเทอร์เน็ต การที่ผู้บริโภคพิจารณาเลือกแหล่งที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจะเป็นการเปรียบเทียบ

โดยอาศัยเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนได้มีการกำหนดไว้ในใจของตนเองแล้ว 

2) การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet/Online 

Shopping) ในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้จาก

ทั่วโลกโดยการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม นอกจากนี้ผู้บริโภคสามารถดูสินค้ารายละเอียด

ของสินค้า และทำการเปรียบเทียบคระหว่างสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกด้วย โดยสินค้าหรือบริการที่

จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  

(1) กลุ่มสินค้าที่ สามารถจับต้องได้  (Tangible Goods) เป็นสินค้าที่ เป็น
รูปธรรม เช่น เครื่องประดับ อาหาร เสื้อผ้า หรือของใช้ภายในบ้าน 

(2) กลุ่มสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Goods) เป็นสินค้าที่อยู่ใน
สื่อดิจิทัล เช่น เพลง ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ และ E-Book 

(3) กลุ่มสินค้าบริการ (Service Goods) ได้แก่ การท่องเที่ยว โรงแรม การ
ท่องเที่ยว และจองตั๋ว 
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3) การจ่ายเงิน การซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทำการชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้น 

ๆ ในปัจจุบันการชำระค่าสินค้าของผู้บริโภคสามารถทำได้หลายแบบ เช่น การจ่ายเงินสด การจ่าย

ผ่านบัตรเครดิต การจ่ายผ่านบัตรเดบิต และการจ่ายผ่ายระบบ E-Banking 

จากผลการสำรวจของ Visa ประเทศไทย (2561) พบว่า จากจำนวนประชากรประเทศไทยที่มี
อยู่ 69 ล้านคน มีจำนวนประชากรที่มีบัญชีธนาคาร 83% คนที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ 82% ใช้
โทรศัพท์มือถือ 133% ใช้สื่อโซเชียล 71% โดยประชากรเหล่านี้นิยมใช้จ่ายโดยการใช้เงินสด 95% 
การชำระโดยบัตรเครดิต 85% โมบายแอพพลิเคชั่น 57% และการชำระแบบ QR Payment 35% 
การชำระเงินระบบไร้สัมผัส 36% การชำระแบบ Prompt Pay 18% นอกจากนี้จากจำนวนประชากร
ในประเทศไทยมีการซื้อสินค้าผ่าน Online Shopping โดยคอมพิวเตอร์ 9% และผ่านสมาร์ทโฟน 
8% 

4) การใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคนำสินค้าที่ซื้อมาใช้งาน การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือ

บริการของผู้บริโภคสามารถจำแนกได้ 5 ประเด็นคือ การใช้นั้นเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดข้ึนที่ใดใช้อย่างไรมาก

เพียงไร และกำจัดส่วนที่เหลืออย่างไร 

(1) ใช้เมื่อไร การใช้เกิดขึ้นเมื่อไรเกี่ยวข้องกับ 2 ประเด็น คือ ช่วงระยะห่าง

ระหว่างการซื้อกับการใช้ และเวลาที่การใช้เกิดข้ึน 

(2) ช่วงระยะห่างระหว่างการซื้อกับการใช้ ในหลายสถานการณ์ การซื้อและ

การใช้เกิดขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกัน เช่น ในกรณีที่ไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร หรือนำ

รถยนต์ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการ แต่ในอีกหลายสถานการณ์การซื้ อเกิดขึ้นโดยที่ผู้บริโภค

อาจจะยังไม่ทราบว่าจะมีการใช้เมื่อไร ตัวอย่างเช่น การซื้ออาหารกระป๋อง และขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ 

จากซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ผู้บริโภคยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับประทานอาหารเหล่านี้เมื่อไร  

(3) เวลาที่การใช้เกิดขึ้น หมายถึง ผู้บริโภคมีการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงเวลา

ใด สินค้าประเภทอาหารเป็นสินค้าที่มักจะเกี่ยวข้องกับเวลาของการบริโภค เช่น คนไทยที่มีความนิยม

รับประทานโจ๊กในตอนเช้า หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะนิยมดื่มในช่วงเวลากลางคืน 

นอกจากนั้นในบางช่วงเวลาของปีอาจมีการบริโภคสินค้าหรือบริการบางประเภทมากกว่าปกติ เช่น 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่การบริโภคขนมเค้กจะเพ่ิมมากขึ้นกว่าช่วงเวลาอ่ืนของปี หรือในช่วงฤดูร้อนจะ

นิยมใช้เครื่องปรับอากาศมากกว่าช่วงอ่ืน ๆ ความเข้าใจว่าการใช้เกิดขึ้นเมื่อไรจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถ

วางแผนการทางตลาดได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

(4) ใช้ที่ใด นอกจากควรจะทราบว่าการใช้ของผู้บริโภคเกิดขึ้นเมื่อใดยังควร

ทราบอีกด้วยว่าการใช้เกิดขึ้นที่ใด สถานที่ของการใช้อาจจำแนกได้หลายแบบตามประเภทของ
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ผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์อาจแบ่งได้เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือใช้ภายในบ้าน 

การทราบถึงสถานที่ที่การใช้จะช่วยให้องค์การธุรกิจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานที่ของการใช้งาน 

(5) ใช้อย่างไร ผู้บริโภคแต่ละคนอาจใช้สินค้าชนิดเดียวแต่มีวิธีใช้แตกต่างกัน 

เช่น ผู้บริโภคคนหนึ่งอาจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย แต่ผู้บริโภคอีกคนหนึ่งอาจ

ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับการปรุงอาหาร และอีกอย่างที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ

คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสินค้าที่แพร่หลายมากในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ในการใช้งาน การเข้าใจถึงรูปแบบหรือวิธีการใช้สินค้า

สามารถช่วยให้องค์การธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เช่น การผลิต

คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพ่ือให้เหมาะสำหรับผู้บริโภคท่ีเน้นการใช้งานในทุกสถานที่ 

(6) ใช้มากเพียงไร การใช้สินค้าชนิดเดียวกันของผู้บริโภคแต่ละคนอาจจะมี

ปริมาณที่แตกต่างกัน เช่น การบริโภคสินค้าประเภทอาหารผู้บริโภคบางคนอาจจะทางมากน้อยไม่

เท่ากัน หรือในกรณีการใช้โทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะมีโทรออกบ่อยครั้ง แต่บางคนอาจจะมีการโทร

ออกน้อยแต่เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า ความแตกต่างนี้ทำให้องค์กรธุรกิจมีการแบ่งส่วน

ตลาดโดยอาศัยปริมาณการใช้ (Usage Volume Segmentation) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ใช้มาก (Heavy Users) ผู้ใช้ปานกลาง (Moderate Users) และผู้ใช้น้อย (Light Users) โดยกลุ่ม

ผู้ใช้มากจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดผล

กำไรจากการขายมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มี

ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการจนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด 

(7) การกำจัดส่วนที่เหลือ (Disposal) ขั้นตอนนนี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่าง

หรือหลังการใช้งานก็ได้ และในบางกรณีผลิตภัณฑ์นั้นอาจไม่มีส่วนใดที่ต้องกำจัดทิ้งเลยก็ได้อย่างการ

บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น การนวดแผนไทย บริการเสริมสวย ฯลฯ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการกำจัดอยู่ 3 ทาง คือ เก็บไว้ กำจัดทิ้งอย่างถาวร และกำจัด

ทิ้งชั่วคราว 
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ภาพที่ 2.3 What about disposition? 
การประเมินหลังการใช้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการบริโภค โดยผู้บริโภคจะตัดสิน

ว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้เป็นไปตามกับความคาดหวังของผู้บริโภคหรือไม่ หลังจากการ
ประเมินแล้วผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้
เป็นผลมาจากประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ (Product Performance) แต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ยังเป็นผลมาจากความคาดหวัง (Expectation) ของผู้บริโภคตามแนวคิด แบบจำลองการปฏิเสธ
ความคาดหวัง (Expectancy Disconfirmation Model) ของ Solomon ที่ว่าผู้บริโภคจะมีความเชื่อ
หรือความคาดหวังล่วงหน้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ก่อนที่จะมีการซื้อ
ความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ผู้บริโภคได้กำหนดไว้ในใจก่อนที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ว่าสินค้า
หรือบริการนั้นควรจะให้ผลลัพธ์อะไรและอย่างไรแก่ผู้บริโภค โดยความคาดหวังนี้ เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์เดิมหรือจากการได้รับข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการโฆษณาหรือการบอกเล่าจากผู้อ่ืน เช่น 
ผู้บริโภคคาดหวังว่าเครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อหนึ่งจะให้ภาพที่คมชัด 

ดังนั้นความพึงพอใจของผู้บริโภคจึงขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริง โดยผลของการเปรียบเทียบสามารถเกิดขึ้นได้ 3 แบบ คือ (1) แบบผิดความคาดหวัง 
(Negative Disconfirmation) เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความคาดหวัง เช่น 
ผู้บริโภคซื้อโทรทัศน์มาเพ่ือที่จะได้ดูภาพได้อย่างคมชัด แต่เมื่อได้ใช้งานจริงคุณภาพของภาพที่ออกมา
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (2) แบบสมความคาดหวัง (confirmation) เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
สอดคล้องกับความคาดหวัง เช่น ผู้บริโภคที่ซื้อรองเท้ามาและคาดหวังที่จะสวมใส่ได้อย่างสบายซึ่ง
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สินค้าชิ้นนั้นก็มีคุณภาพที่ทำให้สวมใส่สบายได้จริง (3) แบบเกินความคาดหวัง (Positive 
Confirmation) เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับที่สูงกว่าความคาดหวัง เช่น ผู้บริโภคซื้อ
โทรทัศน์มาเพ่ือที่จะได้ดูภาพได้อย่างคมชัดซึ่งสินค้าชิ้นนี้ได้ให้คุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการและ
นอกจากนั้นยังให้ระบบเสียงที่ดีจึงเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหวังของผู้บริโภค 

จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่กล่าวมานั้น อาจตั้งสมมุติฐาน
ได้ว่า คนพิการทางสายตาจะต้องเกิดขั้นตอนแรกคือ การตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของ
ตนเองก่อน เมื่อคนพิการทางสายตาเกิดความต้องการแล้วนั้น จะนำเข้าไปสู่ขั้นตอนในการหาข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในเรื่องของยี่ห้อ ความสามารถ คุณภาพ และราคา ในขั้นนี้อาจตั้งสมมุติฐานได้
ว่า คนพิการทางสายตาจะใช้การตัดสินใจซื้อแบบซับซ้อน เนื่องจากคนพิการทางสายตาไม่สามารถ
มองเห็นสี  หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ได้  จึ งอาจจะต้องใช้ข้อมูลต่ าง ๆ  เป็นจำนวนมาก 
ในการประกอบการตัดสินใจซื้อ ในขั้นต่อมาคือ ขั้นการประเมินทางเลือก เมื่อคนพิการทางสายตา
ได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแล้วนั้น จึงนำข้อมูลมาทำการเปรียบเทียบ เพ่ือนำไปสู่ขั้นสุดท้าย
คือ การตัดสินใจเลือก 

 

2.4 แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ 

แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ Social Network หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เทคโนโลยี
การสื่อสารที่เข้ามาช่วยให้มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพ่ือเชื่อมโยงบุคคลต่อบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลเข้ามาทำความรู้จักกันผ่านบริการเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้ผ่านการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็น
ชุมชนที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่นได้ 

Cheung, Chiu & Lee (2010) กล่าวว่า เว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Network หรือ Social 
Media ในยุคนี้ทำให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้คนสามารถทำความรู้
จักกัน เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ วิดีโอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความสนใจร่วมกัน 

อดิเทพ บุตราช (2553) ได้ให้นิยามคำว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกัน
เป็นสังคมและ มีการทำกิจกรรมร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีการ
แพร่ขยายออกไปเรื่อย ๆ โดยใช้รูปแบบของการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการสร้าง
เครือข่ายชุมชนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การทำ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ ทางด้านการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง ในสังคมปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือบอกเล่า



34 
 
เรื่องราว ประสบการณ์ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่อต่าง ๆ แล้วนำมา
แบ่งปันให้กับเพ่ือนและผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์สามารถแบ่งออกได้ 6 ประเภท ดังนี้ 
1) สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้ผู้เข้าใช้งาน

ได้มีพ้ืนที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องราวของตนเองผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของการเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อก อีก
ทั้งยังเป็นเว็บไซต์ที่เน้นการติดต่อสื่อสาร หรือการหาเพ่ือนใหม่ เช่น Facebook และ Instagram  
เป็นต้น 

2) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิดพ้ืนที่ให้ผู้ใช้
แสดงออกและนำเสนอผลงานของตนเองไปได้ทั่วโลก จึงมีการให้บริการพ้ืนที่เสมือนเป็นแกลเลอรี่ 
(Gallery) ที่ใช้จัดโชว์ผลงานในรูปแบบของวิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกทั้งยังมีจุดประสงค์หลักเพ่ือแชร์
เนื้อหาระหว่างผู้ใช้บริการโดยใช้วิธีเช่นเดียวกับเว็บไซต์ฝากภาพ แต่เว็บไซต์ประเภทนี้จะเน้นเฉพาะ
ไฟล์ที่ เป็นมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ YouTube Flickr 
Multiply Photobucket และ Slideshare เป็นต้น 

3) ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทำหน้าที่เก็บ
ในสิ่ งที่ผู้ ใช้งานชื่นชอบไว้บนเครือข่าย เป็นเสมือนการสร้างที่คั่นหนังสือออนไลน์  (Online 
Bookmarking) โดยมีแนวคิดเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่คั่นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองสามารถนำมาจัดเก็บบนเว็บไซต์ได้ เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ใช้งานอื่น ๆ ที่มีความชื่นชอบใน
เรื่องเดียวกัน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการหาข้อมูลได้ และนอกจากผู้ใช้งานสามารถโหวตเพ่ือให้
คะแนนกับที่คั่นหนังสือออนไลน์ที่ผู้ใช้งานคิดว่ามีประโยชน์และเป็นที่นิยมได้ ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็นต้น 

4) เวทีทำงานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการแบ่งปัน
ความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผู้ใช้งานที่เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือให้เนื้อหาที่มีอยู่นั้นมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาตลอดเวลา โดยลักษณะเนื้อหานั้นมีทั้งวิชาการ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สินค้า หรือบริการ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะเวที
ทำงานร่วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นต้น 

5) เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้งาน (Peer to Peer : P2P) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองโดยตรง ทำให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้งานได้ในทันที ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ ได้แก่ 
Line Skype และ BitTorrent เป็นต้น 
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6) ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นเกม
ออนไลน์ (Online Games) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นวิดีโอเกมที่ผู้ ใช้งานสามารถเล่นบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเกมออนไลน์นี้มีลักษณะที่ผู้ใช้งานสามารถนำเสนอตัวตนตามบทบาท
ภายในเกม ผู้เล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง 

โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ คนพิการทางสายตาใช้งาน 
ดังนี้ 

1) เฟซบุ๊ค (Facebook) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือค่ายสังคมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
Internet เรียกว่า เป็นเครือค่าย Social Network โดยมี มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เป็นผู้ก่อตั้ง โดยการใช้
งานเฟซบุ๊คนั้นทางเว็บไซต์ได้อนุญาตบุคคลใดก็ได้ที่ต้องการใช้งานสามารถเข้าสมัครลงทะเบียนกับ
ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ค และผู้ที่เป็นสมาชิกของเฟซบุ๊คนั้นสามารถสร้างพ้ืนที่ส่วนตัวสำหรับแนะนำตัวเอง
และติดต่อสื่อกับเพ่ือน ทั้งในเเบบข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ โดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเป็น
หรือไม่เป็นเพ่ือนกับใครก็ได้ในเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้เฟซบุ๊ค เพ่ือร่วมทำกิจกรรมกับ
ผู้ใช้งานท่านอ่ืนได้ เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ สนใจ โพ
สต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย และเล่นเกมที่สามารถชวนผู้ใช้งานคนอื่นมาเล่นกับเราได้ รวม
ไปถึงแอพลิเคชั่นเสริมที่ทางเฟซบุ๊คได้พัฒนาเข้ามาเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา เช่น แอพลิเคชั่นเพ่ือความ
บันเทิง และแอพลิเคชั่นเพื่อการทำธุรกิจ 

2) ทวิตเตอร์ (Twitter) คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไมโครบล็อก (Micro Blogging) 
โดยผู้ใช้จะสามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือ Re-tweet 
ข่าวสารที่น่าสนใจของคนอ่ืนและข้อความที่ส่งถึงกันมีศัพท์เรียกว่า "Tweets" ซึ่งเปรียบเหมือนเสียง
นกร้องอยู่ตลอดเวลา ข้อความที่จะส่งนั้นจะต้องเป็น Plain Text เท่านั้นจะแทรกคำสั่งโปรแกรมอะไร
ไม่ได้ ยกเว้นแต่ Hyperlink ซึ่งในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการใช้ Twitter กันมาก ซึ่ง
ขณะนี้ Twitter ก็ถูกนำมาใช้งานในในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น  

(1) คนทั่วไป ใช้ Twitter ให้เพ่ือนๆ และคนสนิท ติดตามซึ่งกันและกัน หรือ ใช้ Twitter 
เป็นเสมือนอีกหนึ่งสังคมออนไลน์ เพ่ือสนทนาและพูดคุยสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้น 

(2) กูรู หรือคนที่ เชียวชาญและชำนาญในเฉพาะเรื่อง นิยมใช้ Twitter ในการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับตัวเอง 

(3) เจ้าของสินค้า หรือ แบรนด์ เริ่มใช้ Twitter ในประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของ
แบรนด์ หรือร้านค้าต่างๆ รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) แทน
การใช้ Call center 

(4) ดารา นักแสดง นักร้อง นิยมใช้ Twitter ให้ fan club ได้ติดตามแบบส่วนตัว 
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(5) Web site ใช้ Twitter ในการอัพเดทเรื่องราวบนเว็บไซต์ เพ่ือดึงให้คนกลับมาที่
เว็บไซต์ 

3) อินสตาแกรม (Instagram) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า IG นั้น คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
เปิดพ้ืนที่ให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะทำความรู้จักตัวตนของกันและกัน ผ่านรูปภาพ และข้อความสั้น 
ๆ สามารถทำความรู้จักกันได้จากการกดติดตาม (Follow) ผู้ใช้สามารถสามารถที่จะใช้บริการอินสตา
แกรมได้ฟรี สามารถโพสต์ภาพถ่ายขึ้นได้อย่างไม่จำกัดจำนวน อัพคลิปวิดีโอสั้น และโพสต์ข้อความสั้น 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ที่ติดตาม และผู้ติดตามสามารถตอบกลับข้อความเพ่ือสนทนากับเจ้าของโพสต์นั้นได้ 
ซึ่งการสนทนามีทั้งระบบเปิดสาธารณะ และส่งข้อความส่วนตัว นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอินสตา
แกรมก็สามารถช่วยเผยแพร่โฆษณาเข้าไปในหน้าข้อมูลติดตามที่เป็นรูปแบบเดียวกันกับโพสต์ทั่วไป 
ซึ่งมีความธรรมชาติและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน 

4) ยูทูป (Youtube) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยการ
นำเทคโนโลยีของ Adobe Flash Player มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ โดยผู้ใช้สามารถรับชมวีดีโอต่าง 
ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้เผยแพร่วีดีโอผ่านยูทูปได้ฟรี เมื่อสมัครสมาชิกผู้ใช้จะสามารถเผยแพร่วิดีโอเพ่ือ
แบ่งปันวิดีโอให้คนอ่ืน ๆ ดูได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็ยังสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอที่ผู้ใช้คน
อ่ืน ๆ เผยแพร่ไว้บนยูทูปได้แต่จะไม่สามารถเป็นผู้เผยแพร่วีดีโอได้ ซึ่งประโยชน์ของยูทูปเองก็ที่เหมาะ
กับการทำธุรกิจ คือ การเข้าถึงลูกค้า และการแสดงศักยภาพของแบรนด์ โดยผู้ที่ประกอบธุ รกิจ
สามารถใช้งาน YouTube Analytic ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถติดตาม
ผลงานของช่อง และวิดีโอได้โดยจะมีการเก็บข้อมูล วัดผล และรายงาน เช่น จำนวนการดู แหล่งที่มา
ของการเข้าชม ข้อมูลของผู้ใช้งาน และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเนื้อหาในการโฆษณาได้ต่อไป 

5) ไลน์ (Line) คือ แอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP นำมา
รวมเข้าด้วยกัน จึงทำให้เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  หรือ
จะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ 
 

2.5 E-Commerce (Electronic Commerce) 

E-Commerce (Electronic Commerce) หรือภาษาไทย คือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การทำธุรกรรมทางการค้าผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการค้าระหว่าง
องค์กร การค้าระหว่างองค์กรกับบุคคล หรือการค้าระหว่างบุคคล เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ 
การโฆษณาสินค้า การจ่ายหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ,   
2552, น. 2) 
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Turban and king (2008) ให้ความหมาย E-Commerce โดยการแบ่งนัยสำคัญออกเป็น  
5 ประเด็น ดังนี้ 

1) กระบวนการทางธุ รกิ จ  (Business Process) หมายถึ ง การธุ รกิ จผ่ าน เครือข่ าย

อิเล็กทรอนิกส์ 

2) บริการ (Service) หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยบริษัท องค์กร และผู้บริโภค ลดต้นทุนในด้าน

งานบริการ เพ่ิมความรวดเร็วในการบริการ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับบริการได้โดยตรงถึงบ้าน 

3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การให้การเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์จากองค์กรต่าง ๆ เช่น 

มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถาบันอื่น ๆ 

4) การประสานความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การทำให้เกิดการร่วมมือระหว่าง

บุคคลากรภายใน และภายนอกองค์กร 

5) ชุมชน (Community) หมายถึง ชุมชนที่สามารถทำการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และ

ข่าวสาร และทำการค้าขาย 

จากความหมายสำคัญทั้ง 5 ข้อ จึงสรุปได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Commerce) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสาร 
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ ตัวบุคคล องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการในด้านต่าง ๆ 

คุณลักษณะสำคัญของ E-Commerce มี 7 ประการ ดังนี้ 
1) การมีอยู่ทุกแห่ง (Ubiquity) แต่เดิมการค้าจะต้องขายผ่านหน้าร้านจริง เมื่อผู้บริโภค

ต้องการที่จะซื้อสินค้าจะต้องเดินทางไปยังหน้าร้านเพ่ือซื้อสินค้า ซึ่งแตกต่างจาก E-Commerce ซึ่ง

เป็นการขายผ่านหน้าร้านค้าเสมือนจริงบนเว็บไซต์ ผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังหน้า

ร้ายค้าจริง นอกจากนี้ E-Commerce ยังมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีการจับต้องได้บางอย่างให้ไปอยู่

ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (Digital Product) แทน เช่น หนังสือ เพลง และภาพยนตร์ ผู้บริโภค

จึงสามารถท่ีจะเลือกซ้ือสินค้าได้ทันทีทุกท่ีทุกเวลา 

2) สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก (Global Reach) E-Commerce เป็นการค้าขายผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตจึงทำให้ร้านค้าสามารถที่จะทำการค้าระหว่างประเทศได้ ทำให้สามารถขยายตลาด และ

กลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นคนต่างชาติได้โดยใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าเดิม 

3) ใช้มาตรฐานเดียวกัน (Universal Standard) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีมาตรฐานในการรับ-

ส่งข้อมูล เมื่อ E-Commerce เป็นการค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคจากทั่วโลกจึงสามารถที่จะ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือเข้าถึงเนื้อหาผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนได้อย่างทั่วถึง 
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4) ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Richness) การค้าแบบเดิมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่ซับซ้อน 

หรือรายละเอียดแก่ผู้บริโภคได้ เนื่องจากข้อจำกัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เช่น การโฆษณาผ่านทาง

โทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมากแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นเมื่อผู้ขายทำการค้าแบบ 

E-Commerce จึงสามารถที่จะโฆษณาสินค้าได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบข้อความ ภาพนิ่ ง 

ภาพเคลื่อนไหว และสามารถท่ีจะส่งไปยังผู้บรโภคได้ทั่วโลกในค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเดิม 

5) การโต้ตอบ (Interactive) E-Commerce สามารถที่จะทำให้ผู้ค้าสามารถที่จะตอบโต้กับ

ผู้บริโภคได้อย่างทันที ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการหาข้อมูลสินค้าเพ่ิมเติมได้

อย่างสะดวก 

6) ความหนาแน่นของสารสนเทศ (Information Density) อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมของ

ข้อมูลมากมายที่ผู้บริโภคสามารถท่ีจะนำข้อมูลสินค้า เช่น ราคา คุณสมบัติ หรือเงื่อนไขในการการซื้อ

มาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ 

7) การปรับแต่ง และสร้างความเป็นส่วนตัว (Personalization / Customization) E-

Commerce มี ตั ว ช่ ว ย ใน การก ำห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก ารต ล าด ส่ วน บุ ค ค ล  (Personalization / 

Customization) จากการวิเคราะข้อมูลส่วนตัวหรือความสนใจของผู้บริโภค (User Profile) เพ่ือจับคู่

ข้อมูลโฆษณาสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภคแต่ละคน นอกจากนี้บางสินค้าอาจ

เปิดให้ผู้บริโภคสามารถท่ีจะปรับแต่ง หรือออกแบบสินค้าได้เองตามความชอบได้ด้วย 

สินค้าและบริการบนร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลากหลายชนิด เช่น หนังสือ ดนตรี 
ภาพยนต์ สินค้าแฟชั่น แพคเกจท่องเที่ยว บริการทางการเงิน เป็นต้น การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากจะเป็นการช่วยในการประหยัดต้นทุน และเวลาในการดำเนินธุรกิจแล้วนั้น ยังสามารถ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้บริโภคจึงสามารถ
เลือกซื้อสินค้าจากที่ใดก็ได้ และได้รับสินค้าถึงที่ในระยะเวลาไม่นาน ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า
สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ตามแบบของทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ ได้ดังนี้ 

1) การตลาดขายตรงโดยผู้ผลิต (Direct Marketing by Manufacturers) หมายถึง การขาย
สินค้าจากผู้ผลิดไปยังผู้บริโภคโดยตรง ไม่มีคนกลางหรือตลาดกลาง โดยอาศัยช่องทางผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างเช่น เว็บไซต์ของผู้ให้จำหน่ายเอง หรือแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ผู้ให้จำหน่าย
เป็นผู้จัดทำขึ้นมาเอง ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าอย่าง UNIQLO ที่เปิดให้บริการการสั่งซื้อ
ออนไลน์ทั้งในแบบเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

2) ผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว (Pure-Play E-Retailer) เป็นการขายสินค้าผ่าน
ร้านค้าเสมือนในระบบอินเทอร์เน็ต แต่ผู้ผลิตจะไม่มีหน้าร้านจริง ผู้บริโภคจะสามารถซื้อสินค้าได้ผ่าน
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หน้าร้านเสมือนบนอินเทอร์เน็ตได้เพียงช่องทางเดียว เช่น ร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน แต่ผู้บริโภค
สามารถสั่งอาหารได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line Man, Grab, Get และ Food Panda ที่เป็นบริการเดลิ
เวอรีอาหาร โดยร้านอาหารไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ได้ 

3) ผู้ค้าปลีกแบบคลิกและมอร์ตาร์ (Click-and-Mortar Retailer) เป็นการค้าที่ขายสินค้า
ควบคู่ 2 แบบ คือ การค้าปลีกแบบใหม่ (Click) เป็นการค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการค้าปลีก
แบบเดิม (Mortar) เป็นการค้าที่ขายผ่านหน้าร้านจริงที่จัดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ การค้าปลีกรูปแบบนี้
สามารถเรียกอีกชื่อนึงได้ว่า ร้านค้าแบบหลายช่องทาง (Multichannel Store) 

4) การค้าปลีกแบบออนไลน์มอลล์ (Retailing in Online Mall) มีลักษณะคล้ายกับบริการ 
Affiliate ที่ต้องนำรูปสินค้าหรือโฆษณาไปฝากไว้ในเว็บไซต์กลาง ที่เป็นเหมือนตัวกลางที่รวบรวม
สินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เว็บไซด์แบบออนไลน์มอลล์จะมีการจัดกลุ่มสินค้าที่เป็น
ลักษณะ ชนิด รุ่น และแบรนด์เดียวกัน แต่มาจากตัวแทนจำหน่ายคนละรายเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือสะดวก
กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบราคาได้อย่างชัดเจน เช่น เว็บไซต์ของ Central Online และ King 
Power Online 

Techsauce (2020) ได้แบ่งช่องทางในการทำการแบบ E-Commerce หรือ E-Commerce 
Channel ออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1) Marketplace  
(1) C2C E-Commerce Channel แบบที่ให้บริการติดต่อซื้อขายระหว่างพ่อค้าแม่ค้าราย

ย่อยกับผู้บริโภค เช่น Lazada และ Shopee 
(2) B2C เป็นการให้บริการติดต่อซื้อขายระหว่างธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึง

ผู้บริโภค เช่น Laz Mall, Shopee Mall และ JD Central 
(3) B2B ให้บริการแบบติดต่อซื้อขายระหว่างหน่วยงานธุรกิจถึงหน่วยงานธุรกิจ เช่น 

OfficeMate, Pantavanij และ Thaitrade 
(4) Cross-Boarder คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เป็นการทำธุรกรรมการค้า

ข้ามประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Alibaba, eBay, jd.com และ Amazon 
2) Social Commerce คือ การซื้อขายสินค้าที่ให้บริการอยู่ภายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 

เช่น Facebook, Instagram, Twitter และ Line ซึ่งธุรกิจออนไลน์ในไทยถึง 95% ขายสินค้าภาย
ช่องทาง Social Commerce  

3) E-Tailer คือ การขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคโดยตรงสามารถแบ่งออกได้ 3 
ประเภท ดังนี้ 

Webstore Platform/Software แพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์
แก่พ่อค้าแม่ค้า เช่น Lnw Shop, Bento Web และ Tarad 
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B2C Multi-Category เป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการขายสินค้าหลากหลายประเภท 
และแบรนด์ รวมไว้ด้วยกัน เช่น Central, Shopat 24, Robinson และ TVdirect 

B2C Vertical เป็นเว็บไซต์ที่ขายของเฉพาะหมวดหมู่เดียวกัน เช่น 
(1) กลุ่ม Electronics เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น Powerbuy, Jib และ Advice 
(2) กลุ่ม Home & Living เช่น  Homepro, Koncept furniture และ SB Design 

Square 
(3) กลุ่ม Fashion & Apparel เช่น Pomelo, Zara, Uniqlo และ H&M 
(4) กลุ่ม Beauty ผลิตภัณฑ์เพ่ือความสวยความงาม เช่น Watson และ Konvy 
(5) กลุ่ม Book & Entertainment เช่น Kinokuniya, B2S และ Se-ed 
(6) กลุ่ม Grocery สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น Tops, Tescolotus, BigC และ CP 

Freshmart 
(7) กลุ่ม Insurance ประกันออนไลน์ Priceza Money, Tip Insure และ Frank 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Picodi (2018) ได้สำรวจอันดับการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า 
ประเทศไทยนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก โดยระบุว่าค่าเฉลี่ยการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของประชากรคนไทยอยู่ที่วันละ 9 ชั่วโมง 11 นาที และในปี ค.ศ.2018 มีการใช้จ่ายซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 1,500 บาท ต่อเดือน และใช้จ่ายผ่านคอมพิวเตอร์เฉลี่ย 1,350 
บาท ต่อเดือน โดยประชายกรเพศหญิงนิยมการซื้อสินค่าออนไลน์มากกว่าเพศชาย คืดเป็นเปอร์เซ็นต์
เป็น 58% ต่อ 41% กลุ่มช่วงอายุ 25 – 34 ปี เป็นกลุ่มที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดคือ 51% 
รองลงมาคือ 35 – 44 ปี และ 18 – 24 ปี คิดเป็น 21% และ 16% ตามลำดับ 

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ Marketeer (2020) ในหัวข้อการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ เติบโตบน
สถานการณ์ไม่ปกติ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลกประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยที่มีการควบคุมโรค การกักตัวอยู่บ้าน ร้านค้า และห้างปิดทำการ เป็นผลส่งให้คนไทยซื้อ
สินค้าออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น โดยคนไทยมีพฤติกรรมซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Marketplace จากในปี 
พ.ศ. 2561 ที่มีสัดส่วนช่องทาง คือ Social Media 40%, E-Marketplace 35% และ Brand.com 
25%  ในปี  พ .ศ . 2562 เปลี่ ยนแปลงเป็ น  Social Media 38% , E-Marketplace 47%  และ 
Brand.com 15% ซึ่งสัดส่วนของ E-Marketplace มีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการปรับตัวเป็น Social 
Media มากขึ้น เช่น การมีช่องแชตเนื่องจากพฤติกรรมของคนไทยนิยมคุยกับคนขายก่อนซื้อ รวมถึง
การเพ่ิม Live Commerce เข้ามาเป็นจุดขายเพ่ือดึงความสนใจ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค นอกจากนี้การเติบโตของ E-Marketplace ยังมาจากการจัดกิจกรรมดับเบิ้ลเดย์ เช่น การลด
ราคาให้วันที่ 11 เดือนที่ 11 เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มเป็นประจำ สำหรับ 
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Social Commerce มีสัดส่วนความนิยมของแต่ละช่องทาง ดังนี้ Facebook 42%, Line 34%, IG 
19% และ Twitter 5%  

บริษัทด้านอีคอมเมิร์ซ iPrice ได้ให้ข้อมูลอันดับความนิยมอีคอมเมิร์ซที่ทำตลาดในประเทศ
ไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 โดยจัดอันดับจากจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์รายเดือน ดังนี้ 

1) Lazada ผู้เข้าใช้ 34,106,700 คน Lazada เป็นหนึ่งในเว็บขายสินค้าออนไลน์ที่มียอดขาย
มากที่สุดในไทย โดยมีจุดเด่น คือ การขายสินค้าใหม่ สินค้ามือหนึ่ง ที่มีโปรโมชั่นส่วนลดอยู่ตลอด จึง
สามารถกระตุ้นยอดขายได้มาก ผู้ค้าสามารถสร้างร้านของตนเองได้ฟรี มีระบบสต็อกสินค้า ระบบ
จัดส่งสินค้าให้บริการใช้ฟรีอีกด้วย และสามารถจัดโปรโมชั่น โค้ดส่วนลดของร้านค้าด้วยตนเองได้ 
และมีร้านค้าในต่างประเทศที่นำสินค้าของมาลงขายด้วยเช่นกัน 

2) Shopee ผู้ เข้าใช้ 33,316,700 คน Shopee เป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์รูปแบบ
เดียวกับ Lazada ที่เปิดให้บริการผู้ค้าเข้ามาสร้างร้านค้าของตนเองได้ฟรี และให้บริการผู้บริโภคได้
เลือกซื้อสินค้าจากทั้งใน และนอกประเทศได้ 
Facebook Commerce (F-Commerce) 
 Facebook Commerce  หรือ ร้านค้าบน Facebook  คือ ฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้สามารถ
นำเสนอข้อมูลสิ นค้ าในรูปแบบร้านค้ าออน ไลน์บน  Facebook Page ได้  โดย Facebook 
Commerce นี้ จะทำให้ Facebook Page เปรียบเสมือนร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะ
ช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์มากขึ้นผ่านทางช่องทาง Facebook และเป็นฟังชั่นที่พัฒนา
ต่อยอดความสามารถของเพจปกติ โดยเพ่ิมในรูปแบบ E-Commerce ในระบบตะกร้า โดยรูปแบบ
ของระบบสั่งซื้อเป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคคุ้นเคยดีอยู่แล้วนั่นคือระบบส่งข้อความทาง Facebook 
Messenger แต่จะมีข้อแตกต่างเพ่ิมเข้ามาคือผู้ซื้อไม่ต้องแจ้งรหัสสินค้าหรือส่งภาพสินค้าเพ่ือ
สอบถามกับทางผู้ขาย แต่เป็นการเลือกส่งข้อความจากสินค้าเป็นแบบ Link สินค้าไปที่ผู้ขายทาง
ข้อความแบบอัตโนมัติ 
Line OA Plus E-Commerce (MyShop) 
 MyShop คือ ร้านค้าใน Line จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองกับความสะดวกสบายในการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ทั้งต่อตัวผู้บริโภคและผู้ขาย จุดเด่นของบริการคือสามารถเชื่อมต่อกับ LINE OA ได้ 
โดยการสร้างแชทพูดคุยกับลูกค้า เปิดออเดอร์ พร้อมเครื่องมือการตลาดเพ่ือประสบการณ์การซื้อขาย
ที่ดียิ่งขึ้น เป็นฟังก์ชั่นที่อยู่ภายใต้บริการที่มีชื่อว่า LINE OA Plus E-Commerce ซึ่งเป็นบริการพิเศษ
สำหรับการทำธุรกิจโดยเฉพาะ โดยผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องทำการ เข้า-ออก หลายแอพพลิเคชั่นให้
เสียเวลา เช่น การออกจาก Line เพ่ือไปโอนเงิน ในแอพพลิเคชั่นของธนาคารแล้วต้องกลับเข้า LINE 
เพ่ือส่งสลิปให้กับผู้ขาย เป็นต้น โดยทุกกระบวนการผู้บริโภคสามารถจบการซื้อได้ใน Line เพียง
แอพพลิเคชั่นเดียวได้เลย ที่สำคัญผู้ขายสามารถเชื่อมต่อแชทและออกออเดอร์ผ่านมือถือได้อีกด้วย 
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หรือในด้านของผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อสินค้าโดยดูจากรายการสินค้า และสอบถามข้อมูลโดยตรง
จากผู้ขาย ไปจนถึงการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินในหน้าเว็บไซด์ของทางร้านค้าที่สร้างผ่าน MyShop 
ได้ในที่เดียว จึงทำให้ MyShop เป็นเสมือนหน้าร้านค้าออนไลน์ให้กับเจ้าของธุรกิจได้อีกทาง 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พัชรีญา เนาวสัยศรี (2558) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของผู้บกพร่องทางการเห็น 
พบว่า คนพิการทางสายตาและผู้ที่มีสายตาเลือนลางมีความรู้สึกในทางบวกกับการใช่งานการสื่อสาร
ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยสื่อโซเชียลมีเดียที่คนพิการนิยมใช้ คือ ยูทูป เฟซบุ๊ก และไลน์ ส่วนผู้ที่มีสายตา
เลื่อนลางจะนิยมใช้สื่อโซเชียลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง คือ อินสตาแกรม โดยคนพิการทางสายตาจะใช้
สื่อโซเชียลมีเดียผ่านอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งสื่ อใหม่เหล่านี้สามารถช่วยให้คน
พิการทางสายตาดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น เช่น ช่วยค้นคว้าสิ่งที่ตนเองสนใจ ช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และสามารถช่วยให้คนพิการทางสายตาปรับตัวเข้าถึงสังคมได้เหมือน
คนสายตาปกติ โดยพฤติกรรมในการใช้สื่อใหม่ของคนพิการทางสายตามักจะใช้อุปกรณการสื่อสารไม่
บ่อยนักโดยจะใช้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้การจ้องมองที่ใกล้หน้าจอมาก ๆ ซึ่งจะทำให้
การมองเห็นที่มีอยู่อย่างเลื่อนลางอยู่แล้วนั้นแย่ลงกว่าเดิม ปัจจัยที่เอ้ือต่อการใช้สื่อใหม่ของคนพิการ
ทางสายตามาจากปัจจัยทาสังคม ที่มาจากทั้งครอบครัว เพ่ือน และที่ทำงาน โดยการชักชวนและการ
อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพ่ือแสดงศักยภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อยุคสมัยและ
ข่าวสาร ปัจจัยทางเทคโนโลยีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนพิการทางสายใช้งานสื่อใหม่ เนื่องจาก
อุปกรณ์ และโปรแกรมที่มีการพัฒนาทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากข้ึน 

ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์ (2548) ศึกษาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน
ตาบอด พบว่า คนพิการทางสายตาเปิดรับการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มาจากการได้รับการศึกษา
ภายในโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่สอนคนตาบอด และจากการให้ความรู้ของสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของคนพิการทางสายตา คือ ใช้ในการค้นหาข้อมูล ใช้
เพ่ือความบันเทิง ใช้เพ่ือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้อินเทอร์เน็ต
ยังทำให้รูปแบบของการสื่อสารของคนพิการทางสารตามีความเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากคุณลักษณะ
ของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยในการลดการใช้เวลาและระยะทางออกไปสร้าความสะดวกสบายให้แก่ คน
พิการทางสายตา แต่การเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตยังมีข้อจำกัดสำหรับคนพิการทางสายตา 
เนื่องจากข้อมูลส่วนมากบนอินเทอร์เน็ตยังคงต้องใช้การรับรู้ด้วยการมองเห็น ซึ่งคนพิการทางสายตา
ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอยู่ ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะได้รับการเรียนรู้วิธีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตจากโรงเรียนสอนคนตาบอด และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ตาม ดังนั้นความ
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ชำนาญและความคุ้นเคยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนพิการทางสายตาจึงต้องใช้เวลาในการสะสม
ประสบการณ์ประมาณ 3 ปี ถึงจะชำนาญในการใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาเมื่อเครื่องมือหรือ
โปรแกรมเกิดความเสียหายได้ 

ณัฐศักดิ์ พงสวัสดิ์ (2558) ศึกษาเรื่องความต้องการด้านเนื้อหาของคนพิการทางสายตาเพ่ือ
ผลิตหนังสือเสียงบนแอพพลิเคชั่น พบว่า พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารของคนพิการทางสายตามี
พฤติกรรมในการเปิดรับ 4 ขั้นตอน คือ (1) การเลือกเปิดรับ คือ คนพิการทางสายตาจะมีการรับฟัอ
ย่างตั้งใจเมื่อเนื้อหาของการสื่อสารตรงกับความต้องการของคนพิการทางสายตาซึ่งจะนำไปสู่ขั้นที่ (2) 
การเลือกให้ความสนใจ คือ กระบวนการที่คนพิการทางสายตาให้ความสนใจติดตามข้อมูล (3) การ
รับรู้และตีความหมาย คือ คือการที่ คนพิการทางสายตานำข้อมูลที่ เก็บมาวิเคราะห์โดยใช้
ประสบการณ์ ความเชื่อ อารมณ์ และแรงจูงใจ (4) การเลือกจดจำ คือ การเลือกเนื้อหาเฉพาะ
บางส่วนที่มีประโยชน์ต่อคนพิการทางสายตา โดยคนพิการทางสายตามีความพึงพอใจในการเปิดรับ
ข่าวสารเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ เช่น เพื่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือผ่อนคลาย 
เพ่ือสร้าความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

กัลยา สว่างคง และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) ศึกษาเรื่องเรื่องเล่าการท่องเที่ยวของคนพิการทาง
สายตาในสังคมไทย พบว่า ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวคนพิการทางสายตาจะมีความต้องการทาง
ข้อมูลในการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งคนพิการทาง
สายตามีวิธีการในการสืบค้นข้อมูลทั้งจากการสอบถามบุคคลที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมาแล้ว การ
ติดต่อสอบถามจากสมาคมต่าง ๆ ในการจัดนำเที่ยวสำหรับคนพิการทางสายตาโดยเฉพาะ และการ
สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซด์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสืบค้นข้อมูลที่คนพิการทางสายตานิยมมากที่สุด โดยการใช้
โปรแกรมการอ่านออกเสียงบนหน้าจอในการอ่านข้อความบนเว็บไซด์แต่จะไม่สามารถอ่านข้อความ
บนภาพได้ 

ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ, มิยอง ซอ และเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (2561) ศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์
อาภรณ์หรับคนพิการทางสายตาเพื่อตอบสนองต่อกาลเทศะและประโยชน์ใช้สอย พบว่า พฤติกรรมใน
การเลือกซื้อเสื้อผ้าของคนพิการทางสายตาที่มีความคุ้นเคยกับแห่ลงซื้อเสื้อผ้ามักจะไปด้วยตัวเอง 
และให้คนขายเป็นผู้ช่วยเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับตนให้ ซึ่งกลุ่มคนพิการทางสายตาที่มีความสนใจใน
การซื้อเสื้อผ้าจะเป็นกลุ่มที่สามารถประกอบอาชีพ มีกำลังซื้อ และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ราคาของ
เสื้อผ้าที่คนพิการทางสายตานิยมซื้อจะอยู่ที่ระดับต่ำ - ปานกลาง เฉลี่ยราคาต่อชิ้นอยู่ที่ 199 บาท 
รวมการซื้อต่อครั้งจะอยู่ที่  501 – 1,000 บาท คนพิการทางสายตามีความนิยมเลือกซื้อเสื้อผ้า
ประเภทชุดทำงาน ชุดลำลอง ชุดกีฬา ชุดนอน และชุดสำหรับโอกาสพิเศษ 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการเปิดรับสื่อบนแพลดฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของคนพิการทางสายตา เป็นการศึกษาพฤติกรรมของคนพิการทางสายตาที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์ 
คือ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูป และไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รวมถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce โดยในงานวิจัยนี้ เป็น
งานวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค และงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสารสนเทศของผู้การทางสายตานำมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม และใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และทำการสรุปผลการวิจัยในรูปแบบของการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

 

3.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

งานวิจัยเรื่องการเปิดรับสื่อบนแพลดฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของคนพิการทางสายตา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในงานวิจัยนี้จะเป็นกลุ่มคนพิการทางสายตาซึ่งหมายถึง
กลุ่มผู้ที่มีระดับสายตาบอดสนิท เนื่องจากคนพิการทางสายตาที่มีสายตาบอดสนิทจะมีการใช้งาน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์บนอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Screen Reader เพียงวิธีเดียว และกลุ่มคน
พิการทางสายที่มีสายตาบอดสนิทเป็นกลุ่มที่มีการรับรูปเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์แตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืนมากที่สุด โดยในงานวิจัยจะใช้การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากคนพิการทางสายตาประเภทบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ กระบวนการทางความคิด ความต้องการซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตา และ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ของคนพิการทางสายตา โดยการกำหนด
ลักษณะทางประชากร ดังนี้ 

1) กลุ่มคนพิการทางสายตาที่มรีะดับสายตาบอดสนิท จำนวน 20 คน 
2) เป็นคนพิการทางสายตาที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน อายุ 20 – 60 ปี 
3) เป็นผู้มีอาชีพ และรายได้ 
4) มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง 



45 
 

5) มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) 
 

3.2 เครื่องมือในการศึกษา 

เนื่องจากการวิจัยได้กำหนดกระบวนการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัย
เชิงคุณภาพนั้นจะประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงเอกสารที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทความ และของมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือนำมาสร้างเป็นพ้ืนฐานใน
กระบวนการทางความคิดเบื้องต้นที่จะนำมาใช้สร้างเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป ส่วนประกอบที่ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพอีกอย่างหนึ่งคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกของงานวิจัยนี้จะใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview Form) เพ่ื อใช้ประกอบการพูดคุยสอบถามในการสัมภาษณ์  
แบบเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะช่วย
อธิบายถึงสิ่งที่ยังไม่เข้าใจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนว่าจะต้องซักถามในประเด็น
ใดบ้าง และมีคำถามที่มีการกำหนดตายตัวเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็น แต่ในการสัมภาษณ์
การถามคำถามสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในคำตอบที่ได้จากผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ และสามารถควบคุมทิศทางโครงสร้างของเนื้อหาให้เป็นเรื่องข้อมูลสำคัญที่สามารถตอบ
ปัญหาในการวิจัยได้ โดยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Form) นี้เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยเกี่ยวกับความต้องการซื้อสินค้า การค้นหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือก และช่องทางในการซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตา 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Form) เกี่ยวกับความต้องการซื้อ
สินค้า เส้นทางการตัดสินใจซื้อ และช่องทางในการซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) อายุ 
2) ระดับการศึกษา 
3) อาชีพ 
4) รายได ้
5) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
6) จำนวนครั้งที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
1) ท่านใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์โดยวิธีใด 
2) แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน 
3) ช่วงเวลา และระยะเวลาที่ใช้งาน 
4) ท่านได้รับสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์จากช่องทางใดบ้าง 
5) ท่านให้ความสนใจสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อสิ้นค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดบ้าง 
 
ส่วนที่ 3 เส้นทางการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
1) ประเภทของสินค้าที่เคยซื้อ หรือซื้อเป็นประจำ 
2) ท่านหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งใดบ้าง 
3) ท่านตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากสิ่งใดบ้าง 
4) ท่านเลือกชำระเงินสินค้าด้วยวิธีใด 
 
ส่วนที่ 4  
1) ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce ใดบ้าง 

2) ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce โดยอุปกรณ์ใด 

3) ท่านเลือกใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce จากสิ่งใด 

 
ส่วนที่ 5 ทัศนคติในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
1) ท่านใช้งาน E-commerce ใดบ้าง 
2) ปัจจัยอะไรที่ช่วยเอื้อประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ 
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3) ข้อจำกัดในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีอะไรบ้าง 
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านเอกสาร และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) สำหรับกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในด้านทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ จากหนังสือ 
บทความ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือนำมาใช้เป็นส่วนประกอบใน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย 

2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้กำหนด
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอความร่วมมือจากองค์กรหรือบุคคลเพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์
เก็บข้อมูล สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview Form) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และครอบคลุม
ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน การสัมภาษณ์นักวิจัยจะทำการสัมภาษณ์คนพิการ
ทางสายตาจำนวน 20 คน  
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ตารางที่ 3.1 ฐานข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

คนพิการ
ทางสายตา 

ประเภทความ
พิการทาง
สายตา 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

รายได้ 
(บาท) 

อาชีพ 

แจง บอดสนิท หญิง 34 15,000 อาชีพอิสระ 
ปราง บอดสนิท หญิง 33 22,000 Call Center 
ออย บอดสนิท หญิง 28 10,000 อาชีพอิสระ 
น้อย บอดสนิท หญิง 39 16,000 คร ูโรงเรียนสอนคนตาบอด 
หลง บอดสนิท ชาย 32 16,000 ครู โรงเรียนสอนคนตาบอด 
โอ๊ด บอดสนิท ชาย 40 12,000 ลูกจ้าง ธอส. 
ออม บอดสนิท หญิง 41 50,000 อาจารย์มหาวิทยาลัย 
นิ่ม บอดสนิท หญิง 30 16,000 Call Center 
กาน บอดสนิท ชาย 30 15,000 นักดนตรี, ผู้ค้าสลาก 
อาย บอดสนิท หญิง 27 30,000 ขายของออนไลน์, ผู้ค้าสลาก 
เหลือ บอดสนิท ชาย 43 20,000 เจ้าหน้าที่สายด่วน 

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

มาย บอดสนิท หญิง 34 18,000 Call Center 
ปุ้ม บอดสนิท หญิง 30 15,000 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ณัฐ บอดสนิท ชาย 35 20,000 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
พล บอดสนิท ชาย 44 10,000 นักพยากรณ์ 
จิต บอดสนิท หญิง 38 5,000 อาชีพอิสระ 
ธัญ บอดสนิท ชาย 28 19,000 ครูมัธยม 
กาย บอดสนิท ชาย 45 50,000 ผู้บริหาร โรงเรียนคนตาบอด, 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ป่าน บอดสนิท หญิง 32 16,500 ครู โรงเรียนการศึกษาเด็ก

พิการตาบอดซ้ำซ้อน 
เดช บอดสนิท ชาย 31 10,000 ฝ่ายบุคคล บริษัทเอกชน 

 



49 
 
 หรือจนกว่าจะไม่มีข้อมูลเกิดขึ้นใหม่หรือข้อมูลอ่ิมตัวจึงจะทำการหยุดการสัมภาษณ์ ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะทำการบันทึกบทสัมภาษณ์ เพ่ือนำข้อมูลมาถอดเทปหลังจากทำการ
สัมภาษณ์ทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบข้อมูลว่าได้ทำการสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วนแล้ว และข้อมูลที่ได้มา
เป็นข้อมูลอิ่มตัวแล้วหรือไม่ 

 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) นั้น เมื่อผู้วิจัยได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมาแล้ว ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 

1) ทำความคุ้นเคยกับข้อมูล (Familiarization) โดยผู้วิจัยจะนำข้อมูลการบันทึกบทสัมภาษณ์
มาทำการถอดบทสนทนาจากการบันทึกเสียงที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน มองหาประเด็นร่วม จด
บันทึกประเด็น แนวคิด และมองหาประเด็นสำคัญของปัญหาที่ต้องการจะศึกษา 

2) กำหนดกรอบประเด็น (Thematic Framework) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ 
(Interrelationship Studies) และทำการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสาเหตุ (Causal Comparative 
Studies) โดยการศึกษาหาสาเหตุความสัมพันธ์ของตัวแปรในปรากฎการณ์ต่าง ๆ โดยการสังเกตดูว่า
ผลต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากสิ่งใด  โดยเริ่มจากการนำบทสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์มา
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและ
คุณลักษณะของข้อมูล ต่อมาจึงนำข้อมูลที่ได้ทำการเปรียบเทียบแล้วมาทำการวิเคราะห์กับข้อมูลทาง
เอกสารตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความ
ความชัดเจน ซึ่งข้อมูลจะถูกนํามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ 
ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซึ่งเป็นการพิจารณาประเด็นหลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 

การสรุป โดยเมื่อหาความเชื่อมโยงของพฤติกรรม นำมาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ผู้วิจัยจะทำการนำข้อมูลมาเขียนสรุป ในลักษณะของการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุลักษณะของเหตุการณ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือที่จะตอบคำถามว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างไรและเกิดจากอะไร เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ละเหตุการณ์ สรุปโครงสร้างของเหตุการณ์นั้นไปประยุกต์
อธิบายโครงสร้างของประกฎการณ์หรือระบบโดยรวม เพ่ือนําไปสู่คําตอบในการศึกษาและสรุปผลใน
บทที่ 4 และบทท่ี 5 ต่อไป 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์ม
สังคมออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า และพฤติกรรมการใช้งานการซื้อสินค้าผ่าน E-
Commerce ของคนพิการทางสายตา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) คนพิการทางสายตาที่มีระดับสายตาบอดสนิท 
จำนวน 20 คน โดยพบผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 

 

4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีการใช้งานอุปกรณ์ในการสื่อสารทั้งมือถือ
ที่เป็น Smartphone คอมพิวเตอร์ และ Tablet ซึ่งคนพิการทางสายตามีความนิยมในการใช้งาน 
Smartphone มากที่สุด เนื่องจาก Smartphone เป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา และพกพาสะดวก 
นอกจากนี้คนพิการทางสายตามีการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นบางอย่าง หรือหน้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ คนพิการทางสายตาจะสามารถใช้งานการอ่าน
ผ่าน Screen Reader ได้ดีกว่าบน Smartphone ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีระดับ
สายตาบอดสนิททั้ง 10 คน 

 
ส่วนใหญ่หลัก ๆ ก็จะใช้มือถือ คอมพิวเตอร์ก็จะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่บ่อย IOS (ป่าน, สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 31 สิงหาคม 2564) 
 
ก็จะมีโน้ตบุ๊ค กับ iphone (ธัญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กรกฎาคม 2564) 
 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ใช้เป็น iphone ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณื
ไหนมากที่สุด? ขึ้นอยู่กับว่าใช้งานบนไหนได้สะดวกกว่ากัน ขึ้นอยู่กับแอป ขึ้นอยู่กับเว็บไซด์ 
แล้วก็ข้ึนอยู่กับบางเมนู (เดช, สัมภาษณ์เชิงลึก, 11 กันยายน 2564) 
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ก็จะเป็นมือถือสมาร์ทโฟน แล้วก็จะมีใช้คอมพิวเตอร์บ้าง ก็ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แล้วก็มือถือ 
2 อย่าง (ณัฐ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 
 
ก็มีโทรศัพท์ แล้วก็ ipad (พล, สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 สิงหาคม 2564) 
 
หลักเลยก็เป็นมือถือ เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (จิต , สัมภาษณ์เชิงลึก, 5 สิงหาคม 
2564) 
 
ถ้าใช้กับที่ออฟฟิศก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ แต่ว่าถ้าใช้เป็นส่วนตัวก็จะใช้เป็นสมาร์ทโฟน ใช้ระบบ
ปฏิบัติติการทั้ง IOS และ Android (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 
 
คอมพิวเตอร์ และ iphone (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์มือถือ ถ้าใช้บ่อยใช้มือถือมากกว่า แต่บางทีถ้าเราซื้อของบางอย่าง
ไม่ได้ แล้วเราอยากได้จริง ๆ แล้วเรายังไม่มีคนที่มองเห็นมากดให้เรา ก็จะเลือกลองไปกดบน
แพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์บนเว็บไซด์ก่อน เผื่อว่าบางทีมันก็อาจจะทำได้ เช่น เราซื้อบน
หน้าแอปแล้วมันไม่สะดวก เราลองมาเข้าด้วยคอมพิวเตอร์บางทีมันมีแบบติ๊กเช็คอะไร
บางอย่าง หรือการกรอกข้อมูลกรอกท่ีอยู่ บางอันก็กรอกด้วยมือถือแล้วมันก็ไม่ได้ แต่มาทำบน
คอมพิวเตอร์ก็อาจจะได้ก็ได้ แต่ตอนนี้ก็ต้องใช้มือถือมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ติดเรามันอยู่ใกล้
เรามากกว่า มันสะดวกที่จะใช้กว่า (น้อย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
 
ใช้มือถือเป็นหลักเลย โน้ตบุ๊คก็ใช้บ้าง แต่มันไม่ค่อยคล่องตัว อย่างเรานั่งขายหวยเราไม่
สามารถเอาโน้ตบุ๊คออกมากางได้ หลัก ๆ ก็เลยใช่เป็นมือถือ แอนดรอยด์ (อาย , สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 19 กันยายน 2564) 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมในการใช้งานระบบปฏิบัติการ

บน Smartphone เป็นระบบ IOS มากที่สุด เนื่องจากระบบ IOS มีการพัฒนาตาม Accessibility 
Guidelines เป็นมาตรฐานการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม คน
พิการทางสายตาที่ใช้งานระบบ IOS เมื่อซื้อ Smartphone มาจึงไม่จำเป็นต้องลงแอพพลิเคชั่น หรือ
โปรแกรมอะไรเพ่ิมเติมก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวก ดังคำให้สัมภาษณ์ของ ผู้บริหารโรงเรียน
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คนตาบอด โค้ชสอนวิชา OM โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และพนักงานคอลเซ็นเตอร์ 
บริษัทเอกชน ที่มีระดับสายตาแบบบอดสนิททั้ง 3 คน 
 

ใช้ 2 อย่าง คือใช้โน้ตบุ๊ค กับมือถือสมาร์ทโฟน แต่ก่อนเคยใช้มือถือระบบแอนดรอยด์ แต่
ปัจจุบันใช้ระบบ IOS อย่างเดียวแล้ว ถ้าเรามีกำลังซื้อไม่ยึดติดหรือไม่ติดใจเรื่องราคา การ
เข้าถึงส่วนใหญ่เลย มันก็ยังต้องเป็น IOS แต่ว่าถ้าเป็นแอนดรอยด์ข้อจำกัด คือต้องเป็นคนที่
ค่อนข้างเลือกเป็น แล้วก็ต้องมีทักษะพอสมควร เช่น พอเราจะไปเจอคำสั่งที่ไม่มีป้ายกำกับ 
ต้องทำการเปลี่ยนชื่อมันเอง อย่างถ้าเราตาบอดสนิทเลย เราต้องไปหาคนตาดีช่วยทำให้ เพ่ือ
มาเปลี่ยนชื่อปุ่มให้เป็นตามที่เราต้องการ โดยจะขึ้นอยู่ว่าปุ่มที่เราตั้งขึ้นจะตั้งเป็นแบบ Global 
หรือจะตั้งเป็นแบบ Local ที่เราใช้เองเข้าใจเองเท่านั้น มันก็เลยยังไม่นิ่งพอ (กาย, สัมภาษณ์
เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 

 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แบบไหน เป็นโน้ตบุ๊ค มือถือใช้เป็น IOS เคย
ใช้ Android อยู่พักนึง เปลี่ยนไปใช้แต่ไม่คุ้น แล้วมันก็มีข้อจำกัดบางอย่าง อย่างพวกแอป
ธนาคาร พอดียี่ห้อที่ เปลี่ยนไปอาจจะเป็นยี่ห้อจีนด้วยเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องความ 
Accessible แต่ยังไม่เคยลองเปลี่ยนไปใช้ Sumsung โดยส่วนมาก Apple ส่วนมากจะพัฒนา
ตาม Accessibility Guidelines มันจะใช้ได้ดีเลย ยกตัวอย่างเช่น แอปธนาคารกรุงไทยเค้า
พยายามทำเพ่ือให้มันสามารถใช้ได้ดีที่สุด ถ้ามองในมุมความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้พิการทาง
สายตาของธนาคารในประเทศไทยคิดว่าเป็นธนาคารกรุงไทยที่เข้าถึงได้เกือบ 90% Streaming 
กลต. ก็ดีลองรับได้เกือบ 90% ได้อยู่ (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 

 
เป็นสมาร์ทโฟน ใช้เป็นคอมพิวเตอร์หรือแท็ปเล็ตด้วยไหม? ไม่เลย ส่วนใหญ่ใช้เป็นสมาร์ทโฟ
นอย่างเดียวเลย มือถือใช้ระบบปฏิบัติการอะไร? ใช้เป็น IOS แล้วเคยใช้ Android ไหม ก็เคย
ใช้แต่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องหลัก ถ้าส่วนใหญ่เลยจะใช้เป็น IOS แล้วมีความแตกต่างกันไหม? ใน
ความรู้สึกจะถนัดใช้ IOS มากกว่า เพราะเหมือนมันเข้าถึงได้มากกว่า อย่างเวลาอ่านข้อความ
หรือข้อมูลต่าง ๆ มีความรู้สึกว่ามีความเสถียรมากกว่า (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก , 21 กันยายน 
2564) 
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4.2 แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ 
Facebook Youtube และ Line มากที่สุด ส่วน Twitter และ IG คนพิการทางสายตามีความนิยมใช้
น้อยกว่า ทั้งนี้คนพิการทางสายตายังมีการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น 
Clubhouse Whatapp Zello พันทิพย์ Wechat 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตานิยมใช้งาน Facebook Youtube และ 
Line มากที่สุด เนื่องจาก Facebook และ Line เป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ใช้งานเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลใกล้ชิด และการใช้ในการทำงาน และในส่วนของ Youtube คนบอดนิยมใช้
เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ให้ความบันเทิง และสามารถเอาไว้ค้นหาข้อมูล และใช้ใน
การทำงานได ้

ในส่วนของ Twitter และ IG คนพิการทางสายตาให้ความนิยมใช้น้อยกว่า เนื่องจากเป็นการใช้
งานที่เหมือนกันกัน Facebook คนพิการทางสายตาจึงเลือกใช้งานในสิ่งที่ตนเองถนัด และมีบุคคล
ใกล้ชิดใช้งานมากกว่า ส่วน IG คนพิการทางสายตานิยมใช้น้อยเนื่องจาก Content หลักใน IG จะเป็น
รูปภาพ คนพิการทางสายตาจะไม่สามารถเข้าถึงรูปภาพได้จึงไม่นิยมในการใช้งาน 

ทั้งนี้การใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาจะมีการเริ่มใช้งานตาม
กระแสสังคม เมื่อสังคมมีความนิยมในการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ใหม่ขึ้นมา คนพิการทาง
สายตาก็จะมีการทดลองใช้ ถ้าแพลตฟอร์มไหนคนพิการทางสายตาเข้าถึงได้ และกลุ่มเพ่ือนของคน
พิการทางสายตามีการใช้งานแพลตฟอร์มนั้นเป็นจำนวนมาก คนพิการทางสายตาก็จะเลือกใช้งาน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์นั้นเป็นหลัก ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีระดับสายตาบอด
สนิททั้ง 13 คน 

 
ใช้  Line เป็ นหลั กสำห รับที่ ใช้ ในการติ ดต่ อสื่ อสา ร ใช้  Facebook และ  Facebook 
Messenger ในการติดต่อสื่อสาร เมื่อก่อนมี Whatapp ด้วย แต่ตอนนี้ก็จะเงียบ ๆ ไปหน่อย 
แล้วก็มีตัว Zello ที่เป็นเหมือนวิทยุสื่อสาร แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้ว เพราะไลน์เข้ามาแทนที่ทุก
อย่างเลยตอนนี้ มันแทบจะตอบโจทย์ไปหมดแล้ว แล้วก็มีอีกก็ Youtube ส่วนใหญ่ก็จะ
ประมาณนี้หลัก ๆ (กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 
 
หลักก็จะมี Facebook กับ Line ส่วน Youtube มีไว้ดูมากกว่าไม่ได้คอมเม้น แต่เคยอัพโหลด
วีดีโอให้นักเรียนบ้าง ช่วงที่ออนไลน์เพ่ิงมาเริ่ม แต่ก็ไม่ได้เผยแพร่ (ธัญ , สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 
กรกฎาคม 2564) 
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ใช้เกือบทั้งหมดเลย เพียงแต่ว่าใช้อะไรเยอะกว่ากัน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ เฟสบุ๊ค ไลน์ แล้วก็ยูทูป 
เป็นหลักก็จะใช้ 3 อันนี้ แต่ถ้าถามว่ามีอย่างอ่ืนไหมเราก็เคยลองไปใช้ดู twitter ก็เคยลองใช้? 
เคยลองใช้ แต่ว่ามันก็จะคล้าย ๆ กับอย่างอ่ืน ก็เลยรู้สึกว่าเราเอาที่เราใช้ถนัดเป็นหลักดีกว่า 
(กาน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 กรกฎาคม 2564) 

 
Twitter พันทิพย์ Facebook Youtube ก็คือใช้ทุกแพลตฟอร์มเลย Line ใช้ด้วยไหม ใช้ 
Clubhouse ก็ใช้ ได้ใช้ IG ด้วยไหม IG ไม่ได้เล่น เคยเข้าไปลองใช้ แต่ดูแล้วไม่ชอบเท่าไหร่ ก็
เลยทิ้งไป แล้วใช้แพลตฟอร์มไหนมากที่สุด ก็เป็น Facebook (เดช, สัมภาษณ์เชิงลึก, 11 
กันยายน 2564) 
 
Line Facebook Twitter Wechat Whatsapp ก็ใช้หมดเลย เพราะมันมีเหตุที่จะต้องใช้ แล้ว 
Youtube ใช้ไหม ใช้ Youtube แล้วก็ Clubhouse แล้วก็จะมีแอปพวกทีวี แล้วก็แอปอ่าน
หนังสือเสียงของสมาคมคนตาบอดชื่อ Tabradio (ณัฐ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 

 
ใช้ Facebook เป็นหลัก IG ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่มีแอคเคาท์ นาน ๆ จะเข้าไปโพสสักทีนึง 
แต่หลัก ๆ จะอยู่บน Facebook ส่วน Line ใช้ด้วยความจำเป็นเพราะเค้าจะใช้ติดต่อกันทางนี้
เยอะ แต่ที่ชอบจริง ๆ จะเป็น Facebook มากกว่า แล้วก็มี Youtube ส่วน Twitter เลิกเล่น
ไป แต่นาน ๆ ทีก็จะเข้าไปอันนั้นไม่น่านับ (ออม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 
 
ก็จะมี  Line มี  Facebook IG สมัครไว้แต่ ไม่ค่ อยได้ เล่น  ถือว่ าไม่ ใช้ แล้ วกัน  แล้ วก็มี  
Clubhouse แล้วมี Twitter ด้วยไหม Twitter ไม่ได้เล่น เคยสมัครไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้เล่น 
(ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 

 
ก็ใช้หมดเลย Facebook Youtube Line Twitter แล้ว IG ได้ใช้ไหม มีแอคเคาท์แต่ว่าเล่นไม่
ค่อยบ่อยเท่าไหร่ มันไม่ค่อยเข้าถึง มันมีรูปภาพเยอะ ใช้งานช่องทางไหนมากที่สุด จริง  ๆ ไม่
ค่อยติด จะใช้ Line มากกว่าเพราะใช้ในการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการทำงาน? ใช่ เพราะช่วงนี้
ต้องสอนเด็ก ก็จะใช้ Line Group อยากให้เข้าถึงเด็ก และผู้ปกครองง่าย ๆ ก็เลยใช้ไลน์ (น้อย, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
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Twitter Line Facebook Clubhouse Youtube IG ก็ใช้แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เข้านาน ๆ ที 
เหมือนเป็นพ้ืนที่หลบภัย แล้วใช้อะไรมากที่สุด Facebook จะบ่อยสุด รองลงมาก็จะเป็น 
Youtube ส่วนมากจะใช้ดูข่าว รองลงมาก็เป็น Clubhouse ที่ไม่ค่อยได้เข้าก็จะเป็น Twitter 
กับ IG แล้วสำหรับ Line? Line จะเอาไว้คุยงาน แล้วก็คุยเป็น Group (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 
21 กันยายน 2564) 
 
ที่ใช้ก็จะมีค่อนข้างเยอะ ก็จะมี Facebook Line แล้วก็จะมี IG Whatapp แล้วก็มี Telegram 
จะเป็นการแอดกลุ่มเข้าไป คล้าย ๆ Line ใช้งานคล้าย ๆ กัน แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับ Line 
Messenger Facebook อย่างล่าสุดก็จะเป็น Clubhouse (โอ๊ค , สัมภาษณ์ เชิ งลึก , 22 
กรกฎาคม 2564) 
 
Facebook Line Youtube Youtube Music แล้วก็ ใช้พวก  Mail ต่าง ๆ แล้ วได้ ใช้ งาน 
Twitter หรือ IG ไหม ไม่ได้ใช้ แล้วเคยลองใช้ไหม เคยลองเล่น IG เมื่อนานมาแล้ว แต่
เหมือนกับว่ามันเป็นการโพสภาพ แล้วเป็นคนไม่ค่อยได้ถ่ายรูป ก็เลยไม่ได้เล่นแล้ว เล่น 
Facebook ดีกว่า หลายปีมากแล้ว น่าจะตั้งแต่เรียนจบใหม่ ๆ ประมาณ 4 - 5 ปี มาแล้ว (นิ่ม, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 

 
ใช้ทุกอย่าง ยกเว้น Twitter IG ก็ใช้ด้วยใช่ไหม มีอยู่ แต่นาน ๆ จะเข้าไปที ใช้แพลตฟอร์มไหน
มากที่สุด ก็พอ ๆ กัน ก็จะใช้วน ๆ กันไป เพราะใช้ขายของใช้ติดต่อลูกค้า ส่วน Youtube ก็จะ
ใช้เพ่ือความบันเทิง อย่างล่าสุดก็ไปทำ Youtube Premium มาจะได้ไม่มีโฆษณา (อาย, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 19 กันยายน 2564) 
 
ใช้แต่ Facebook ไลน์ ส่วน Twitter ไม่ได้เล่นพักใหญ่แล้ว คือหลัง ๆ การใช้งาน Social 
Media ตัวไหนเราจะต้องดูกลุ่มเพ่ือนด้วยว่าเค้าให้ความสนใจ Social Media ตัวไหนเราก็จะ
อยู่กับตัวนั้นได้นาน แต่ถ้ากลุ่มเพ่ือนอยู่กับตัวไหนได้ไม่นานเราก็จะอยู่กับตัวนั้นได้ไม่นาน อย่าง
ตอนนี้ที่ Clubhouse มาแรงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เราก็จะอยู่ใน Clubhouse ยิ่งกลุ่มเพื่อนคน
พิการทางสายตายิ่งเป็นพวกโปรแกรมที่สื่อสารด้วยเสียงไม่ว่าจะเป็น Zello Teamtalk หรือ 
Push To Talk ที่บางค่ายมือถือมี แล้วก็มาถึง Clubhouse อะไรที่เป็นการสื่อสารด้วยเสียงได้ 
หรืออะไรที่สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์โต้ตอบได้ คนพิการทางสายตาจะค่อนข้างใช้งานกัน
เยอะ แต่อย่างบางอันที่คนเล่นไม่เยอะ เราก็เข้าไปศึกษาแล้วก็ถ่อยออกมาเหมือนกัน ตอนนี้ที่
ใช้เยอะก็จะเป็น Facebook ตัว Messenger Line แล้วก็ Clubhouse ส่วน Zello ตอนนี้ก็
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ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว ช่วงก่อนจะใช้เยอะเพราะที่ทำงานให้ใช้ แล้ว Youtube ได้ใช้งานไหม ต้องใช้
อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นแอดมินอยู่ 2 ช่อง ช่องแรกเป็นของ 1414 อีกช่องเป็นช่องส่วนตัวที่
เปิดมาหลายปี แล้วเมื่อต้นปีก็กลับมา Monetization หารายได้ เป็นช่องทางหารายได้ แต่ได้
ไม่มากเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ได้มาไม่ก่ีเหรียญเอง (เหลือ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
 

4.3 ช่วงเวลา และระยะเวลาที่ใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีพฤติกรรมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำงาน ใช้งานเพ่ือความบันเทิง และใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก 
เนื่องจากคนพิการทางสายตาใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการอัพเดทข่าวสาร ค้นหาข้อมูล 
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลใกล้ชิด และการทำงาน การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาจึง
เป็นมักเป็นการใช้งานในระยะสั่น ๆ และจะใช้งานอยู่ตลอดทั้งวันทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ คนพิการทาง
สายตาจะใช้เวลาอยู่บนสังคมออนไลน์เป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาระหว่างเดินทางไป  - 
กลับที่งาน ช่วงเวลาหลังเลิกงาน และช่วงเวลาก่อนนอน ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มี
ระดับสายตาบอดสนิท ที่มีอาชีพและรายได้ทั้ง 18 คน 
 

ใช้เวลาเล่นค่อยนาน จะเช็คเรื่อย ๆ แบบแปป ๆ ก็วาง คือไม่จดจ่ออยู่กับมันเป็นเวลานาน 
(กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 
 
น่าจะเป็นช่วงที่ว่าง ๆ ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลางคืน จริง ๆ จะบอกบอกว่าด้วยความที่มันมี
โทรศัพท์ พอเวลาเราว่างเราก็เปิด ก็ถือว่าเป็นคนนึงที่ใช้เยอะ แต่ว่าหลักก็คือดูว่าใครโพสอะไร 
แล้วก็หลัก ๆ เพื่อเป็นการติดต่อกันมากกว่า (ธัญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กรกฎาคม 2564) 
 
ช่วงเย็น เป็นช่วงหลังเลิกงานหรือไม่ ก็เป็นช่วงก่อนเข้างานด้วย แต่ช่วงระหว่างทำงานเราใช้
เฟสบุ๊คเป็นอุปกรณ์ในการทำงานด้วย ในการรับสมัครงานผ่านระบบเฟสบุ๊ค ระยะเวลาที่ใช้งาน 
ก็เป็นชั่วโมงอยู่นะ ถ้ารวมที่ใช้ทำงานก็ถือได้ว่าทั้งวัน (เดช , สัมภาษณ์เชิงลึก, 11 กันยายน 
2564) 
 
ถ้าเพ่ือการทำงานก็จะเป็นช่วงเช้ากับบ่าย แต่ว่าถ้าส่วนตัวก็จะเป็นเวลา 2 ทุ่มขึ้นไป ถ้าใช้ใน
การทำงานก็เป็น 1 - 2 ชั่วโมง ถ้าใช้ส่วนตัวก็จะนานเหมือนกัน ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง (ณัฐ, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 
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ค่อนข้างนาน เพราะว่าส่วนใหญ่จะเปิดใช้หาข้อมูล แล้วก็ใช้ในการทำงานมากกว่า เพราะว่า
แพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากการซื้อของแล้ว ก็ใช้ในการทำงานด้วย เพราะว่าพอสถานการณ์
โควิดมาแน่นอนว่าการซื้อสินค้า การขายสินค้า ทุกอย่างต้องผ่านทางออนไลน์ อย่างเช่น ถ้า
เป็นยูทูปก็ทำเป็นยูทูปเบอร์อยู่ด้วย ถ้าเป็นในเฟสบุ๊คก็จะเป็นการขายบริการ เช่น บริการดูดวง 
ส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้ทั้งวัน ช่องยูทูปที่ทำเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับเรื่องดวง ใช่เป็นการสอนดูดวง
ไหม ก็มีทำนาย มีสอน แล้วในอนาคตเราก็จะมีเรื่องสอนเข้ามาเยอะขึ้น ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ช่วงเวลาไหนมากที่สุด? ตั้งแต่มีโควิดก็ใช้ทั้งวัน (พล , สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 สิงหาคม 
2564) 
 
เป็นตอนกลางวัน โดยประมาณ ระยะเวลาที่ใช้งาน ถ้าเป็นเฟสบุ๊คไม่ค่อยนาน ไม่ค่อยได้เล่น
เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ก็ 2 - 3 ชั่วโมงต่อวัน (จิต, สัมภาษณ์เชิงลึก, 5 สิงหาคม 
2564) 
 
จริง ๆ ก็ท้ังวัน แต่ถ้าเป็นส่วนมากก็จะเป็นช่วงก่อนนอน เพราะว่ากลางคืนเราก็จะมีเวลา ก็จะ
เล่นเยอะ ๆนาน ๆ ระยะเวลาที่ใช้งาน ถ้าถามว่านานไหมก็อาจจะไม่ได้นานในความต่อเนื่อง ก็
จะเหมือนคนทั่ว ๆ ไปที่พอใช้ไปเบื่อก็ออกจากแอพนึงไปอีกแอพนึง วางสัก 5 นาที แล้วก็หยิบ
โทรศัพท์ขึ้นมาใหม่ แต่ก็ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ได้อยู่ (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 
2564) 
 
เหมือนว่าจะใช้ตลอดอยู่ แต่อาจจะมากท่ีสุดก็จะเป็นช่วงเย็น หลังแบบค่ำ ๆ แล้ว สักประมาณ
ทุ่มหรือสองทุ่มไปแล้วประมาณนี้ ระยะเวลาที่ใช้งาน ใช้เวลานานอยู่ เป็นช่วงโมงอยู่นะ 2 
ชั่วโมงก็มี ถ้าจะให้ลงรายละเอียดคือบางทีเราเปิดยูทูปฟังนู้นฟังนี้มันก็จะนาน ถ้าเป็นเฟสบุ๊
คบางทีก็เป็นช่วงโมงขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านอะไร บางทีเราไถ ๆ ไปเรื่อย ๆ มีฟีตเพ่ือน หรือบางที
เราก็จะไปอ่านพวกหน้าเพจพวกนี้มันก็จะนาน ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราทำอะไร ถ้าดูฟีตของเพื่อน
ดูแปป ๆ แต่ถ้าดูเพจที่เราสนใจเราก็จะอ่านนาน ก็มีเป็นชั่วโมง คิดว่าเป็นชั่วโมงขึ้น (ออม, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 
 
ช่วงหลังจากตื่นนอนใหม่ ๆ ช่วง 7 - 8 โมง อีกทีก็จะเป็นหลังเลิกงาน สักหลัง 5 โมงเย็นไป 
ระยะเวลาที่ใช้งาน แล้วแต่สถานการณ์ แต่ก็ใช้บ่อยอยู่พอสมควร ประมาณ 30 นาที ถึง 1 
ชั่วโมง (แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
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ก็เป็นเย็น ๆ ค่ำ ๆ ก็เป็นหลังเลิกงาน 3 - 4 ทุ่ม ประมาณนี้ ระยะเวลาที่ใช้งาน ก็จะขึ้นอยู่กับ
ว่ามีอะไรน่าสนใจไหม ประมาณเฉลี่ยสัก 1 - 2 ชั่วโมง (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 
2564) 
 
ก็ถือว่าใช้ตลอดเวลา ระยะเวลาที่ใช้งาน เป็นเหมือนการคอยเช็คดูมากกว่า หรือเวลาที่มีแจ้ง
เตือนก็จะหยิบขึ้นมาดู (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
ก็เล่นทั้งวัน หมายความว่าสื่อโซเชียลมันไม่ได้เป็นแค่การเล่น แต่มันเป็นการติดต่อสื่อสารกัน 
เป็นการทำงานด้วย เพราะฉะนั้นแล้ว บางทีระหว่างวันถ้าข้อความมันเข้าก็ต้องหยิบมาดู แต่ถ้า
เล่นก็คงจะเป็นช่วงเย็น แต่จริงๆก็คือใช้ทั้งวันเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ตลอดทั้งวัน แต่ว่าถ้ามีคนไลน์
เข้ามาหรือคอลเข้ามามันก็ต้องติดต่อสื่อสารเลยทันที ก็จะเป็นแบบหยิบขึ้นมาดูเรื่อย ๆ แล้วก็
วาง? ก็จะแปป ๆ ไม่ค่อยติด ระยะเวลาที่ใช้งาน ก็เล่นบ้างไม่ค่อยติดเล่นไม่ค่อยเยอะ (น้อย , 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
 
จะเป็นช่วงเย็น ๆ จากช่วงเวลา 6 โมงเย็น ไปจนถึง 2-3 ทุ่ม แต่ถ้ายังไม่นอนก็จะลากยาวไปถึง 
4-5 ทุ่ม แต่ก็จะเป็นพวกยูทูป แล้วเฟสบุ๊หรือไลน์? ก็จะใช้สลับ ๆ ไป เวลามีอะไรเตือนขึ้นมาก็
จะเข้าไปดู บางทีก็เข้าไปอ่านไปดูเฉย ๆ ว่ามีอะไรบ้าง ณ ตอนนี้ (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 
กันยายน 2564) 
 
น่าจะเป็นช่วงเย็น ๆ หลังเลือกงาน เพราะช่วงเวลางานก็จะไม่ค่อยได้เล่น ระยะเวลาที่ใช้งาน 
นาน บางที่ก็จะทำอะไรไปด้วยแล้วก็ใช้ฟังไปด้วย อย่าง clubhouse แบบนี้ เฟสบุ๊คก็มีไถๆดู
บ้างเรื่อย ๆ แต่ช่วงที่มี clubhouse เข้ามา เฟสบุ๊คก็จะน้อยลง แล้วเวลาที่เล่นต่อเนื่องจะใช้
เวลาประมาณเท่าไหร่ ก็จะประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวันได้ (โอ๊ค, สัมภาษณ์เชิงลึก, 22 กรกฎาคม 
2564) 
 
จะเป็นช่วงเย็นๆ ไปกลางคืน เป็นหลังเลิกงาน จนถึงช่วงเวลาก่อนนอน 5 ทุ่ม เที่ยงคืนไปเลย 
(นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
จริง ๆ ก็ใช้ตลอด เวลาว่าง ๆ เราก็จะหยิบขึ้นมาใช้ตลอด เหมือนทั่ว ๆ ไป ว่าเวลาที่มีแจ้งเตือน
ขึ้นมาเราก็จะหยิบขึ้นมาดู ก็ไม่ได้จำกัดว่าเป็นช่วงไหน ระยะเวลาที่ใช้งาน ก็จะแล้วแต่ ถ้ามี
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อะไรที่เราสนใจเราก็จะอยู่นาน แต่ถ้าไม่มีเราก็จะปัด ๆ แล้วก็ว่าง แต่ก็จะคอยเช็คเรื่อย ๆ แต่
ถ้าเล่นจริง ๆ ก็จะสักประมาณ 1 ชั่วโมง (กาน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 กรกฎาคม 2564) 
 
ก็ด้วยความที่เป็นผู้ค้าสลากมันเป็นอาชีพที่นั่งนิ่ง ๆ รอลูกค้ามาซื้อเราก็จะเสียบหูฟังเพลงเอาไว้
ตลอด จริง ๆก็ใช้ทั้งวันตั้งแต่ลืมตาตื่น 6 โมงเช้า จนถึง 5 ทุ่ม (อาย , สัมภาษณ์เชิงลึก, 19 
กันยายน 2564) 
 
ขอแยกเป็น 2 คือถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่มีโควิดช่วงเวลาเดินจะต้องอยู่บนรถไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 30 
นาที – 1 ชั่วโมง พอขึ้นรถไฟฟ้าไปก็จะเริ่มตามข่าวสาร ก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งช่วงเช้าช่วงเย็น 
แล้วก็ตอนส่วนใหญ่ที่เป็นกลางคืน ส่วนใหญ่เป็นคนที่นอนตื่นนประมาณช่วง ตี 3 – ตี 4 แล้ว
พอตื่นมาก็จะวนเวียนอยู่ในโซเชียลมีเดีย แต่ถ้าเป็นช่วงโควิดค่อนข้างที่จะมีเวลาเยอะบางทีตื่น
ตี 2 ตี 3 ก็เล่นไปจน 8 โมงเช้าเลยก็มี พอ 5 โมงเย็นเลิกงาน ก็จะเล่นยาวไปจนถึงทุ่ม 2 ทุ่ม 
แล้วก็จะนอนเพราะเป็นคนนอนเร็ว ส่วนตัวคนว่าโลกแห่งการ WFH อยู่กับโซเชียลมีเดียเพ่ือน 
ๆ กันเยอะมาก เข้าไปตอนไหนก็ไม่มีว่างเว้นกันเลย (เหลือ , สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 
2564) 
 

4.4 ช่องทางในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อันดับ 1 คือ เฟสบุ๊ค อันดับ 2 คือ Lazada และสุดท้ายคือ Shopee และไลน์ ที่มีความ
นิยมเท่ากัน เหตุผลในการเลือกใช้งานช่องทางการซื้อสินค้าออนำไลน์ของคนพิการทางสายตา ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีการใช้งานการซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค 
มากที่สุด เนื่องจากคนพิการทางสายตามีการใช้งานเฟสบุ๊คอยู่เดิม จึงทำให้คนพิการทางสายตามีการ
เริ่มซื้อสินค้าออนไลน์มากจากเฟสบุ๊คแล้วจึงพัฒนาไปใช้งานในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ต่อไป การซื้อสินค้า
ผ่านเฟสบุ๊คมีการให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วนมากกว่า เมื่อคนพิการทางสายตามีความสนใจสินค้า
ชิ้นไหน หรือต้องการข้อมูลสินค้าเพ่ิมเติมก็สามารถส่งข้อความผ่าน Messenger ของเฟสบุ๊คพูดคุยกับ
ผู้ขายได้เลย คนพิการทางสายตาที่เลือกใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฟสบุ๊ค จะเป็น
การซื้อผ่านไลฟ์สดขายของ ที่ผู้ขายมีการอธิบายข้อมูลสินค้า และวิธีการใช้งานให้อย่างละเอียด และมี
การซื้อผ่านกลุ่มขายของแบบ Market Place ที่เป็นของมหาวิทยาลัย หรือเป็นกลุ่มขายของบริเวณ
พ้ืนที่ พักอาศัย เพราะจะให้ความไว้วางใจมากกว่าการซื้อของตามเพจ แต่การใช้งานเฟสบุ๊ค  
ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่จากการที่ผู้ขายมักจะส่งรูปสินค้ามาให้ แทนการอธิบายสิ นค้าด้วยข้อความ  
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คนพิการทางสายตาจึงเลือกซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คจากการผู้คุยของผู้ขายด้วย ดังคำให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีระดับสายตาบอดสนิท ที่มีอาชีพ รายได้ และเป็นผู้ใช้งานการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองท้ัง 8 คน 

 
ล่าสุดเพ่ิงไปกดไลค์เพจรวมของอร่อยย่านห้วยขวางดินแดงมา แล้วเค้าก็ส่งฟรี แล้วก็ใช้คนละ
ครึ่งได้ มันก็เหมือนกับว่าเราใช้บริการมากขึ้น (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 
 

 ถ้าเป็นเฟสบุ๊คก็จะเป็นที่เค้าไลฟ์เราก็เข้าไป cf (ป่าน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 สิงหาคม 2564) 
 

เคยซื้อผ่านเฟสบุ๊คกับไลน์ เริ่มจากการเข้ากลุ่มเมื่อปีที่แล้วคือกลุ่มมหิดลเปิดแผง แล้วก็เริ่ม
ซื้อจริงๆจังๆจากการส่งอินบ็อกไปหาพวกแม่ค้าสอบถามเรื่องสินค้า แล้วก็ซื้อผ่านพวกไลฟ์
บ้าง (ออม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 
 
ถ้าเป็นอย่างเฟสบุ๊คที่เค้าตั้งกลุ่มมาอย่างขายอาหารเราก็สามารถเข้าไปค้นหาดูได้ว่าวันนี้มี
อะไรน่ากิน พวกนี้จะเป็นอาหารสด เป็นส้มตำ ปลาเผา ประมาณนี้ (อาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 
19 กันยายน 2564) 
 
เคยโดนทีนึงที่เป็นรูปหมีเป็นก่อนที่เอาไว้ใส่โถสุขภัณฑ์ แฟนก็บอกว่ามันดีนะของญี่ปุ่น 2 ตัว 
250 บาท เราก็ลองสั่ง ไม่ฟรีค่าส่งด้วย ตอนนั้นยังเล่น Lazada ไม่คล่อง เพราะเฟสบุ๊คมันมา
ก่อน พอเริ่มเล่น Lazada เป็น เข้าไปดู ตัวละ 39 บาท ถ้าปีที่แล้ว คาลิมบาแทบทุกตัวซื้อ
ผ่านเฟสบุ๊คหมดเลย แล้วก็ล่าสุดก็ซื้อกระเป๋าผ่านเฟสบุ๊ค แต่กว่าจะสื่อสารกันกับคนขายได้ก็
สุดท้ายต้องขอเบอร์โทรติดต่อ (เหลือ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 

 
แต่ก่อนหน้านี้จะซื้อแค่ในเพจเฟสบุ๊คที่ เค้าขายของ แล้วก็เพจที่เค้ามีไลฟ์สดขายของ (มาย, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 9 สิงหาคม 2564) 

 
เคยซื้อผ่านเฟสอยู่ ที่เป็นเพจขายของในเฟส แต่ก็ไม่บ่อยเพราะเราก็ไม่ได้กล้าหาญขนาดนั้น 
กับเพจในเฟสบุ๊ค (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 
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แต่การซื้อของออนไลน์ที่สะดวกที่สุดจะเป็นผ่านเฟสบุ๊ค เพราะมีการให้เลือกสินค้าตามโพส
แล้วก็จะมีคำอธิบาย แต่ถ้าอันไหนอธิบายน้อยๆเราก็จะไม่สนใจมัน แล้วก็จะมีให้ถามตอบใน
แชท (กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ความนิยมการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อของออนไลน์ของคน

พิการทางสายตาที่ลองลงมาคือ Lazada เนื่องจากกระแส และในช่วงเริ่มต้นที่ Lazada ให้บริการ  
คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงการใช้งาน Lazada ได้ดี แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
เช่น การใช้งาน Lazada ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน Screen Reader บนสมาร์ทโฟนจะไม่
สามารถอ่านปุ่มบนแอพพลิเคชั่นได้ทั้งหมด การใช้งานการแก้ไขรายการสินค้า หรือการเลือกสินค้า
บางชิ้นในตะกร้าสินค้าเพ่ือรวมจ่ายเงินก่อนคนพิการทางสายตาจะไม่สามารถทำได้ต้องใช้วิธีการกดซื้อ
และจ่ายเงินทีละชิ้น ในขณะเดียวกันคนพิการทางสายตาก็มีการเลือกใช้ Lazada ผ่าน Internet 
Browser ในการใช้งาน เนื่องจากการเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้มากกว่าบนแอพพลิเคชั่น แต่ข้อเสียบน
การใช้งานผ่าน Internet Browser ก็คือการใช้งานโค้ดส่วนลดที่จะต้องเข้าไปดูโค้ดผ่านตัว
แอพพลิเคชั่น และยังคงมีบางส่วนการใช้งานบนแพลตฟอร์มที่คนพิการทางสายตาต้องให้บุคคล
ใกล้ชิดช่วยเหลือในการใช้งาน เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าผ่าน Lazada คือ การมีร้านค้าให้เลือก
เยอะ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง และมีโปรโมชั่น ส่วนลด ที่ คนพิการทางสายตาสามารถ
เข้าถึง และใช้งานได้ด้วยตนเอง แต่ในอีกความเห็นหนึ่งคือ การซื้อของผ่านช่องทางการซื้อของ
ออนไลน์แบบ Lazada ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการเลือกซื้อเนื่องจากเราต้องไล่ดูสินค้าไปเรื่อย ๆ 
ในกรณีที่ไม่ได้เจาะจงในการซื้อว่าจะซื้อสินค้าอะไร ดังคำให้สัมภาษณ์ของ พนักงานคอลเซ็นเตอร์ 
บริษัทเอกชน ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ที่มีระดับสายตาแบบบอดสนิท และใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ด้วยตนเองท้ัง 4 คน 

 
Lazada ก็จะมีคุยกันว่า ถ้าเป็นคนพิการทางสายตามันจะกดซื้อของได้ทีละชิ้น ถ้าจะซื้อหลายๆ
ชิ้นต้องไปใช้งานแฟลตฟอร์มที่เป็นหน้าเว็บไซด์ (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 
 
เวลาใช้ Lazada คือ เวลาจะซื้อของแล้วต้องจ่ายเป็นชิ้นๆไปเลย ต่อให้เป็นของร้านเดียวกันเลย 
ก็ไม่สามารถเอาของไปใส่ตะกร้าแล้วจ่ายทีเดียวได้ แล้วก็ถ้าคนพิการทางสายตาที่ใช้ก็ยังไม่มี
ใครทำเป็นเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็คือพอดูสินค้านั้นแล้วชอบก็คือจ่ายเงินแบบนี้  (น้อย, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
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แต่ถ้าเป็นของแห้ง อย่างขนม หรือเป็นพวกน้ำหอม เครื่องแต่งตัว เราก็จะสั่งจาก Lazada 
เพราะว่ามันจะมีบอกว่ากลิ่นอะไร แบบไหน ขนาดเท่าไหร่ (อาย, สัมภาษณ์เชิงลึก , 19 
กันยายน 2564) 
 
เริ่มใช้ Lazada จากอะไร ก็เริ่มจากกระแส แล้วก็มีของลดราคา ราคาถูก แล้วก็มีคนบอกว่าคน
พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้เราก็เลยลองใช้ (ณัฐ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 

 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า แพลตฟอร์มการซื้อของออนไลน์อย่าง Shopee ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในลักษณะที่เป็นการร่วมร้านค้าไว้หลาย ๆ ร้านค้า อย่าง Shopee 
และ Lazada คนพิการทางสายตานิยมใช้งาน Lazada มากกว่าเนื่องจากการใช้งานผ่าน Screen 
Reader บน Shopee ใช้งานได้ยากกว่า และในช่วงแรก ๆ การใช้งาน Shopee ของคนพิการทาง
สายตายังไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงทำให้คนพิการทางสายตาเพ่ิงเริ่มที่จะหัดใช้งาน Shopee ในตอนช่วง
หลัง ๆ มา ทั้งนี้การที่คนพิการทางสายตายังคงเลือกใช้งาน Shopee อยู่เนื่องจากสินค้าที่ขายมีราคา
ถูกกว่า และมีโปรโมชั่นที่ดีกว่า และการที่คนพิการทางสายตาสามารถใช้งาน Shopee ได้มาจากการ
ฝึกใช้บ่อยๆ และจดจำการปัดเลือกคำสั่งบนหน้าจอ เพราะถึงแม้ว่า Shopee จะมีการพัฒนาให้คน
พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้แล้ว แต่คนพิการทางสายตาก็ยังคงไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้
ทุกส่วนของ Shopee นอกจากนี้ในช่วงเริ่มต้นการใช้งานการเข้าถึงบน Shopee ยากกว่า Lazada 
ทำให้คนพิการทางสายตาเลือกใช้ Lazada แล้วไม่กลับมาใช้ Shopee อีก เนื่องจากมีลักษณะการใช้
งานการซื้อของที่เหมือนกัน แต่ก็จะมีอีกบางส่วนที่ใช้งานทั้ง 2 แอพพลิเคชั่นเพ่ือเปรียบเทียบ และ
เลือกซื้อสินค้า ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีระดับสายตาบอดสนิท ที่มีอาชีพ รายได้ 
และเป็นผู้ใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองทั้ง 5 คน 

 
ส่วนตัวใช้ Shopee มากว่า Lazada โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ของใน Shopee จะถูกกว่าใน Lazada 
ก็เลยจะพยายาม เพราะเราชอบของถูก คือส่วนตัวไม่ได้ชอบของถูกและห่วย แต่ถ้าของ
คุณภาพเท่ากันแล้วมันขายบนแพลตฟอร์ม shopee แล้วมันถูกกว่าเราก็อยากจะซื้อบน 
shopee ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อย Access ก็จะพยายามดันทุรังให้มันทำได้ ทำบ่อยๆจนตอนนี้ชิน 
ก็จะใช้การจำว่ามีวิธีไปตรงนี้ยังไงบ้าง หรือเป็นเพ่ือนในกลุ่มเดียวกันเราก็จะแชร์กันว่าเรามี
วิธีการไปยังตรงนี้ยังไงกันบ้าง ต้องปัดไปตรงไหน ต้องปัดไปแล้วกี่ทีถึงจะเจอ ถึงแม้ไม่ค่อน 
Access แต่เราก็ค่อยๆพยายามมันจนได้ แล้วส่วนตัวก็มี shopeepay อยู่แล้วมันก็ค่อนข้างมี
โค้ดส่งฟรีให้เยอะ (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 
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shopee กำลังหัดอยู่เพ่ิงสมัครสมาชิก ยังไม่ได้ซื้อ เพราะตอนแรกๆ shopee มันยังไม่ค่อย 
access เราเข้าไม่ถึง แต่พอช่วงหลังๆ มารู้สึกว่าตัวแอพพลิเคชั่นมันเข้าถึงง่ายขึ้น ก็เลยสมัคร 
shopee จะใช้ง่ายกว่า ใช้ได้ค่อนข้างเกือบทั้งหมดเลย ไม่ได้มีปัญหากับการใช้ shopee เลย 
แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะไม่เข้าถึงในเรื่องของรูปภาพ แต่ว่าถ้าเราใช้บ่อยเราก็จะรู้
ว่า อย่างคำว่า Faverlist มันก็จะเขียนคำว่า Heart แล้วพอเราปัดอีกหนึ่งที มันก็จะเงียบไป 
แต่ถ้าเราใช้บ่อยเราก็จะรู้ว่าอันนั้นคือการแชร์ตัวลิงค์สินค้าให้คนอ่ืน มันก็ใช้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ 
แต่จะยากตรงที่ว่า สมมุติว่าเราดูของแล้วใส่ตะกร้าไว้ 5 ชิ้น แล้วเวลาจ่ายตังอย่างคนปกติเค้า
เลือกได้ว่า ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 3 ชิ้นที่ 5 จ่ายตัง ชิ้นที่ 2 กับชิ้นที่ 4 ยังไม่จ่ายตัง ขอเก็บไว้คิดดูก่อน 
แต่ถ้าสำหรับเรา เราทำไม่ได้ เราก็ต้องเลือกทั้ง 5 อย่างนั้นจ่ายตัง เหมือนมันติ๊กแยกไม่ได้ ก็ไม่
รู้ว่าคนพิการทางสายตาคนอ่ืนอาจจะมีวิธีก็ได้แต่เท่าที่คุยยังไม่มีใครทำเป็น (แจง, สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
 
shopee ก็เคยคิดจะใช้ แต่ตอนที่เคยสมัครเข้าไปแต่เป็นช่วงแรกๆ ก่อนนี้หลายปี คนพิการทาง
สายตาเข้าไม่ถึงก็เลยไม่ได้ใช้ (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 
 
shoopee แต่ว่ามันจะมีบางตัวที่โปรแกรมเสียมันไม่อ่าน มันจะมีบางเมนูที่โปรแกรมเสียงไม่
อ่านเราก็จะต้องเดินไปให้คนตาดีช่วยดูให้ (ป่าน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 สิงหาคม 2564) 
 
น่าจะเป็น Shopee มีสินค้าให้เลือกเยอะ ราคาถูก และมีส่วนลดให้ใช้ตลอด (เดช, สัมภาษณ์
เชิงลึก, 11 กันยายน 2564) 

 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การซื้อของออนไลน์ผ่านไลน์ที่คนพิการทางสายตาให้ความ

นิยมเท่ากันกับ Shopee ซึ่งการใช้งานซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านไลน์จะเป็นการใช้งานเช่นเดียวกันกับ
เฟสบุ๊ค โดยจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ขายโดยตรงในการซื้อสินค้า โดยคนพิการทางสายตาจะ
เลือกใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านไลน์จะเลือกเป็นกลุ่มที่ตนเองมีความไว้วางใจอย่างไลน์กลุ่มของ
ที่พักอาศัย และจะมีความนิยมใช้งานเป็นบริการ Delivery อย่าง Line Man มากกว่าการซื้อของผ่าน
ไลน์ OA ที่เป็นบัญชี Line สำหรับธุรกิจ ดังคำให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าที่ไอทีโรงเรียนสอนคนตาบอด 
นักพยากรณ์ ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนคนตาบอด และผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีระดับ
สายตาแบบบอดสนิท และมีการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองท้ัง 4 คน 

 



64 
 

ไลน์ก็เคย แต่ว่าก็จะไม่ยากหน่อยเพราะว่ามันก็เหมือนกันแชทกับคนขาย (โอ๊ค, สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 22 กรกฎาคม 2564) 
 
แต่ถ้าเป็นอย่างเช่นไลน์ก็จะคุยกับคนขายได้โดยตรงก็จะทำให้ง่ายดี (พล, สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 
สิงหาคม 2564) 
 
ถ้าไลน์ ก็จะเป็นไลน์แมน (น้อย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
 
ส่วนไลน์ก็จะเหมือนกัน ก็จะเป็นไลน์กลุ่มที่มีอาหารขายเป็น  market ของที่พักก็จะมีอาหาร
ขาย (อาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 19 กันยายน 2564) 

 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ความนิยมการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของคนพิการทางสายตา จะเป็นการเลือกใช้ไปตามแต่สถานการณ์ และประเภทสินค้าที่
ต้องการจะซื้อ คนพิการทางสายตามีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Online Retailer และ Food Delivery 
ประกอบด้วย คนพิการทางสายตามักจะเข้าถึงการใช้งานการซื้อของออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนได้ยากกว่าการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซด์ และการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ของคนพิการทางสายตามีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ดัง
คำให้สัมภาษณ์ของ ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนคนตาบอด พนักงานคอลเซ็นเตอร์ 
บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ
พนักงานคอลเซ็นเตอร์ รัฐวิสาหกิจ ที่มีระดับสายตาแบบบอดสนิท และมีการใช้งานการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองท้ัง 4 คน 

 
จริงๆถ้าช่วงนี้ก็จะใช้ grab บ่อยสุด ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหน ก็จะใช้เป็นสั่งอาหาร (น้อย, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
 
ส่วนใหญ่ จะให้เพ่ือนสั่งให้ บางทีเราขี้เกียจมานั่งเลือก เราก็จะบอกเพ่ือนว่าเราอยากได้อะไร 
แล้วให้เพ่ือนเลือกให้ แต่ก็เคยสั่งเองอยู่เหมือนกัน (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
แอปที่อยู่บนมือถือของเราไม่ใช่ทุกแอปที่คนพิการทางสายตาจะสามารถใช้งานได้ แต่ก็มีเพ่ือน
บอกมาบ้างว่าถ้าเป็นหน้าเว็บก็พอเข้าได้บ้าง (เหลือ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
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อย่างช่วงนี้มันมีโควิดเราก็จะเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์หมดเลยไม่ได้ไปไหนเลย พวกของเครื่องใช้
ก็จะต้องซื้อออนไลน์หมดเลย (มาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 9 สิงหาคม 2564) 
 

4.5 สิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ที่คนพิการทางสายตาให้
ความสนใจ  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมให้ความสนใจสิ่งกระตุ้นความ
ต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภท อันดับ 1 คือ แบบข้อความ (Text) อันดับ 2 คือ 
VDO และสุดท้ายคือ รูปภาพ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตาสามารถรับสารจากสิ่งกระตุ้นความ
ต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทข้อความ (Text) ได้มากที่สุด เนื่องจากวิธีการรับสาร
จากสื่อออนไลน์บนหน้าจอสมาร์ทโฟน หรือบนหน้าจอคอมจะมาจากการใช้ Screen Reader ดังนั้น
สิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อคนพิการทางสายตา จึงเป็นการ
โฆษณาผ่านข้อความมากที่สุด 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคนพิการทางสายตาจะนิยม และสามารถรับสารจากสิ่งกระตุ้นความ
ต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทข้อความ (Text) มากที่สุดแต่การที่สิ่งกระตุ้นความ
ต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ หรือโฆษณานั้น ให้รายละเอียดสินค้าได้ไม่ละเอียดพอก็จะทำ
ให้คนพิการทางสายตาหมดความสนใจ แต่ถ้าสินค้านั้นเป็นสิ่งที่คนพิการทางสายตาให้ความสนใจอยู่
เดิม คนพิการทางสายตาก็จะทำการค้นหาเพ่ิมเติมจากคอมเม้นต์ภายในเพจที่ขายสินค้า หรือทำการ
เสิร์ชหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การใช้อิโมจิก่อนข้อความเยอะ ๆ ก็เป็นผลทำให้ คนพิการ
ทางสายตาเลือกที่จะบัดผ่านโฆษณานั้นเช่นกัน เนื่องจากโปรแกรม Screen Reader ที่คนพิการทาง
สายตาใช้ในการอ่านจะอ่านตัวอีโมจิในข้อความด้วย จึงทำให้การใส่อิโมจิที่เยอะเกินไปจะทำให้การรับ
สารในโฆษณาต้องใช้เวลา และทำให้คนพิการทางสายตาเลือกที่จะบัดผ่านไม่ให้ความสนใจในโฆษณา
นั้นต่อ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 6 คน 

 
เวลาเราเคยหาข้อมูล หรือเคยดูคลิปในยูทูป มันก็จะชอบเด้งขึ้นมาในเฟสบุ๊คว่ามันมีการขายสิ่ง
นี้นะ พอมันเด้งขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสนใจ เราก็จะเริ่มดู ทีนี้อะไรที่มันจะดึงดู ดก็คือการ
เขียนบรรยาย เพราะว่าถ้าเค้าแปะโปสเตอร์เป็นกราฟิกมาเราก็จะอ่านไม่ได้ หรือว่าถ้ามันเป็น
อย่างเช่น สนใจสินค้าชิ้นนี้สแกน QR code มันก็จะเริ่มยากแล้ว พอมันเริ่มยากเราก็จะรู้สึกว่า
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เราปล่อยผ่านดีกว่า ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการซื้อด้วยว่ามันง่ายแค่ไหนในการเข้าถึงข้อมูลของเรา
ด้วย ตัวโปรแกรมมันอ่านให้เราได้ครบถ้วนไหม (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
แน่นอนว่าจะต้องเป็น Text ภาพไม่สามารถดึงดูดได้อยู่แล้วเพราะเราไถหน้าจอไปก็ไม่รู้หลอก
ว่าเป็นภาพอะไร เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น text แต่ถ้าเป็น VDO ก็จะขี้เกียจกดเข้าไปดู 
เพราะฉะนั้นเวลาที่จะตัดสินใจซื้อก็จะอ่านจากข้อความก่อน ว่าเค้าพูดว่าเค้าขายอะไร ยังไง 
(ออม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 
 
ส่วนใหญ่เลยที่ขึ้นมาก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็ข้อความ แล้วก็ในเชิงรีวิว ส่วนใหญ่ที่เค้าขายของ
ออนไลน์เค้าก็จะเกริ่นหัวข้อก่อนที่เค้าจะโพสรูปอยู่แล้ว ถ้าเราสนใจสินค้าตัวไหนก็จะไปดูตาม
เพจนั้น ๆ เลย แล้วถ้าเค้าแปะมาแค่รูปเลย เราก็จะเข้าไปดูคอมเม้น ถ้าเกิดดูหัวข้อร้านค้า
น่าสนใจ เราก็จะไปดูคอมเม้นใต้โพส เราก็จะพอเดาได้ว่าเค้าขายอะไรประมาณไหน ถ้าในกรณี
ที่อยากได้จริง ๆ ก็จะดูคอมเม้นใต้ (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
ส่วนใหญ่จะเป็น text เพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบดู VDO แล้วก็ไม่ชอบเสียงบรรยาย 
คือปกติเวลาไปไหนถ้าเราไม่อยากให้คนอ่ืนเค้าฟังรู้เรื่องเราก็จะเปิดเสียงอ่านให้มันเร็วๆ แล้ว
เราก็จะฟังของเราอยู่คนเดียว แต่ถ้าเราใช้ VDO คนอ่ืนก็จะฟังรู้เรื่องแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เรา สมมุติเวลาเราอยู่กับเพ่ือนแล้วเราจะซื้อน้ำหอมขวดไหน เพ่ือนก็จะบอกว่าจะซื้อทำไมอีก 
ในตู้มีอยู่จะ 20 ขวด แล้วมั้ง ก็ทำให้รู้สึกขัดใจเราก็เลยจะชอบเป็น text เพราะว่าเรารู้ของเรา
อยู่คนเดียว ถ้าเราไม่อยากให้ใครรู้เรื่อง เราก็ปิดแสงหน้าจอลง แล้วก็ทำเสียงให้มันเร็วๆ (อาย , 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 19 กันยายน 2564) 
 
เป็น text แต่มันก็มีรูปประกอบด้วยแต่ว่าข้อความในหน้าฟีตมันอ่านมาให้ยาวเลย มีข้อมูลของ
โปรโมชั่นมาให้ว่า ถ้าซื้อถึงเท่านี้ รับยาสีฟันรุ่นนี้ฟรี 100 g มีมูลค่าเท่านี้ คืออันไหนสื่อสารด้วย 
ของคนพิการทางสายตา สื่อสารด้วย text แล้วสื่อสารด้วยรายละเอียดที่ครบถ้วน มันจะดึงดูด
มากกว่า แต่ที่ไม่ชอบสุดเลยคือ ใบหน้าขยิบปาก แลบลิ้น มีรูปดาว ก่อนที่จะเขียนข้อความ 
โปรแกรมอ่านจอภาพมันจะอ่านตัวอีโมจิด้วย แล้วถ้ามีอีโมจิเยอะ ๆ เราก็จะข้ามดีกว่าปัดทิ้ง
เลย คนพิการทางสายตาจะใช้วิธีปัดขวา 1 ที ในการอ่านไปแต่ละ Feed มันก็จะอ่านตั้งแต่ชื่อ
ของคนโพส แล้วก็ไปที่ข้อความ ถ้ามันมีอะไรที่เยิ่นเย้อมาก่อนเราก็จะข้าม อย่าง clubhouse 
ถ้าทั่วๆไปจะชอบใส่สัญลักษณ์อีโมจิก่อนชื่อห้อง ส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบเพราะตัว Screen 
Reader มันจะอ่านทั้งหมด ถ้าใส่ตัวเดียวก็โอเค เสริมก็คือในไลน์ คนพิการทางสายตาจะไม่
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ชอบเลยคือ ส่งรูปภาพ ส่งสติ๊กเกอร์ที่ไม่มีเสียง ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์มีเสียงอันนี้ยังพอรับกันได้ 
(เหลือ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
 
ต้องเป็นตัวอักษร เพราะว่าโปรแกรมอ่านจอภาพของคนพิการทางสายตาไม่สามารถอ่าน
รูปภาพได้ (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมให้ความสนใจสิ่งกระตุ้นความ

ต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภท VDO เป็นอันดับ 2 เนื่องจากโฆษณาที่มี VDO หรือมี
ภาพประกอบจะให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาที่มีเพียงแค่ข้อความ ถึงแม้ว่าคนพิการทางสายตา
จะไม่สามารถรับสารจากภาพได้ แต่ VDO ที่มีคำอธิบายถึงตัวสินค้าก็จะสามารถดึงดูดให้คนพิการทาง
สายตาให้ความสนใจกับตัวสินค้าได้ แต่ด้วยโฆษณาแบบ VDO การเล่าเรื่องหลายแบบ อย่างโฆษณา
ประกันภัยที่จะเล่าเรื่องให้คนรู้สึกกินใจ คนพิการทางสายตาจะไม่สามารถรับรู้ตัวสินค้าเลยถ้าไม่ดูไป
จนจบ และคนพิการทางสายตาจะมีการจินตนาการที่ผิดไปจากความเป็นจริง เนื่องจากการโฆษณา
แบบ VDO มีการสื่อสารด้วยรูปภาพประกอบกับคำบรรยายจึงทำให้คนพิการทางสายตาอาจรับสารได้
คลาดเคลื่อนบ้างในบางครั้ง คนพิการทางสายตาจึงมักจะนิยมที่จะให้ความสนใจกับโฆษณาที่พูด
อธิบายถึงตัวสินค้าอย่างละเอียด และการไลฟ์สดที่จะมีการอธิบายถึงตัวสินค้าอย่างละเอียด ทั้งนี้
โฆษณาที่เป็น VDO แต่ไม่มีคำอธิบายมีแต่เสียงดนตรีคนพิการทางสายตาก็จะเลือกที่จะบัดผ่าน
โฆษณานั้น ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 6 คน 

 
ชอบโฆษณาที่ให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นเยอะ ๆ อย่างถ้าเป็น VDO ก็จะเป็น VDO ที่เค้า
พูดเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเค้าเยอะ ส่วนข้อความถ้ามาเป็นข้อความเฉย ๆ เลยมันดู
ไม่น่าเชื่อถือ แต่ถ้ามีรูปมาด้วย หรือมี VDO มาด้วย มันดูน่าเชื้อถือกว่า ถึงแม้เราจะไม่เห็นก็
ตาม (แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
 
ส่วนใหญ่ที่จะดูก็คือว่าจะต้องเป็นที่ตัวสินค้า เป็นพวกสินค้าไอทีแล้วก็ของกิน แล้วก็จะดูที่เป็น 
VDO ก็ต้องเป็น VDO ที่เค้ามีคำบรรยายด้วยนะ แต่ถ้าเป็นแบบที่เค้ามีแต่เสียงดนตรีก็กดออก
เหมือนกัน (โอ๊ค, สัมภาษณ์เชิงลึก, 22 กรกฎาคม 2564) 
 
ก็จะเป็น VDO แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดใจเข้าไปดูไหมด้วย ก็คือการที่มีโฆษณาขึ้นมาก็จะ
เป็น VDO ที่ทำให้เรารู้สึกสนใจมากที่สุด เพราะจะเป็นการรีวิวสินค้าให้เราดูด้วย อธิบายถึง
ลักษณะของสินค้านั้นให้เราดูอย่างละเอียด ถ้าเป็น text ต้องไปอ่านเยอะ แล้วบางทีถ้าเป็น
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เป็น Text เค้าจะอธิบายถึงลักษณะของสินค้าเล็กน้อย อธิบายถึงคุณลักษณะได้ไม่หมด แล้วเรา
ก็ต้องทักแชทถามเพ่ิมเติมอีก แล้วถ้าเป็น VDO ที่มีแต่ภาพและเสียงดนตรีหละ? แบบนี้ก็ไม่
โอเค แบบนี้มันก็จะยิ่งกว่า text อีก เพราะมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ดูไม่เข้าใจ (มาย, สัมภาษณ์
เชิงลึก, 9 สิงหาคม 2564) 
 
ก็จะเป็นโฆษณาที่มีเสียงประกอบ อย่างพวก VDO ที่มีเสียงบอก แต่ว่าถ้าเป็นโฆษณาที่เป็น 
VDO แล้วมีเสียงเพลงอย่างเดียวก็จะปัดผ่าน แล้วโฆษณาที่เป็น text หรือรูปภาพ? ก็จะไม่
สนใจเท่าไหร่ใช่หรือไม่ มันค่อนข้างเข้าถึงยาก ถ้าเป็นรูปภาพ เพราะมันจะบอกแค่ว่าเป็น
รูปภาพ แต่จะไม่ได้บอกว่าเป็นรูปภาพอะไร(จิต, สัมภาษณ์เชิงลึก, 5 สิงหาคม 2564) 
 
เอาที่ชอบคือ VDO แต่ส่วนมากจะมีเพลงมากกว่าพูด แล้วเวลาพูดก็ไม่ได้พูดไปถึงตัวโฆษณา
ก่อน เราก็ต้องมาจินตนาการ เหมือนอย่างของไทยประกันชีวิต คนพิการทางสายตาดูจะไม่รู้
เลยว่าเป็นไทยประกันชีวิต มันเป็นซีรี่ย์เรื่องหนึ่ง พอดูจบซึ้งน้ำตาไหล แล้วก็มาเป็นไทยประกัน
ชีวิต เราก็จะไม่เข้าใจว่าเกี่ยวกับประกันชีวิตยังไง มันไม่เมคเซ้นส์ของคนพิการทางสายตา  
บางที่อาจจะมีคนแต่งชุดอะไรมาแต่เราไม่เห็นมันไม่มีตัวบรรยายตรงนั้น เราก็สนุกกับมัน แต่
เราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร แต่ถ้าเป็น text เราจะรู้เลยว่าเค้าสื่ออะไรมาให้เรา content เค้า
คืออะไร เราสามารถรู้ได้ แต่ทีนี้ถ้ามันเป็น ตัวคลิปมาสังเกตดูว่า content มันเปลี่ยน เปลี่ยน
ด้วยตัวของเราเองว่าเราจินตนาการโดยเราไม่รู้ ว่าคนที่เค้าทำต้องการการจะสื่ออะไร เราก็จะ
โทษเค้าไม่ได้เพราะเข้าทำขึ้นมาให้กับคนที่กลุ่มใหญ่ดู แต่อย่างที่เป็นโพส VDO แล้วมี text มา
ให้ด้วยก็จะเป็นปัญหาที่ว่า VDO มันจะเล่นอัตโนมัติ แล้วเสียง VDO มันจะกลบเสียงอ่านของ 
Voiceover ถึงแม้เราจะใช้การเลือกให้ เสียง VDO มันเบาลงแล้วเสียงของ Voiceover ชัดขึ้น 
แต่ก็เบาลงไม่เท่าไหร่ แล้วเราจะสนใจอะไร ส่วนตัวก็คือต้องสนใจ VDO ก่อนอยู่แล้ว ส่วนตัว
นะ คนอ่ืนเป็นยังไงไม่รู้ แต่เราก็สามารถดู VDO ให้จบก่อนค่อยมาปัด Voiceover ให้มันอ่าน
ข้อความ Text ทีหลัง บางทีก็จะสับสนว่าจากที่เราดู VDO มันเหมือนเป็นอีกอย่าง แต่พอเป็น 
Text มันเหมือนเป็นอีกอย่าง บางทีมันก็ทำให้เราสับสน (กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 
2564) 
 
ส่วนก็จะเป็นขายเสื้อผ้า ที่เป็นไลฟ์สด เพราะเค้าจะอธิบายได้ละเอียด แล้วโฆษณาที่เป็น TEXT 
สามารถสื่อสารให้ทราบข้อมูลของสินค้าได้ไหม? เราก็สามารถรู้ข้อมูลได้ แล้วเราก็จะถามเค้า
ก่อนว่ามันเป็นยังไง แล้วก็ดูรีวิวก่อน ก่อนที่เราจะสั่ง แล้วถ้าเป็นโฆษณาที่เป็นรูปภาพสามารถ
ที่จะรับรู้ได้ไหม? ไม่ได้เลยค่ะ ต้องให้คนที่เค้ามองเห็นช่วยดูให้ แล้วโฆษณาที่เป็น VDO 
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สามารถที่จะรับรู้ได้ไหม? ก็ได้แต่จะต้องเป็นอันที่มีเสียงอธิบาย  (ป่าน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 
สิงหาคม 2564) 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมให้ความสนใจสิ่งกระตุ้นความ

ต้องการซื้อสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทรูปภาพน้อยที่สุด เนื่องจากคนพิการทางสายตาไม่
สามารถรับที่เป็นรูปภาพได้ เพราะโปรแกรมอ่านหน้าจออย่าง Screen Reader ไม่สามารถอ่าตัว
รูปภาพให้กับคนพิการทางสายตาได้ ส่วนการใช้งาน AI ช่วยในการอ่านรูปภาพก็จะไม่สามารถบอก
รายละเอียด รูปร่าง หน้าตาของสินค้าได้ AI จะสามารถบอกได้แค่ว่าเป็นรูปอะไรเท่านั้น ดังนั้ น 
คนพิการทางสายตาจึงไม่สามารถที่จะรับสารจากโฆษณาที่มีแต่รูภาพ หรือโฆษณาที่เขียนรายละเอียด
เป็นข้อความในรูปภาพได้เลย ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง  
5 คน 

 
ในส่วนของรูปภาพที่มีรูปภาพเฉย ๆ สามารถตัดออกไปได้เลย เข้าไม่ถึง ก็คือไม่รู้เลยว่าคืออะไร 
(แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
 
ถ้าเค้าแปะโปสเตอร์เป็นกราฟิกมาเราก็จะอ่านไม่ได้ หรือว่าถ้ามันเป็นอย่างเช่น สนใจสินค้าชิ้น
นี้สแกน QR code มันก็จะเริ่มยากแล้ว พอมันเริ่มยากเราก็จะรู้สึกว่าเราปล่อยผ่านดีกว่า ก็
ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการซื้อด้วยว่ามันง่ายแค่ไหนในการเข้าถึงข้อมูลของเราด้วย ตัวโปรแกรมมัน
อ่านให้เราได้ครบถ้วนไหม (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
ที่มันจะเป็นปัญหาคือรูปภาพแต่ถ้าเป็น Text แล้วมีรูปภาพประกอบอันนั้นก็โอเค แต่รูปภาพก็
จะไม่มีผลอะไรในการจูงใจ? ไม่มี แต่อาจจะมีถ้าในกรณีที่อยู่ใกล้คนที่มองเห็นช่วยดูให้ว่ามัน
เป็นยังไงก็มีเปอร์เซ็นต์ แต่เวลาซื้อของส่วนใหญ่ที่เป็นสินค้าที่มีสเปคที่ละเอียดเขียนเป็น Text 
ไว้ หรืออธิบายเป็น VDO ไว้ สูงเท่าไหร่ กว้างเท่าไหร่ หนาเท่าไหร่ แบบนี้มันจะทำให้เราโอเคท่ี
จะตัดสินใจ อย่างเราจะซื้อโต๊ะสักตัวนึงวัดมาแล้วว่ากว้างเท่านนี้ ยาวเท่านี้ ถ้าเราสามารถ
ค้นหาเจอตามที่เราต้องการเราก็จะสบายใจว่ามันวางตรงนี้ได้แน่นอน หรืออาจจะเหลื่อมกันนิด
หน่อยอะไรแบบนี้ ขึ้นอยู่กับการอธิบายเวลาซื้อของ (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 
2564) 
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ถ้าเป็นรูปภาพก็ตัดทิ้งเลย ไม่มีประโยชน์เลยรูปภาพ ถ้าเป็นรูปภาพแล้วมีข้อความบรรยายเรา
สามารถอ่านได้ไหม? ไม่สามารถอ่านได้ ถ้าเป็นข้อความในรูปภาพ Screen reader มันจะไม่
อ่าน (พล, สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 สิงหาคม 2564) 
 
มันค่อนข้างเข้าถึงยาก ถ้าเป็นรูปภาพ เพราะมันจะบอกแค่ว่าเป็นรูปภาพ แต่จะไม่ได้บอกว่า
เป็นรูปภาพอะไร (จิต, สัมภาษณ์เชิงลึก, 5 สิงหาคม 2564) 
 

4.6 ประเภทของสินค้าที่คนพิการทางสายตาสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประเภทสินค้าที่คนพิการทางสายตามีการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่ค่อนข้างหลากหลาย มีการซื้อสินค้าท่ีตนเองกำลังให้ความสนใจอยู่ขณะนั้น สินค้าท่ี
เป็นของใช้ประจำวัน และของบริโภคอย่างอาหารและเสื้อผ้า สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคนพิการทางสายตาจะเน้นไปทางสินค้าที่มี
ฟังก์ชั่นการใช้งาน ประเภทสินค้า ที่มีความคุ้นเคยอยู่เดิมมากกว่าสินค้าที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากคนพิการ
ทางสายตาไม่สามารถที่จะมองเห็นรูปภาพสินค้าได้ จึงมักจะเลือกซื้อสินค้าที่มีความคุ้นเคย สินค้าที่มี
ลักษณะรูปร่าง ลักษณะการใช้งาน ที่เคยผ่านประสบการณ์การใช้งานมาแล้ว มากกว่าสินค้าที่ไม่เคย
ได้สัมผัส หรือเคยใส่งานมาก่อน สินค้าที่จะต้องสวมใส่อย่างเสื้อผ้า คนพิการทางสายตาจะเลือกกับ
ร้านที่บอกรายละเอียดอย่างชัดเจน เนื้อผ้า หรือแบบของเสื้อผ้าที่เคยใช้งานมา หรือซื้อกับร้านค้าเดิม
ที่เคยใช้บริการมาก่อนแล้ว ทั้งนี้การที่ คนพิการทางสายตาจะซื้อสินค้าที่ตนเองยังไม่เคยผ่าน
ประสบการณ์การใช้งาน หรือมีความคุ้นเคยนั้น คนพิการทางสายตามักจะเลือกที่จะไปซื้อที่หน้า
ร้านค้ามากกว่า เนื่องจากสามารถสัมผัสสินค้าได้ และสามารถเรียนรู้และทดลองการใช้งานจาก
พนักงานร้านค้าได้ หรือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความต้องการรีบใช้ ถ้าราคาหรือโปรโมชั่นบนออนไลน์มี
ความคุ้มค่ากว่าก็จะเลือกที่จะทดลองใช้ที่หน้าร้าน แล้วกลับมาสั่งซื้อทางออนไลน์ในภายหลัง 

ทั้งนี้ถ้ามีเหตุการณ์จำเป็นจริง ๆ ที่คนพิการทางสายตาจะต้องมีการซื้อสินค้าที่ตนเองยังไม่
เคยผ่านประสบการณ์การใช้งาน หรือมีความคุ้นเคยผ่านทางช่องทางออนไลน์ คนพิการทางสายตาจะ
มีการเลือกปรึกษาและสอบถามกับบุคคลใกล้ชิดที่มองเห็นในการช่วยเลือกซื้อ ดังคำให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 10 คน 
 

ช่วงนี้ก็เป็นต้นไม้ แล้วก็เป็นพวกวิตามิน แล้วก็มีเครื่องสำอางบ้าง พวกโลชั่น แต่ของที่จะไม่ซื้อ
ผ่านออนไลน์ ก็จะเป็นพวกของที่จะต้องมีการลอง อย่างถ้าเป็นคอมเป็นมือถือจะไม่ซื้อออนไลน์
แน่นอน แต่ถ้าเป็น accessories อย่างหูฟังหรืออะไรประมาณนี้ก็จะซื้อ แล้วก็เสื้อผ้าถ้าไม่
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จำเป็นจะไม่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ รองเท้าไม่ซื้อเลย อะไรที่ต้องลอง อะไรที่ต้องจับ ต้องมี
ความ fit in กับมัน ต้องเช็คว่ามันดีจริงไหม แล้วสินค้าที่มีราคาสูง? บ้างทีก็ซื้อครีมเป็นพัน
เหมือนกันนะ ส่วนตัวก็คิดว่ามันราคาสูง จริง ๆ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับราคา เกี่ยวกับว่าอะไรที่
มันเป็นกลไกล อะไรที่ต้องมีการทดลอง ลองใช้ ลองสวม แต่เสื้อผ้าก็ซื้อบ้างเหมือนกันแต่น้อย 
แล้ วก็ต้องเป็ นอะไรที่ ไม่ แพงมากอย่างเช่น  เสื้ อยืดตั วละ 60 บาท ซื้ อมา 5 - 6 ตั ว  
มันก็ไม่ได้เสียหายมาก ถ้ามันจะแย่ (แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
 
ของกิน เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ซื้อแต่จะรองลงมา อย่างเสื้อผ้าถ้า WFH แบบนี้ก็จะ
ไม่ได้ซื้อบ่อย (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 
 
แล้วแต่ช่วงเลย ว่าเราช่วงนั้นกำลังสนใจอะไร ล่าสุดก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาสักพักนึงแล้วนะ ก็
อาจจะเป็นพวกเครื่องสำอาง หรือว่าพวกครีมต่าง ๆ หรือว่าพวกอาหาร หรือว่าพวกของ 
Organic อย่างที่บอกไป อันนี้เป็นสิ่งที่สนใจ แต่ไม่ได้หมายความว่ากดซื้อหรือไม่ซื้อ หรือว่าจะ
เป็นพวกหนังสือก็จะสนใจ อันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องรสนิยมของบุคคลมากกว่าว่าแต่ละคนสนใจ
ทางไหน แล้วก็คิดว่าคนพิการทางสายตาก็มีความสนใจที่หลากหลาย อย่างบางคนก็สนใจเรื่อง
ต้นไม้ เสื้อผ้า เรื่องรองเท้า หรืออุปกรณ์มือถือหูฟัง มันก็จะกระจาย  ๆ กันไป แต่ส่วนตัวก็จะ
เป็นอะไรพวกนี้ที่จะเด้ง ๆ ขึ้นมาใน (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
เยอะมาก ซื้อของกิน สั่ง grab สั่งอาหาร แล้วก็ขิงใช้ในบ้านพวกของซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป 
แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าบ้าง ซื้อทุกอย่าง ซื้ออาหารเสริม ซื้อเครื่องสำอาง ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ซื้อต้นไม้ 
ประมาณนี้ ก็ทุกอย่างตอนนี้ก็ซ้ือออนไลน์ทั้งหมด แล้วระหว่าการซื้อออนไลน์กับหน้าร้านเลือก
ซื้อแบบไหนมากกว่ากัน ออนไลน์ค่อนข้างเยอะกว่า เพราะก็จะมีของบางอย่างที่จะไม่ซื้อ
ออนไลน์ก็คือของที่เราอยากไปจับของก่อนว่ามันเป็นยังไง อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรุ่นเราก็
ต้องการคนสอนให้เราใช้งานด้วยว่ามีออฟชั่นอะไรบ้าง มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง ปุ่มนี้ไว้
ทำอะไร ก็อาจจะอยากไปซื้อที่ร้าน หรือว่าบางทีก็อาจจะไปดูรุ่นไว้ก่อนแล้วกลับมาซื้อออนไลน์
ก็อาจจะมีบ้าง เสื้อผ้าบางอย่างที่เราอยากจะไปดูก่อนว่าเป็นยังไง อยากจะไปลองใส่ดูก่อน 
หรือก็จะเป็นของแบบพวกแฟชั่น พวกกระเป๋า รองเท้า ด้วยความที่เราจะมองไม่เห็นตัวภาพ 
เราก็อยากจะไปจับ อย่างกระเป๋ามันก็รายละเอียดเยอะ มันก็อาจจะอธิบายไม่เยอะ จะอธิบาย
แค่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยม มันฟังดูแล้วมันก็ไม่ดีเท่ากับการได้ไปจับเองว่ารูปทรงเป็นยังไง ข้างในมี
ช่องยังไง สัมผัสมันลื่นมันสาก ตัวซิปเป็นซิปแบบไหน หัวซิปเป็นยังไง จะได้รายละเอียดตรงนี้
มากกว่า หรือรองเท้า อธิบายมันก็ไม่ดีเท่ากับลองไปใส่ ว่าทรงมันเป็นยังไง ใส่แล้วมันนิ่มมัน
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สบายรึป่าว ความสูงเท่านี้เราเดินแล้วเราสะดุดไหม ของแบบนี้ก็อยากจะไปซื้อที่ร้านมากกว่า 
หรือว่าบางทีต้องการของสดแบบเร็ว ๆ พวกอาหาร ก็ไปซื้อที่ร้านก็มี แล้วอุปสรรคด้านการ
เดินทาง? ก็มีบาง ถ้าเกิดอยากได้ของที่มันมีสาขาไม่ได้เยอะ แต่อยากได้ก็สั่งออนไลน์ แต่ถ้าเป็น
ของที่สาขาเยอะ ๆ เราไปได้ง่าย ๆ เราก็เลือกที่จะไปเอง แล้วเรื่องโปรโมชั่น? บางทีโปรโมชั่ น
เองมันก็สำคัญว่าโปรโมชั่นในออนไลน์มันดีกว่ารึป่าว หรือหน้าร้านมันดีกว่ารึป่าว ก็มีส่วนใน
การตัดสินใจ เพราะบางทีโปรโมชั่นมันก็ไม่เหมือนกันหน้าร้านกับออนไลน์ แล้วการซื้อออนไลน์
จะซื้อสินค้าประเภทไหนมากที่สุด ถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นพวกของกิน เป็นพวกอาหารในแต่ละวัน 
เพราะว่าถ้าทำเองมันก็ต้องออกไปซื้อของสดแล้วเราก็ไม่ได้ออกบ้านบ่อย เดียวนี้ก็เลยสั่ง
ค่อนข้างบ่อย หรือว่าบางทีก็มีสั่งของกินบนหน้าเพจแบบนี้ก็มี แล้วของใช้? ด้วยความที่เรา
ไม่ได้ออกไปทำงานนาน พวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อ พวกเครื่องสำอางก็ไม่
ค่อยได้ใช้ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อ ช่วงนี้เป็นของกินเยอะ แล้วก็ซื้อต้นไม้บ้าง (น้อย, สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
 
ส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวลามีคนฝากซื้อ อย่างไดร์เป่าผม หรือว่าจะเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ส่วนมากจะสั่งจากออนไลน์ แต่อย่างอ่ืนก็มีของเบ็ดเตล็ดทั่ว ๆ ไป 
อย่างถ้วยกาแฟ ช้อนชามอะไรอย่างงี้ก็เคยมี แต่จะไม่บ่อยเท่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (หลง, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
ส่วนก็จะเป็นอะไรที่มันออกมาใหม่ หมายถึงว่าพวกสินค้า IOT อะไรพวกนี้ จะชอบดูของพวกนี้ 
เป็น internet of things อะไรพวกนี้ อย่างล่าสุดที่ซื้อก็คือพาวเวอร์แบงค์ ที่เป็นแบบชาร์จไร้
สายก็ได้ มีสายในตัว โดยที่ไม่ต้องพกสาย คือของที่คนพิการทางสายตาจะซื้อคือสิ่งที่คนพิการ
ทางสายตาเข้าถึงได้ เป็น Universal Design แล้วมีความต้องการซื้อสินค้าโดยเฉพาะของ 
คนพิการทางานสายตาผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยหรือไม่? คือไม่ต้องขนากนั้นก็ได้ คือแค่มี
สินค้าทั่วไป แล้วมีคำอธิบายที่ชัดเจน คนพิการทางสายตาก็จะสามารถเลือกสินค้าตัวนั้นได้เลย 
โดยที่ไม่ต้องมีสินค้าอะไรพิเศษสำหรับเรา บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนพิการทางสายตาต้องใช้ 
Iphone ด้วย ก็เพราะว่า Iphone มันเข้าถึงได้ แต่ Iphone ราคา 800 บาท ก็ไม่มี อย่าง 
Apple Watch เค้าก็ทำมาให้คนพิการทางสายตาใช้ได้ Apple ผลิตภัณฑ์ของเค้าเกือบทั้งหมด
เลยตอบโจทย์ให้กับคนพิการทางสายตา แม้กระทั่ง Macbook ก็เถอะ แล้วพวกระบบ 
android หรือ window ? ก็รองรับเหมือนกัน อย่างเช่น Smart Speaker ใช้ได้เราสั่งด้วย
เสียงได้ แล้วอย่างพวกมือถือ Sumsung Xiaomi จริง ๆ ซื้อมาก็เล่นได้หมด เพียงแต่ว่าเรา
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อาจจะต้องลงอะไรเพ่ิมเติมหน่อย เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของเรา แต่ว่าถ้าเป็น Apple 
เราสามารถท่ีจะใช้ได้เลย? ใช่ (โอ๊ค, สัมภาษณ์เชิงลึก, 22 กรกฎาคม 2564) 
 
ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหอม แล้วก็จะเลือกเป็นกลิ่นที่เราใช้ประจำอยู่แล้ว แล้วก็พวกร้านขนมร้าน
ประจำ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเลือกซ้ือเสื้อผ้าเพราะค่อนข้างที่จะผิดหวังบ่อย ไซด์ไม่ตรง เนื้อผ้าไม่
ตรง ก็เลยจะเป็นน้ำหอมแล้วก็ขนม (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
ถ้าสนใจมากท่ีสุดก็จะเป็นพวกเทคโนโลยี gadget มากกว่า เพราะว่าถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเราก็จะ
ไม่เข้าใจอยู่ดี มันต้องอาศัยการมองเห็นด้วย ว่าเป็นชุดแบบไหน ต่อให้เค้าอธิบายรายละเอียด 
เราก็ไม่รู้ว่าซื้อมามันจะเป็นสไตล์ที่เหมาะกับเรารึป่าว (กาน, สัมภาษณ์เชิงลึก , 6 กรกฎาคม 
2564) 
 
สำหรับที่บ้านคือเราปรับตัวกันมาซื้อของออนไลน์แทบจะ 100% แล้ว ล่าสุดมีปัญหาเรื่องแขน
เป็นรองช้ำเราจะออกไปหาหมอก็กลัว แค่นั่งรถออกไปเราก็กลัวแล้ว แต่แฟนใช้วิธีเสิร์ชหา
ข้อมูลเจอว่ามีร้านขายยาใกล้ ๆ ขายออนไลน์มาส่งให้ที่บ้านได้ แชทคุยกับเภสัชกรได้ มัน
เหมือนเป็นการเปิดโลกเลยว่าตอนนี้อะไรมันก็แทบจะเป็นออนไลน์หมด (เหลือ, สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
 
ถ้าเป็นใน Lazada ก็จะใช้ซื้อสินค้าที่เราไม่ได้รีบใช้ อย่างพวกของ IT หูฟัง อะไรพวกนี้ แต่ถ้า
เป็นพวกของใช้ประจำวันเราก็เลือกที่จะไปซื้อที่ร้านเองมากกว่า อย่างพวกร้านขายของชำ 
เพราะเราจะได้ไม่ต้องรอ (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 
 

4.7 พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้า 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีพฤติกรรมในการคนหาข้อมูลของสินค้า
จากการรีวิว และมีความนิยมในการค้นหาข้อมูลผ่าน Youtube มากที่สุด เนื่องจาก Youtube จะมี
การรีวิว และอธิบายสินค้าเป็น VDO ถึงคนพิการทางสายตาจะมองไม่เห็นภาพแต่การฟังจากการ
อธิบายบน Youtube ก็ให้ความสะดวกมากกว่า และเมื่อค้นหาข้อมูลบน Youtube จากชื่อสินค้า 
หรือรุ่นของสินค้า ด้านล่างของ VDO ก็จะมีลิ้งค์ให้สามารถเลือกซื้อได้ คนพิการทางสายตาที่มีความ
ต้องการซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จะทำการค้นหาข้อมูลโดยการเสิร์ชหา
ด้วยชนิดของสินค้า ชื่อของสินค้า ยี่ห้อ หรือรุ่นของสินค้า ผ่าน Google และดูรีวิวบนเว็บไซด์ 
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Youtube หรือพันทิพย์ เพ่ือเรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งาน คุณภาพ ราคา และวิธีการใช้งาน เพ่ือจะนำ
ข้อมูลมาประเมินเปรียบเทียบความต้องการซื้อสินค้าของตนเองว่าสามารถท่ีจะใช้ได้ไหม ตรงกับความ
ต้องการของตนเองหรือไม่ และมีกำลังที่จะสามารถที่จะซื้อได้หรือไม่ 

นอกจากนี้คนพิการทางสายตายังมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูล อย่างเมื่อเจอโฆษณาสินค้าที่
มีความดึงดูดความสนใจ ก็จะมีการเข้าไปดูตามเพจนั้น ๆ เช่น การเจอโฆษณาสินค้าบน Facebook 
แล้วตนเองเกิดความสนใจก็จะเข้าดูข้อมูลในเพจที่โฆษณานั้น ถ้าภายในเพจมีข้อมูลเพียงพอ 
คนพิการทางสายตาก็จะทำการเปรียบเทียบร้านค้าในการตัดสินใจซื้อต่อไป แต่ถ้าเพจภายในเพจให้
ข้อมูลไม่เพียงพอคนพิการทางสายตาก็จะมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากวิธีเสิร์ช เพ่ือดูรีวิวตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น หรือทำการแชทพูดคุยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ขายโดยตรง และการสอบถามขอ
คำแนะนำจากบุคคลใกล้ชิด โดยการส่งลิ้งค์สินค้านั้นให้ช่วยดูและออกความเห็น 

เมื่อคนพิการทางสายตาได้ข้อมูลของสินค้าที่ต้องการเพียงพอแล้ว ก็จะเป็นการค้นหาในเรื่อง
ของโปรโมชั่น สถานที่ในการซื้อสินค้า คนพิการทางสายตาก็จะทำการค้นหาใน Lazada Shopee 
หรือเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือค้นหาข้อมูลโปรโมชั่น และข้อมูลราคา ใช้ในการเปรียบเทียบ
การตัดสินใจ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 13 คน 

 
จะดูยูทูปก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าไม่ต้องไปอ่านแล้วฟังเรามองไม่เห็น ก็จะเสิร์ชเข้าไปเลย 
อย่างตอนนี้เราชอบซื้อต้นไม้ เราก็พิมพ์เข้าไปเลยว่า ต้นออมชมพู แล้วก็ดูว่าต้นออมชมพูมันมี
ลักษณะยังไง แล้วเรทราคามันอยู่ประมาณไหน แล้วก็ครีม ครีมนี้ตัวดีเลย ต้องดูรีวิวต่าง ๆ แต่
ถ้าต้องการอะไรที่ละเอียดกว่านั้นก็จะไปเสิร์ชหาใน Google เพ่ิมเติม (แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 
13 สิงหาคม 2564) 

 
คือจะเป็นอันที่เราเคยใช้มาก่อน หรือเคยได้ยินเพ่ือนพูดถึง แล้วเราก็เลยลองไปหาข้อมูลเพ่ิม ดู
รีวิว ก็จะเสิร์ชใน Google แล้วก็ไปดูในพันทิพย์ ว่าเค้าพูดถึงมันว่ายังไง ว่ามันมีออกผลิตภัณฑ์
ตัวใหม่ออกมาบ้างรึป่าว อย่างสนใจอยากซื้อ Iphone เราก็จะไปเสิร์ชเรื่อง Iphone เลย จะ
ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นโฆษณามาแล้วทำให้เราเกิดอยากซื้อ Iphone ขึ้นมา คือมันต้องมีความเกิด
อยากซื้อ Iphone ก่อน หรือมีความอยากซื้ออุปกรณ์นี้ก่อน แล้วเราถึงจะไปเสิร์ชข้อมูล แต่ถ้า
เป็นเรื่องอาหารจะไม่เป็นแบบนี้นะ เรื่องอาหารจะเริ่มจากโฆษณาก่อน ว่ามันบรรยายได้น่ากิน
มาก แล้วมันก็ทำให้เราเกินความอยากกิน อย่างช่วงที่กลุ่ม Marketplace ของแต่ละมหาลัย
กำลังดัง ๆ แล้วในเพจก็จะมีคนมาขายอาหารเต็มไปหมดเลย เราก็เข้าไปดูก็ทำให้รู้สึกว่ามันน่า
กินนะ หรือสินค้าแบบนี้ก็มีด้วย ก็จะรู้สึกว่าเราถูกดึงดูดด้วยอะไรพวกนี้ แต่ถามว่าซื้อไหมก็ยัง



75 
 

ไม่ซื้อนะ เพราะก็ยังรู้สึกว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อในตอนนี้ก็เลยยังไม่ซื้อ (ออย, สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ข้อมูลมันจะเยอะ เราจะไม่ค่อยซื้อจากตามโฆษณา เพราะเรา
รู้สึกว่ามันเป็นของที่ใช้กับเรานาน ฉะนั้นเราจะศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะก่อน ดูรีวิวมาเยอะ
แล้ว ถึงจะเลือกว่าเอายี่ห้อนี้ เอารุ่นนี้ ก็จะดูรีวิวหาข้อมูลว่า เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นนี้มันมีความ
พิเศษกว่ารุ่นอ่ืนยังไง แล้วเราก็ค่อยตัดสินใจเลือก แล้วเดียวนี้มันก็มีพวกเพจ Facebook พวก
ปันโปร พวกนี้มาก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้เราเหมือนกัน โปรโมชั่นก็จะมี
ผลในการตัดสินใจซื้อของเราด้วย (น้อย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
ถ้าเราปัดเจอรีวิวใน Facebook เราก็ดูเลย แต่ถ้าเราไม่เจอเราก็ไปดูใน Youtube แต่ส่วนใหญ่
จะเจอจาก Facebook ก่อน แต่ Facebook จะชอบที่จะบวกราคาขึ้นมา ก็จะเอารุ่นเอาสิ่งที่
เค้ารีวิวมา เอาไปดูว่ามันมีไหมมันดีไหม แต่ถ้าอย่างได้ข้อมูลลึก ๆ ก็จะใช้ Google ในการหา 
โดยการเอาชื่อรุ่นไปเสิร์ช เค้าให้อะไรมาบ้าง เป็นอะไรบ้าง แล้วก็ดูเปรียบเทียบราคาด้วย ว่า
ราคาอยู่ประมาณไหน บวกเยอะไหมประมาณนี้ (โอ๊ค, สัมภาษณ์เชิงลึก, 22 กรกฎาคม 2564) 
 
ถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออาหารเสริม จะดูพันทิพย์เป็นหลัก แต่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเราใช้อยู่
แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็ตัดสินใจซื้อได้เลย (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
ก็จะเริ่มจากการเสิร์ชดูก่อน แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเราก็จะไปปรึกษาคนที่เราไว้ใจก่อน ว่าแบบนี้มัน
จะเข้ากับเราไหม แล้วค่อยสั่ง (กาน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 กรกฎาคม 2564) 
 
1 คือ Youtube จะค่อนข้างง่าย Youtube พอเค้ารีวิวเสร็จ เราก็จะรู้ชื่ออุปกรณ์แล้ว บ้างช่อง
ก็จะมีแปะลิ้งค์ Lazada Shopee พร้อมเลย แถมมีร้านที่ 1 ร้านที่ 2 ร้านที่ 3 ให้เราเลือก แต่
ถ้าอย่าง VDO นี้ รีวิวแล้วคนพิการทางสายตาไม่เข้าใจ อย่างอุปกรณ์บ้างตัวเช่น Audio 
Interface อย่างคนที่ 1 เค้าบอกไม่ครบ หรือบอกแล้วงง ก็เอาชื่ออุปกรณ์ที่เค้าพิมพ์ไว้ในชื่อ
คลิป เอาไปพิมพ์ในช่องค้นหา เพ่ือที่จะดูว่ามีช่องอ่ืน ๆ ที่เค้ารีวิวไว้ไหม มีช่องอ่ืนรีวิวเราก็ไป
นั่งไล่ฟัง บางช่องก็รีวิวข้อมูลไม่ตรงกัน เราก็จะไปเสิร์ชต่อใน Google ต่อ จะเป็นเพจรีวิว หรือ
เว็บไซด์ที่เป็นทางการของสินค้าถ้าเราหาเจอ ก็จะใช้วิธีการนี้ค่อนข้างเยอะ (เหลือ, สัมภาษณ์
เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
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ก็จะเสริจจาก Google ก่อน เข้าไปดูว่าสินค้าตัวนี้ สมมุติว่าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมัน ก็จะเข้าไปดู
ที่เค้าพูดถึงใน Block หรือใน Youtube ก่อน แล้วก็ดูหลาย ๆ ยี่ห้อว่ายี่ห้อไหนดี ยี่ห้อไหน
น่าสนใจ แล้วค่อยดูในร้านค้าว่าราคาเท่าไหร่ Homepro ราคาเท่าไหร่ Powerbuy ราคา
เท่าไหร่ มาเปรียบเทียบกัน แล้วก็ในร้านคาของบริษัทเค้า ราคาเท่าไหร่ เราก็จะเปรียบเทียบดู 
แล้วก็ค่อยซื้อ (มาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 9 สิงหาคม 2564) 
 
อย่างเดือนที่แล้วซื้อเครื่องกรองอากาศ ก็จะไปหาข้อมูลจากพันทิพย์ แล้วถ้ารู้สึกว่าเราสนใจ
ยี่ห้อนี้แล้ว เราก็จะไปหาใน Youtube ต่อว่ามันมีวิธีการใช้งานยากไหม เพราะมันก็จะมีคลิป
สาธิตใน Youtube (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 
 
ก็จะหาจาก Shopee Lazada เพราะจะมีให้เลือกเยอะ และที่สำคัญก็คือ เราก็ต้องไปดูรีวิวมา
จาก Youtube ก่อน ว่าการใช้งานเป็นยังไง มีข้อแนะนำยังไงบ้าง ส่วนใหญ่พอไปดูรีวิวมาถ้า
รู้สึกว่าเหมาะกับเรา ก็จะไปหาซื้อ บางทีก็จะมีลิ้งค์อยู่ใต้คลิปของ Youtube หรือว่าถ้าลิ้งค์นั้น
ไม่โอเค เราก็จะหาลิ้งค์ต่อไป (พล, สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 สิงหาคม 2564) 
 
ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆ คือถ้ามันเป็นอะไรที่เราเคยลองอยู่แล้วเราก็จะเลือกใช้
อันเดิมที่เราเคยลอง แต่ถ้าสมมุติมันเป็นอะไรที่มันใหม่ ๆ เราก็อาจจะหาข้อมูลง่าย ๆสุดก็เสิร์ช 
Google แล้วก็ให้ใครสักคนมาช่วยดูว่ามันโอเครึป่าว ถ้าอยู่บ้านก็จะให้แม่ หรือไม่ก็น้อง แต่ถ้า
อยู่ห่างกัน อันยังไม่เคยนะแต่ลองคิดดู เราก็อาจจะดูว่า เพ่ือนเรามีใครเคยใช้อะไรพวกนี้ไหม
เราก็จะไปถาม (ธัญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กรกฎาคม 2564) 
 
สมมุติถ้าเป็นอย่างลำโพง อย่างวันนี้เกิดอยากจะได้ลำโพง Marshall สักรุ่น หรืออาจจะเป็น 
Harman Kardon สักตัว จะเริ่มค้นหาจากยูทูปก่อน เพราะว่าในยูทูปมั่นใจได้ว่า Series พวกนี้
จะต้องมีคนรีวิวอยู่ ก็จะเปิดฟังรีวิวโดยตรงเลย Harman รุ่นนี้ Marshall รุ่นนั้น ดูให้ตรง ค้น
ให้เจอ แล้วก็ฟังมันให้หมด รีวิวเค้ารีวิวอย่างละเอียดเลย แล้วมันก็จะมีลิ้งค์ให้ไปซื้อใน Lazada 
ได้อีก เราก็สามารถเลือกได้เลย หรือไม่เค้าก็ลิ้งค์ไปหน้าร้านตัวเอง ก็จะไปตามลิ้งค์เค้าเลย แล้ว
ก็จะหาเปรียบเทียบราคาจากร้านอ่ืนด้วย เราไม่ได้ตามลิ้งค์แล้วซื้อเลย (กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก , 
10 กันยายน 2564) 
 
ถ้าอย่างเสื้อผ้าก็จะถามเค้าเลย ว่าไซด์เท่าไหร่ ความยาวเท่าไหร่ รอบแขนเท่าไหร่ (ป่าน, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 สิงหาคม 2564) 
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ส่วนใหญ่จะเป็น Youtube Google แล้วก็เว็บไซต์ Block ต่าง ๆ ที่เค้ารีวิวสินค้า ก็คือจะดูจาก
รีวิวสินค้าก่อน แล้วค่อยมาดูราคาทีหลัง ดูความน่าเชื่อถือของร้าน ดูว่ามีโปรอะไรบ้าง (เดช, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 11 กันยายน 2564) 

 

4.8 พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้า เริ่มจากสิ่งที่
ตนเองให้ความสนใจ และสิ่งที่ของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าการซื้อของตามโฆษณา หรือตาม
กระแสนิยม เมื่อคนพิการทางสายตาเกิดความต้องการซื้อสินค้าแล้วก็จะค้นหาข้อมูล และนำข้อมูลที่
ได้มาทำการเลือกซื้อโดยการเปรียบเทียบที่ตัวสินค้าของแต่ละยี่ห้อ หรือแต่ละรุ่นของสินค่าก่อน 
อิทธิพลในการเลือกยี่ห้อหรือรุ่นของสินค้าที่คนพิการทางสายตาได้รับ มาจากการค้นหาข้อมูลสินค้า
จากการรีวิวสินค้าตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Youtube และพันทิพย์ เป็นต้น และได้รับอิทธิพลจาก
บุคคลใกล้ชิดอย่างครอบครัว และเพ่ือน 

การตัดสินใจเลือกสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ของใช้ที่ใช้งานไปใน
ระยะยาว หรือสินค้าที่มีราคาสูง คนพิการทางสายตาจะนิยมใช้การประเมินแบบพิจารณาทีละส่วน
แบบชดเชย โดยคนพิการทางสายตาจะเริ่มประเมินจากการคัดเลือกสินค้าจากยี่ห้อต่าง ๆ ออกมา
ก่อน แล้วจึงดูเปรียบเทียบเรื่องประโยชน์และความจำเป็นในการใช้งาน การมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ ต่อมาจึง
เป็นในเรื่องของราคาและโปรโมชั่น แต่ในส่วนของราคาและโปรโมชั่นนั้นคนพิการทางสายตาจะใช้การ
ชดเชยกันกับความสะดวกในการซื้อสินค้า เช่น ถ้าราคาและโปรโมชั่นไม่ได้มีการลดที่คุ้มค่ามากพอ 
คนพิการทางสายตาจะเลือกช่องทางของร้านนั้น ๆ การใช้งานในการซื้อง่ายกว่า แต่ถ้าราคาและ
โปรโมชั่นมีความคุ้มค่าแม้ว่าช่องทางในการซื้อของร้านค้านั้นคนพิการทางสายตาจะไม่สามารถเข้าถึง
ไดด้้วยตนเอง คนพิการทางสายตาก็จะให้บุคคลใกล้ชิดอย่างครอบครัวหรือเพ่ือนในการช่วยซื้อให้ 

การตัดสินใจเลือกสินค้าประเภทของบริโภค อาหาร ของใช้ประจำวัน เสื้อผ้า หรือสิ่งที่ตนเอง
ให้ความสนใจอยู่ขณะนั้น คนพิการทางสายตาจะเริ่มจากการได้รับสื่อโฆษณาจากสื่อสังคมออนไลน์ที่
ตนเองใช้งาน เมื่อคนพิการทางสายตาได้รับสื่อโฆษณาและทำให้เกิดความสนใจ ก็จะทำการค้นหา
ร้านค้า โดยเลือกจากความนิยม รีวิว ราคา และโปรโมชั่นของสินค้านั้น นำมาเปรียบเทียบและ
ตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้การตัดสินใจเลือกสินค้าประเภทของบริโภค อาหาร ของใช้ประจำวัน เสื้อผ้า 
หรือสิ่งที่ตนเองให้ความสนใจอยู่ขณะนั้นของคนพิการทางสายตายังตัดสินใจได้จากความเคยชิน และ
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิดอีกด้วย 
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ทั้งนี้คนพิการทางสายตามีความนิยมในการซื้อสินค้ากับร้านที่เป็น Official เนื่องจากสามารถ
มั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าท่ีเป็นของแท้ มีโปรโมชั่น มีการรับประกันสินค้า และการรับประกันการจัดส่งถึง
มือผู้รับ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 19 คน 
 

หนึ่งเลยคือก็ต้องเป็นสินค้าที่เราต้องการซื้อ อีกอย่าง คือ แบรนด์ก็ต้องเป็นแบรนด์ที่มีความ
น่าเชื่อถือ ถ้าเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็ค่อนข้างไว้ใจ หรือถ้าเป็นแบรนด์ที่เราไม่รู้จัก
อย่าเช่นตามเพจต่าง ๆ เค้าก็ต้องมีการโฆษณา หรือมีการทำให้เห็นว่าสินค้าของเค้าเป็นของที่ดี 
ก็จะเป็นโฆษณา รีวิวลูกค้า หรือว่าช่องทางการติดต่อ วิธีการพูดคุยหลังบ้าน แล้วสำหรับ
ร้านค้าที่มีรีวิวเยอะก็สามารถที่จะว่างใจได้? ส่วนตัวเป็นคนที่จะซื้อกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักตาม
ท้องตลาด ยิ่งถ้าเป็นพวกครีมหรือเครื่องสำอางถ้าไม่ได้เป็นแบรนด์ก็จะไม่ซื้อเลย เพราะว่ามัน
ค่อนข้างที่จะอันตรายสินค้าบางประเภท แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าถ้าไม่มีแบรนด์ซื้อใส่เฉย ๆ ก็ได้ ก็ถือ
ว่าโอเคอยู่ มันก็จะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าให้เลือกก็จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักแบบ mass หน่อย 
แล้วเรื่องราคามีผลไหม? มี มีผลอย่างรุนแรง แล้วโปรโมชั่นกับราคาอันไหนสำคัญกว่า? ก็จะ
เน้นไปที่ขายเป็นแบรนก่อน แล้วถ้ามีโปรโมชั่นก็ดี หรือไม่อีกทีก็จะรอเป็นช่วง 8.8 9.9 อะไร
พวกนี้  เดียวนี้มันก็มีทุกเดือน มันก็สบาย ผู้บริโภคอย่างเราก็มีสิทธิ์เลือกมากขึ้น (แจง, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 

 
ก็จะดูจาก ราคา ขนาด แบบ แล้วก็รีวิวในเรื่องของคุณภาพสินค้า และความน่าเชื่อถือของร้าน 
(ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 

 
ก็จะดูรีวิว ดูไปเรื่อย ๆ ว่าแต่ละคนพูดถึงสินค้าแต่ละตัวว่ายังไงบ้าง ว่าอันนี้แข็งแรงกว่า หรือ
อันนี้มันถูกกว่า แล้วเราก็มาชั่งน้ำหนักดู สมมุติว่ามันถูกกว่าแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นาน เราก็อาจจะ
ไม่ซื้อมัน หรือว่ามันแพงแล้วฟังก์ชั่นมันเกินกว่าที่ เราใช้เราก็อาจจะไม่ ซื้อมันก็ได้ ก็จะ
เปรียบเทียบจากประโยชน์ของมัน แล้วเรา access มันได้ขนาดไหน 1. คือ access กับสินค้า
ตัวนั้นได้แค่ไหน 2. คือ access กับวิธีการซื้อได้มากแค่ไหน อย่างบางอันอาจจะมีราคาแพงกว่า
นิดหน่อยแต่เราสามารถกดซื้อได้เอง กับบางเว็บเราไม่สามารถกดซื้อได้ หรือกดได้ง่าย ๆ สมมุติ
ซื้อ Shopee มันถูกกว่าแต่เราไม่สามารถที่จะกดเองได้ ต้องให้คนอ่ืนช่วยกดให้ เราก็อาจจะไม่
ซื้อ Shopee แล้ว เราก็ไปซื้อ Lazada ดีกว่าแบบนี้ หรือสมมุติซื้อจาก Lazada มันถูกกว่า แต่
การซื้อผ่านเพจมันง่ายกว่าสะดวกกว่าสำหรับเรา เราสามารถพิมพ์บอกว่าเราต้องการสินค้า
อะไร แล้วเราโอนเงินแล้วส่งสลิปไป แต่ว่าถ้าเป็น Lazada ต้องมานั่งกรอกข้อมูลนู้นนี้นั้น แล้ว
บางทีมันไม่ access เมนู เราก็จะรู้สึกว่าโอเคงั้นเราไม่เอา ก็จะดูตรงส่วนนี้ด้วยเหมือนกัน แต่
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ถ้าดูแล้วว่าอันนี้มันคุ้มกว่าจริง ๆ ต่อให้มันเข้าถึงยาก แต่ว่ามันคุ้มกว่าแล้วเราอยากได้มันจริง ๆ 
เราก็จะเริ่มคิดถึงวิธีการต่าง ๆ ว่าจะซื้อมันมาได้ยังไง จะให้ใครกดซื้อให้ได้บ้าง แต่ต้องบอกไว้
ก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ใช้งานซื้อของออนไลน์บ่อย คือดูไหม ดู ใช้ไหม ใช้ แต่บ่อยไหม 
ก็ไม่บ่อย อาจจะด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องประหยัดด้วย แล้วก็ไม่มีสิ่งที่มาบังคับให้ต้องซื้ออะไร
ขนาดนั้น ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 

 
ก็ดูจากราคาเป็นหลัก แต่ถ้าเลือกได้จริง ๆ ก็จะดูจากร้านที่เป็น Official ก่อน แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
ประเภทสินค้าด้วย อย่างพวกเครื่องสำอางเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสปลอม เราก็จะมีความ
พิจารณาเป็นพิเศษ ไม่ใช่ว่าเลือกเพียงแค่ราคา แต่เราจะเลือกจากร้านที่เป็น Official จริง ๆ 
ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกจากร้านที่ดูน่าเชื่อถือ แบบพวก Banana Powerbuy 
แล้วโปรโมชั่นร้านใหญ่ ๆ แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีด้วย ใช้บัตรเครดิตได้ด้วย ไม่ต้องเสียค่าส่ง 
แล้วก็ม่ันใจในระบบการรับประกันของเค้า (น้อย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 

 
ยกตัวอย่างเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธ ก็จะเลือกจากความต้องการของตัวเองอย่างเช่น เราต้องการ 
Full Size แต่ไม่ต้องการ Number Keypad แล้วต้องการ Multifunction สามารถเชื่อมได้ทุก
อย่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ก็จะเป็นสเป็คที่เราตั้งไว้ว่าจะเป็นแบบนี้ เราก็
ไปตามหาก็อาจจะได้มาเป็นยี่ห้อ Rapoo ก็ได้ แต่ว่าลองยกตัวอย่าง 2 ร้าน ถ้าสมมุติร้านนึง
เขียนไม่ละเอียดก็ไม่ได้ขายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนพิการทางสายตา เพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่
เป็นคนพิการทางสายตาเข้าซื้อของใน Lazada ผ่านหน้าเว็บ Browser เรามั่นใจเลยว่าจะต้อง
เข้าไปอ่านตัว Scription ของสินค้าว่ามีความยาวเท่าไหร่ ความกว้างเท่าไหร่ แล้วก็อ่านรีวิว 
รีวิวก็คือตัวคอมเม้นของลูกค้าคนอ่ืน ๆ ที่มาคอมเม้น ถ้าเป็นไปในเชิงบวกความมั่นใจก็จะมี
มากขึ้น เค้าก็จะสั่งซื้อ แต่ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ด้วยว่า อย่างคนที่จะซื้อของ ซื้อด้วยความจำเป็นว่า
จะได้ใช้ถึงซื้อ ไม่ใช่ว่าปัดๆไปแล้วก็กดซื้อ แต่ก็มีบ้างที่นอนปัดๆไปว่าเค้าขายอะไรอย่างหูฟังก็
สนใจ แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องซื้อ แล้วจะเลือกยังไงว่าจะเอาตัวไหน
ยี่ห้ออะไร? ก็จะดูที่ราคา ส่วนตัวจะเป็นคนซื้อของราคากลาง ๆ ไม่ถูกเกินไปและไม่แพงเกินไป 
คือแพงเกินไปแน่นอนว่ามันอาจจะดีแต่ว่ามันแพงเราจ่ายไม่ได้ แล้วก็ดูสเปคที่มันเท่ากันแล้ว
ราคาที่เรารับได้ อย่างเช่นจะซื้อคีย์บอร์ดในราคา 800 เราไปดูว่าราคาเรทนี้มันสูง แต่ราคาอัน
นี้มันต่ำเกินไป แต่ฟังก์ชั่นเท่ากันเลย แต่อันนี้เป็นราคาที่เราตั้งไว้เหมือนกันว่าสเปคเท่านี้ราคา
เท่านี้ เราก็ไปดูวัสดุว่ามันคงทนไหม เค้าทำมาจากอะไรเราก็ต้องไปอ่านดูให้ละเอียด หรือถ้า
บางครั้งถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองก็ต้องเอาไปให้คนที่มองเห็นช่วยดูว่าสีสันเป็นยังไง 
มันสกรีนไทยไหม ท่านตัดสินใจเหลือกร้านค้าอย่างไร? ดูจากระยะเวลาที่เค้าเปิดมา เปิดมา
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ตั้งแต่เมื่อไหร่ ประวัติ อย่างเช่น การส่งของส่งตรงเวลากี่เปอร์เซ็นต์ รีวิวตัวสินค้าที่เราจะซื้อไป
ในแนวทางไหน เพราะว่าเวลาที่คนซื้อของไปแล้วมันไม่ดีมันก็ต้องมาลงที่รีวิว แต่ว่าบางทีคนที่
ซื้อของไปแล้วดีบางทีเค้าก็เงียบ เราก็ดูว่าสเปคแบบนี้แล้วคอมเม้นเป็นในแนวทางไหน มันก็จะ
มีให้เราเทียบว่าคนที่มาซื้อ ซื้อไปแล้วเป็นยังไงเค้าก็จะมาเขียนเอาไว้ ครั้งเราไปเจอสินค้าที่
คุณภาพดีแต่ไม่มีรีวิวบางทีเราก็ไม่เอาเหมือนกัน เพราะมันไม่มีการันตีว่ามันดีหรือไม่ดี แล้วยิ่ง
ไม่มีประกันด้วยก็ยิ่งเป็นตัวคัดสินไปเลยว่าเราไม่เอา แล้วจะเลือกร้านที่เป็น official เลยไหม? 
จริง ๆ ดูที่ราคา ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ หรือมีอะไรที่ไม่ต่างกัน เราก็สนับสนุน
ร้านทั่ว ๆ ไปด้วยบางครั้ง ส่วนมากไม่ได้ซื้อของผ่าน Official ส่วนก็จะเสิร์ชไปแล้วได้ร้านไหน
เราก็จะดูว่าอยู่ตรงนี้เค้าน่าจะส่งให้เราไว สี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไหม? มี แล้วรับรู้ได้จาก
อะไร? ก็ดูจากรายละเอียด เพราะอย่างเราจะซื้อรองเท้าคัทชู มันมีสีน้ำตาล สีเทา สีดำ รูปทรง
ของรองเท้าเป็นยังไง รองเท้านี้ ใช้สำหรับธุรกิจ มันจะมีรายละเอียดให้ เราอ่าน คือบน
แพลตฟอร์มเค้าก็ค่อนข้างให้รายละเอียดเยอะนะ แล้วรู้ได้ยังไงว่าสีนี้เหมาะกับเรา? ถ้าต้องเน้น
เรื่องสีขนาดนั้น ก็อย่างเช่นเสื้อ เพ่ือให้มันเข้ากับกางเกง เข้ากับรองเท้า เราก็จะเลือกมาว่ามัน
เป็นสีที่เราต้องการ อย่างสมมุติเราต้องการเสื้อสีเขียวอ่อนเราก็ไปหามาเสื้อสีเขียวอ่อน ถ้า
มั่นใจแน่ใจก็สั่งเลย แต่ถ้าคิดว่ามันอ่อนจริงรึป่าว เพราะว่ามาตรฐานแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน เรา
ก็ให้เพ่ือนเราช่วยดูให้ใน Messenger ส่งลิงค์ไปให้ดูเลย ว่าสีมันเป็นยังไง มันมีลายไหนบ้าง 
เค้าก็ช่วยอธิบายให้เราได้อีกส่วนหนึ่ง ก็เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยให้เรามา
ตัดสินใจซื้อ คือเราก็จะจำได้ใช่ไหมว่าสีไหนคู่กับสีไหนแล้วเหมาะ? ใช่ คือโดยส่วนตัวที่ใช้ชีวิต 
ก็จะไม่ค่อยซื้ออะไรที่มันตัดกันมาใช้ อย่างพวกชุดที่ไปเที่ยวถ้าเราชอบโทนไหนเราก็จะเอาโทน
นั้นเลย (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 

 
การเข้าถึง หมายความว่า เราใช้มันได้เท่าไหร่ อย่างที่ TV ที่ซื้อมา เป็นของ Sony เป็น TV ที่
สามารถลงโปรแกรมเสียงพูดได้ด้วย คือปกติ TV คนพิการทางสายตาจะทำอะไรไม่ได้เลย จะ
ตั้งเวลาปิดเปิดก็ไม่ได้ เปิดช่องยังไม่รู้เลยว่าเป็นช่องอะไร แต่ถ้าเป็นอันนี้เค้าเรียกว่า Android 
TV ก็จะซื้อพวกนี้มาใช้ เพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนช่อง อย่างเช่นว่ากดช่อง 33 ก็คือช่อง 3 
แล้วตอนนี้กำลังมีรายการอะไร ก็จะบอกหมดเลย นี้คือการตัดสินใจซื้อจากของที่เข้าถึงได้ การ
เข้าถึงได้นี้เป็นเรื่องใหญ่มาก คือซื้อมาใช้ง่ายไหม เราใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ราคาแพงไม่เกี่ยว แต่
ขอให้มันใช้ได้จริง ๆ แล้วรองลงมาเป็นเรื่องของอะไร ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้ม Benefit ที่มัน
ได้มา มันจะคุ้มไหม อย่าง Iphone เราซื้อมา เราก็ต้องดูก่อนว่าเราใช้ได้แค่ไหน ใช้ได้ดีไหมกี่
เปอร์เซ็นต์ คิดแล้วโดยประมาณของเราคุ้มไหม อย่าง TV เราซื้อมาเราทำอะไรได้บ้าง เราดู
อะไรบ้าง Netflix ได้ไหม อะไรแบบนี้ อันนี้ก็จะดูจากความคุ้ม อีกเรื่องนึงก็คือราคา ถ้าตีบวก
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กับราคาแล้วมันโอเคไหม หมายถึงว่าแพงเกินไปรึป่าว ถ้าเกิดเป็นราคาที่เอ้ือมไม่ถึงก็จะพักไว้
ก่อน เราตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดเลยรึป่าว? บางอย่าง บางอย่างก็ให้
เค้าดูให้ อย่างเช่นเสื้อผ้า ดูเอาเองเราจะไม่สามารถมองเห็นสีได้ เราก็ต้องดูว่าใส่แล้วมันเข้ากับ
เราไหม อย่างเวลาไปเลือกโน้ตบุ๊คก็อาจจะให้ญาติมาช่วยดูให้ ว่าเราชอบอันนี้มันสวยรึป่าว ก็
จะมีบ้างเหมือนกัน แต่ก็มีบางอย่างเราก็ดูจากอรรถประโยชน์ของมันอย่างเดียว อย่างเช่นหุ่น
ยนตร์ดูดฝุ่น เราก็ซื้อของเราเอง เลือกของเราเอง ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินใจ อะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับความสวยความงามก็จะไม่ค่อยให้ใครตัดสินใจให้ก็จะเลือกเอง (โอ๊ค, สัมภาษณ์เชิงลึก , 22 
กรกฎาคม 2564) 

 
หนึ่งตอนนั้นที่ตัดซื้อใจคือเราชอบกินของทอดแต่เราก็ไม่อยากจะได้น้ำมันมากเลี่ยนกินมากเจ็บ
คอด้วย แล้วกระแสก็เริ่มมา จริงเคยมีอันนึงที่ได้แถมมา แล้วตอนนั้นเรายังไม่ทำอาหาร ไม่ได้
อยู่บ้านด้วย ก็เลยให้คนอ่ืนไป แล้วเริ่มมีความต้องการก่อน แล้วสองคือเราคงไม่ได้อยู่บ้านนาน 
ก็ไม่ได้อยากได้ของแพง ก็จะดูราคาส่วนนึง แล้วบังเอญมีคนโพสต์แล้วราคาก็อยู่ในงบ ก็เลยไป
ลองค้นหาดูว่ามันเป็นยังไง พอคนรีวิวว่ามันก็พอใช้ได้นะ พวกรีวิวเค้าก็จะบอกอะไรดีไม่ดียังไง 
พอดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเค ว่าราคาก็อยู่ในงบที่เราตั้งไว้ แล้วดูรีวิวก็น่าจะโอเค ก็ลองดูด้วยว่ามัน
เหมาะสำหรับคนพิการทางสายตาไหม เพราะจะมีบางรุ่นที่เป็นหน้าจอสัมผัสมันจะเรียบ ๆ ทำ
ให้กดไม่ได้ แต่เพราะดูรีวิวทำให้รู้ว่าปุ่มเป็นแบบหมุน ก็เลยโอเคตัดสินใจซื้อ (ออม, สัมภาษณ์
เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 

 
ตัวอย่างเช่นชุดเครื่องนอน ด้วยชุดเครื่องนอนมันมีหลายลายหลายแบบ อันดับแรกเลยคือดู
ร้านที่เราคิดว่ามีสินค้าที่เราชอบก่อน แล้วที่สำคัญคือเจ้าของร้านใจเย็นพอที่จะอธิบายสินค้าให้
เราได้ไหม เพราะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะถ้าเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่แค่ชุดเครื่อง
นอน ต้องเป็นคนขายที่ใจเย็น ใจเย็นมาก ๆ มากพอที่จะอธิบายรายละเอียดทุกอย่างที่เรา
ต้องการไห้เราได้ บุคลิกหรืออุปนิสัยของพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราตัดสินใจได้
ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ดูราคา ดูโปรโมชั่น สำคัญเลยว่าสินค้าชนิดเดียวกันถ้าราคาต่างกัน 
100 บาท ก็จะเลือกที่จะไปดูร้านที่ถูกกว่าก่อน แล้วก็ดูรีวิว ดูดาว แล้วก็จะไปหาข้อมูลเพ่ิมเติม
ตามพันทิพย์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 

 
ก็จะซื้อสินค้าพวก Gadget เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นอะไรที่ใหญ่มาก ๆ เราก็กลัวว่าสินค้าจะไม่
ตรง เราเจอในข่าวบ่อย ว่ามีสินค้าส่งมาไม่ตรง สินค้าโดนแกะกลางทาง มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า
การที่จะต้องซื้อสินค้าที่มันแพงอย่าง คอมพิวเตอร์ หรือมือถือ เราก็จะเลือกไปซื้อที่ร้าน
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มากกว่า หรือไม่ก็จะซื้อจากร้านที่เราไว้ใจ ร้านที่เค้ามีรีวิว เราก็ต้องไปอ่านรีวิวว่าเป็นยังไง หรือ
ร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเราก็จะไว้ใจได้อยู่ โปรโมชั่นมีผลในการตัดสินใจซื้อหรือกระตุ้นความ
ต้องการซื้อไหม? มี เวลามีโปรโมชั่นมันก็จะแจ้งเตือนเราขึ้นมา เราก็จะรู้สึกว่าควรเข้ าไปดูซะ
หน่อย (กาน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 กรกฎาคม 2564) 
 
ถ้าเป็นสมัยก่อน มันโดนด้วยความอยาก อยากได้ก็วิ่งใส่ อยากได้อะไรถ้าพอมีงบซื้อมาเพ่ือเล่น 
แต่พอหลัง ๆมาภาวะโควิด-19 เข้ามา เศรษฐกิจมันแย่ เราก็ต้องมีสติมากขึ้นในการใช้จ่าย เรา
ก็ต้องมาดูก่อน เราใช้แอพพลิเคชั่นได้ เราใช้เฟสบุ๊คได้ ใช้ Lazada ได้ ใช้ Shopee ได้ เราก็หา
แหล่งแต่ละอัน เพราะบางทีร้านค่าเดียวกันเปิดขาย 3 แพลตฟอร์ม 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งในแต่ละ
แพลตฟอร์มขายราคาไม่เท่ากัน แล้วบางที่มีส่วนลดเพ่ิม แล้วบางที่มี 8.8 9.9 ลดแต่ละเดือนไม่
เท่ากัน ถ้าความอยากเราไม่มากพอ เราก็จะรอ แล้วก็เปรียบเทียบของแต่ละที่  (เหลือ, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 

 
ก็จะหาหน้าร้าน Official ของสินค้านั้น ๆ ก่อน ว่าเค้ามีร้านค้าเฉพาะของเค้าไหม แล้วเราก็
ค่อยเข้าไปดูลักษณะของสินค้านั้น ๆ ในด้านประโยชน์ ราคา ส่วนลด โปรโมชั่น เพราะถ้าเรา
เลือกซ้ือจาก Official เรามั่นใจได้เลยว่าบริการหลังการขายของเค้าดีแน่นอน เพราะงั้นการซื้อ
ของออนไลน์ของเราจะไม่มีปัญหาเลยว่า ได้ของไม่ตรงปก ได้ของไม่มีคุณภาพ เราไม่ต้องมา
คิดถึงเรื่องพวกนี้เลย เพราะได้สินค้าจริงแน่นอน (มาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 9 สิงหาคม 2564) 

 
เราก็ต้องดูประโยชน์ก่อน เราจำเป็นไหม ในยุคโควิด-19เราก็ต้องคิดนิดนึงในการใช้เงิน ถ้ามัน
จำเป็นหรือเราอยากได้มันจริง ๆ เราก็จะเข้าไปดูทุกอย่าง อย่างราคาเราก็ต้องเอามา
เปรียบเทียบกันดูหลาย ๆ ร้าน ว่าอันไหนถูกกว่ากัน แล้วก็ดูรีวิวด้วยว่าอันไหนคุณภาพดีหรือไม่
ดียังไง แต่ถ้าให้เลือกว่าสิ่งแรกที่จะคำนึงถึงก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้ของเรามากกว่า (ปุ้ม, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 

 
เราก็ดูความต้องการของเราก่อนว่าเราต้องการสเปคยังไง แล้วเราก็ไปดูคำอธิบายดูว่าตรงกับ
ความต้องการของเราไหม ดูราคา แล้วก็คุณสมบัติเป็นยังไง แล้วก็ดูรีวิวตามเว็บต่าง ๆ ด้วย ว่า
ยี่ห้อนี้ รุ่นนี้เป็นยังไง แล้วก็อาจจะมีให้คนตาดีช่วยดูด้วยว่ารูปร่างมันเป็นยังไง ร้านค้าถ้าเป็น 
Official เลย มันก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจ อย่างซื้ออาหารเสริมของยันฮี แบบนี้ก็จะตัดสินใจง่าย
หน่อย แต่ถ้าบางทีมีเพ่ือนบอกมาว่าร้านนี้ดี ก็ไม่จำเป็นต้องเป็น Official ก็ได้ (ณัฐ, สัมภาษณ์
เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 
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อย่างเช่นไมค์ ก็จะดูว่าการทำงานเข้ากับมือถือเราไหม แล้วค่อยดูยี่ห้อ แล้วก็ตามด้วยราคา 
อย่างเราใช้ Iphone 6s plus เราก็จะดูอันที่เป็นหัวต่อ 3.5 เราก็จะดูก่อน แล้วก็ดูว่ามันเข้าได้
ไหมกับมือถือ เพราะว่าบางทีไมค์ตัวนี้อาจจะดี แต่มันเอาไว้ใช้กับกล้อง เราก็ไม่โอเค แต่ถ้าไมค์
ตัวนี้ใช้กับมือถือเราก็โอเค ที่ก็จะเป็นเข้ากับมือถือประเภทไหน ใช้กับหัวต่ออย่างอ่ืนได้ไหม 
หรือว่าพอใช้แล้วเป็นยังไง เสร็จแล้วเราก็ค่อยดูว่ายี่ห้ออะไร มีถูกกว่านี้ไหม ส่วนตัวเป็นคนที่
ซีเรียสเรื่องร้านนิดหน่อยอย่างเช่นที่เป็นตัวแทนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวแทน เพราะโลก
ออนไลน์ในทุกวันนี้ก็มีอะไรอย่างนี้เยอะ ส่วนใหญ่เลยเลือกที่เป็น  Official ของเค้าเลย อย่าง
เราจะซื้อหูฟัง Iphone เราก็ซื้อจาก Istudio เลย คือยังไงเราก็ได้ของ (พล, สัมภาษณ์เชิงลึก , 
14 สิงหาคม 2564) 

 
ก็จะดูร้านก่อนว่ายอดรีวิวเป็นยังไง แล้วค่อยเข้าไปดูร้านค้าว่ามีสินค้าที่ถูกใจไหม แล้วก็ราคา
ประมาณนี้เรารับไหวไหม (จิต, สัมภาษณ์เชิงลึก, 5 สิงหาคม 2564) 

 
ส่วนใหญ่ที่จะดูคือเราอยากได้ไหม ตรงความต้องการรึป่าว ถ้าตรงเสร็จก็จะดูราคา แล้วก็ค่อย
มาดูฟังก์ชั่น เป็นคนไม่ตามกระแส เหมือนคือถ้าเราอยากได้ ยังไงเราก็ซื้อ ก็คือเอาตัวเองเป็น
ใหญ่นั้นเอง แต่ราคาก็มีผล มีผลเยอะเหมือนกัน แล้วก็คงเป็นคำอธิบายด้วย ที่ทำให้เราเลือก
ตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อ อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงโควิด-19 ด้วยมั้ง เลยเลือกซื้อออนไลน์ 
แต่ถ้าเอาจริงๆเราก็ต้องดูสถานที่ด้วยว่าถ้ามันไม่ไกลมากเราก็ไป แต่ถ้ามันไกลเราก็เลือก
ออนไลน์มากกว่าเพราะว่ามันสะดวกเราไม่ต้องเดินทาง (ธัญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กรกฎาคม 
2564) 

 
ดูความสามารถ ดูราคา ดูว่าผลิตเมื่อไหร่ ดูความนิยม แต่ว่าความนิยมมาเป็นดันดับสุดท้าย 
เพราะว่าบางทีความนิยมเยอะจริง แต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่เอา ก็จะดูจากคุณสมบัติ
ที่เราต้องการเป็นหลัก เพราะเราซื้อมาใช้ เราไม่ได้ซื้อมาโชว์เราคิดอย่างงี้ สมมุติเราตี A B C D 
E เอาแค่ Lazada ก็พอ เพราะไม่ว่าจะอันไหนก็จะใช้วิธีเดียวกัน จะเปรียบเทียบ A B C D E 
ของ Shopee กับ A B C D E ของ Lazada หาร้านที่ถูกสุด ร้านที่แพงที่สุด และร้านที่ราคาอยู่
ตรงกลาง จะเลือกมาอยู่ 3 ร้าน เบื้องต้นนะ ถ้าดูร้าน E ร้านที่ 5 ที่มันราคาสูงที่สุดแล้ว มันไม่
น่าเชื่อถือเช่น คะแนนมันน้อย ลูกค้าบ่น สินค้าไม่ตรง ก็จะตัดทิ้งไปเลย ก็จะมาดูร้าน C แบบ
เดียวกัน ถ้ารีวิวมันดี ก็จะตัด A ทิ้ง แล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกับ B และ D ที่เหลือ (กาย, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 

 



84 
 

ก็จะดูจากการอธิบายของเค้าว่ามีสียังไง ถ้าเค้าอธิบายลักษณะและสีมาแล้วเรารู้สึกโอเค แล้วก็
จะดูรีวิวด้วย แล้วถ้าอย่างเป็นเครื่องสำอางท่ีมีหลายยี่ห้อ หลายร้านที่ขาย แบบนี้ตัดสินใจเลือก
ยังไง? เราก็จะถามคนตาดี ว่าผิวเราจะเข้ากับสีอะไร เหมาะกับตัวไหน ส่วนใหญ่จะถามข้อมูล
เหล่านี้จากใคร? ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพ่ือนที่ทำงาน เพราะบางทีเราก็ไม่มันใจว่าของที่จะซื้อมัน
เข้ากับเราไหม ก็ต้องลองถามเค้า (ป่าน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 สิงหาคม 2564) 

 
อันดับแรกก็คือดูสเปคว่าตรงกับความต้องการรึป่าว แล้วก็ดูราคาว่าคุ้มค่าไหม แล้วก็ดูความ
น่าเชื่อถือของร้านค้า ดูความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (เดช, สัมภาษณ์เชิงลึก , 11 กันยายน 
2564) 
 

4.9 พฤติกรรมในการเลือกช่องทางการชำระเงินในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมใช้รูปแบบการชำระเงินการ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อันดับ 1 คือ การเก็บเงินปลายทาง อันดับ 2 คือ การชำระผ่านบัตร
เครดิต/เดบิต และสุดท้ายคือ การโอนเงินผ่าน E-Banking เหตุผลในการเลือกใช้งานรูปแบบการชำระ
เงินการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคนพิการทางสายตา ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมใช้รูปแบบการชำระเงินแบบ
ชำระเงินปลายทางมากที่สุด เนื่องจากการชำระเงินปลายทางจะได้รับสินค้าก่อนแล้วจึงชำระเงิน คน
พิการทางสายตาจึงมีความสบายใจในการเลือกใช้งานการชำระเงินในรูปแบบนี้มากที่สุด และไม่ต้อง
กังวลว่าคนส่งสินค้าจะว่างสินค้าของตนเองทิ้งไว้ที่อ่ืน เพราะการชำระเงินปลายทางคนส่งสินค้าจะ
ติดต่อหาผู้รับสินค้าให้มารับสินค้าและชำระเงิน เมื่อคนพิการทางสายตาได้รับของมาแล้วก็จะทำการ
ชำระเงินให้กันคนส่งสินค้า โดยการจ่ายเงินสด และโดยการโอนเงินผ่าน E-Banking ให้กับคนส่งสินค้า 
และด้วยการที่คนพิการทางสายตายังมีอุปสรรคในการทำบัตรเครดิต/เดบิต เนื่องจากการทำบัตร
เครดิต/เดบิตกับทางธนาคารคนพิการทางสายตาจะต้องสามารถที่จะเซ็นชื่อต้นเองให้ได้ทางธนาคาร
จึงจะสามารถออกบัตรให้ได้ ทั้งนี้ในบางธนาคารก็จะอนุญาตให้คนพิการทางสายตานำพยานไป และ
ให้ปั้มลายนิ้วมือแทนการเซ็นชื่อจึงจะสามารถออกบัตรให้ได้ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่
มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 6 คน 

 
ส่วนมากจะเก็บเงินปลายทาง เคยมีประสบการณ์การว่า พอเราจ่ายผ่าน  Internet Banking 
มันไม่รู้ไปอยู่ไหน กว่าจะมาเราก็ตามยาก แต่ถ้าเราจ่ายปลายทาง พอของมาถึงเค้าก็จะโทรหา
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เราไม่ต้องไปกังวลกับมัน บางทีก็โอนแล้วฝากไว้ที่นิติบุคคล (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก , 21 
กันยายน 2564) 
ส่วนใหญ่จะเป็นเก็บเงินปลายทางมากกว่า เพราะเราจะได้รับของด้วยตัวเอง โดยปกติแล้วบาง
ทีเค้ามาส่งแล้วเค้าก็ไม่บอกก็มี เพราะว่าเราก็ตัดเงินไปแล้ว ตอนแรกอยู่บ้าน แล้วตอนหลังมา
อยู่คอนโดก็จะมีคนคอยรับให้ เราก็จะตัดผ่านบัตร คนพิการทางสายตาจะไม่สามารถทำบัตร
เครดิตได้ถ้าเซ็นชื่อไม่ได้ คือคนที่มีบัตรเค้าจะไม่ได้เซ็นแบบทุกตัวอักษร ต้องบอกก่อนว่ า 
คนพิการทางสายตาที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ บางคนที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดก็จะเรียนเป็นอักษร
เบล เพราะฉะนั้นอักษรปกติเค้าจะไม่ทราบ เค้าก็ต้องมาเรียนเซ็นชื่อทีหลัง หรือเซ็นให้เป็น 
Signature ของตัวเอง เช่น อย่างตัวเราเอง อาจจะเซ็นแค่ว่าโอ๊คแล้วก็ขีด ๆ แต่ต้องเซ็นโอ๊คให้
ได้ หรือว่า อ ตัวเดียวแล้วก็ขีด ๆ เค้าจะเซ็นกันแบบนี้ให้มันเหมือนกันให้ได้ ถึงจะไปเปิดบัตร
เครดิตได้ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัตรเดบิต เป็นบัตร ATM ธรรมดา คนพิการทางสายตาจะนิยมเป็น
บัตรเดบิตมากกว่าบัตรเครดิต บางสาขาของธนาคาร ต้องเน้นว่าบางสาขาของธนาคารจะให้คน
ไปเป็นพยาน แล้วให้ปั้มนิ้ว แล้วให้ออกบัตรได้ แต่ว่าไม่โอเคเท่าไหร่ ต้องเซ็นได้ถึงจะโอเค (โอ๊ค
, สัมภาษณ์เชิงลึก, 22 กรกฎาคม 2564) 
 
ตอนนี้ที่ทำได้คือมี โอนเงินธนาคาร กับเก็บเงินปลายทาง เพราะไม่อยากไปยุ่งกับบัตรพวกนั้น 
น่าปวดหัว เพราะว่าอย่างใน Lazada ก็มีให้เก็บเงินปลายทางอยู่แล้ว แล้วก็รู้สึกว่าเราปลอดภัย
ด้วย (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 

 
ส่วนมากจะเลือกเป็นชำระปลายทาง เพราะถ้าเราชำระเงินปลายทางเราจะได้รับสินค้าก่อน 
เพราะถ้าโอนไปบางทีเราไม่รู้ว่าสินค้าจะมีปัญหาไหม เลยมักเลือกช่องทางนี้ (จิต, สัมภาษณ์เชิง
ลึก, 5 สิงหาคม 2564) 
 
จริงๆคือเก็บเงินปลายทางจะดีกว่า เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้ของมาแน่นอนแล้วเราค่อย
ให้เงิน ถ้าเค้าจะหลอกโอกาสมันก็น้อยกว่า เพราะเราก็กลัวเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่ที่ซื้อ
มามันจะตัดเงินไปก่อนเลย (ธัญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กรกฎาคม 2564) 

 
ใช้การเก็บปลายทาง เพราะว่าชัวร์สุด แต่ถึงเก็บปลายทางก็จ่ายเป็นการโอนอยู่ดี ใช้แอป
ธนาคารในการโอน (กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมใช้รูปแบบการชำระเงินแบบ
ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต รองลงมาจากการเก็บเงินปลายทาง เนื่องจากไม่ต้องกังวลเวลาต้องเตรียม
เงินจ่ายให้กับคนส่งสินค้าเมื่อสินค้ามาถึง สามารถลดการสัมผัสและพบปะเนื่องจากการระบาดของโค
วิด-19 และสามารถสะสมคะแนนเพ่ือแลกส่วนลดได้ คนพิการทางสายตามักจะเลือกใช้รูปแบบการ
ชำระเงินแบบชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต กับร้านค้าที่ตนเองเคยซื้อสินค้ามาก่อนแล้ว หรือเป็นร้านค้า
ที่ตนเองให้ความไว้วางใจ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพอิสระ ครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และนักพยากรณ์ ที่มีระดับสายตาบอดสนิท
ทั้ง 4 คน 
 

ก็แต่ก่อนชอบเป็นชำระเงินปลายทางเพราะมันก็สะดวกดี แต่ตอนนี้ก็เป็นการตัดผ่านบัตรไป 
มาหัดใช้มันก็สะดวกดีกว่า (แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
 
ส่วนใหญ่จะตัดผ่านบัตรเครดิต เพราะด้วยเราอยู่บ้านช่วงนี้เงินสดเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปกด การ
เก็บปลายทางที่เค้ามาส่งที่บ้านแล้วเราก็ต้องมาจ่ายเงิน หรือโอนให้เค้าตอนรับของมันก็ไม่ค่อย
สะดวก แล้วการที่เราต้องถือเงินรับเงินทอนมันก็เป็นการเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคด้วย แต่การ
ตัดบัตรเครดิตไปเลยมันก็จะจบมันก็จะง่าย แล้วแบบโอนเงิน จริง ๆ ถ้าร้านไหนไม่รับบัตร
เครดิตก็โอนเงินได้ แต่ที่เลือกบัตรเครดิตมากกว่า ก็เพราะบัตรเครดิตเราจะได้คะแนน แล้วบาง
ทีถ้าเราซื้อของชิ้นใหญ่เราก็จะมีโอกาสผ่อน 0% 10 เดือนแบบนี้ แล้วก็ใช้ส่วนลดจากบัตร
เครดิตได้อีก (น้อย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 

 
ส่วนใหญ่จะเป็นโอนเงิน แต่หลังมานี้เริ่มที่จะเป็นหักผ่านบัตรเครดิต ที่ส่วนใหญ่โอนเพราะว่า
เราไม่ค่อยได้พกเงินสดด้วย แต่พอมาหักบัตรเครดิตมันก็ดีไปอีกอย่างนึงคือเราจะได้พอยท์ไว้
แลกส่วนลดได้ด้วย (ณัฐ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 
 
ถ้าอย่างเป็นการสั่งกับทางร้านครั้งแรกเราก็จะเลือกเป็นเก็บปลายทาง แต่ถ้าเป็นร้านที่รู้จักกัน
แล้วก็เลือกจ่ายไปเลยง่าย ๆ (พล, สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 สิงหาคม 2564) 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คนพิการทางสายตามีความนิยมใช้รูปแบบการชำระเงินแบบ 
E-Banking น้อยที่สุด เนื่องจากคนพิการทางสายตาเลือกที่จะใช้ช่องทางนี้ในการชำระให้กับคนส่ง
สินค้าในการเลือกการชำระผ่านช่องทางออนไลน์แบบชำระเงินปลายทาง และการชำระเงินแบบ E-
Banking คนพิการทางสายตามักจะเลือกใช้กับการซื้อของผ่านตามเพจ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพอิสระ อาจารย์มหาวิทยาลัยภาควิชาฟ้ืนฟู เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 3 คน 
 

ถ้าซื้อผ่านเพจก็จะเป็นโอนเงิน เพราะมันจะไม่มีให้เลือก แต่เคยซื้อผ่าน Lazada แล้วใช้เป็น
เก็บเงินปลายทาง เพราะว่าจะมีอีกแบบคือต้องตัดผ่านบัตร แล้วไม่ได้ผูกบัตรเอาไว้ ก็เลยเลือก
เป็นเก็บปลายทาง (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
ใช้การโอนเงินผ่านแอปธนาคารและส่งสลิป แอปที่ใช้เป็นของธนาคาร SCB แอปค่อนข้างใช้ได้
สะดวก โอนเงินได้ง่ายมาก (ออม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 
 
เก็บเงินปลายทางแล้วขอเลขบัญชีคนส่งแล้วก็โอนให้ตรงนั้นเลย แล้วเราก็จะขอเค้าว่ายืนห่าง
เรานิดนึง (เหลือ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ความนิยมรูปแบบการชำระเงินการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของคนพิการทางสายตายังมีการผสมผสานกันไปตามแต่สถานการณ์ โดยเริ่มต้นคนพิการทาง
สายตาส่วนมากจะเริ่มจากการชำระเงินรูปแบบเก็ยเงินปลายทาง เนื่องจากยังไม่มีความไว้วางใจใน
ร้านค้า และยังไม่สามารถที่จะผูกบัตรเครดิต/เดบิตกับช่องทางการซื้อของออนไลน์นั้น ๆ ได้ เมื่อมีการ
ระบาดของโควิด-19 เข้ามาจึงมีการปรับเปรียบพฤติกรรมมาใช้การชำระเงินแบบชำระผ่านบัตร
เครดิต/เดบิต และปรับเปลี่ยนการใช้งานไปตามแต่ทางเลือกของแต่ละร้านค้า หรือแต่ละแพลตฟอร์ม
ที่มีให้เลือกช่องทางการชำระเงิน ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพ คอลเซ็นเตอร์ 
บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา คอล
เซ็นเตอร์รัฐวิสาหกิจ ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนการศึกษาเด็กพิการตาบอดซ้ำซ้อน และฝ่ายบุคคล 
บริษัทเอกชน ที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 5 คน 
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ถ้าโดยสะดวกก็จะเป็นแบบสามารถชำระเงินปลายทางได้ หรือโอนผ่านแอปธนาคารได้ หรือว่า
กรอกเลขที่บัตรเครดิตให้ตัดผ่านบัตรได้ก็โอเคหมด ไม่ได้มีผลอะไร ถ้าเป็นออนไลน์แบบที่ได้คุย
กันบ่อย ๆ อย่างร้านที่คุ้นกัน หรือเพจที่คุ้นกันก็จะเลือกโอนเงินให้ก่อน แต่ถ้าเป็นร้านที่นาน ๆ 
ซื้อที แล้วเราไม่ได้มีโอกาสคุยกับคนขายเลยก็จะเลือกที่จะเก็บเงินปลายทางมากกว่า (นิ่ม, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 

 
อย่างที่พูดไปก็คือตัดสินใจแล้วสินค้านั้นราคาโดนใจ แล้วที่สำคัญร้านค้านั้นต้องติดดาวดีด้วย 
คอมเม้นก็ต้องดีด้วยถ้าคอมเม้นไม่ดีราคาถูกก็ไม่เอา ก็ต้องไปอ่านคอมเม้นในนั้นเปรียบเทียบ
พอสมควร ถ้าเป็นสมัยก่อนส่วนตัวชอบเป็นคนได้จับ ของต้องอยู่ในมือ ก็จะเก็บเงินปลายทาง
เท่านั้น แต่พอโควิดมาเราไม่ได้ออกจากบ้านเพ่ือไปกดเงินเราอยู่แต่ในบ้าน เราก็เริ่มเปลี่ยนมา
ตัดบัตร พอตัดบัตรบางทีเราก็ได้สะสมแต้มเพ่ิม อยากพวก Food Delivery เราก็จะตัดในส่วน
ของบัตร หรือจ่ายผ่านออนไลน์ไปเลย แต่ถ้าเป็น Lazada หรือ Shopee ก็จะใช้วิธีของมาถึง
ขอเลขที่บัญชีแล้วโอน เพราะเราไม่อยากกระวนกระวายว่ากับการที่เราจะต้องมาทำเรื่องขอ
เงินคืน เพราะเคยโดนเพ่ือนหลายคนก็โดนร้านยกเลิกไปหรือไม่มาส่ง หรือคนมาส่งแล้วไม่
ติดต่อเราแล้วก็เอาของไปทิ้งไว้ไหน มันขอคืนเงินลำบากกว่าจะได้เงินคืน Lazada Shopee ก็
จะเป็นเก็บเงินปลายทางแล้วขอเลขบัญชีคนส่งแล้วก็โอนให้ตรงนั้นเลย แล้วเราก็จะขอเค้าว่า
ยืนห่างเรานิดนึง (เหลือ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 

 
ส่วนมากจะเลือกจ่ายไปก่อนเลย จะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายปลายทาง 
เพราะว่าส่วนมากจะให้ส่งมาที่อพาร์ตเมนต์เลย แล้วเราก็ออกไปทำงาน ก็จะให้ตัดผ่านบัตรเด
บิต หรือผ่าน Shopeepay ไปเลย Truewallet ก็มี ก็จะเปลี่ยนไปตามโอกาสตามร้านค้าที่เค้า
มี (มาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 9 สิงหาคม 2564) 

 
ก็ต้องดูแต่ละเพจที่เค้าขายด้วย เพราะว่าบางเพจเค้าก็จะไม่รับชำระปลายทาง เราก็ต้องโอน 
แต่ถ้าเป็นเพจที่เค้าให้จ่ายปลายทางได้เราก็จะเลือกจ่ายปลายทาง (ป่าน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 
สิงหาคม 2564) 

 
ก็จะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม อย่างเป็น Lazada shopee หรือ JD ก็จะเป็น เป็นแพลตฟอร์มที่มี
การรับประกันการจัดส่งเราก็จะเลือกตัดบัตร หรือว่าใช้ Wallet เลย แต่ว่าถ้าเว็บที่ไม่ได้มีการ
รับประกัน หรือว่าไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าของจะมาถึงเรา หรือว่าจะโดนหลอกรึป่าว 
อย่างเช่น Facebook ก็จะเลือกเก็บเงินปลายทาง ยกเว้นของมันจะราคาถูกจริง ๆ เช่น หลัก
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สิบบาท ก็จะเป็นจ่ายไปก่อน โอน หรือจ่ายผ่านบัตร แต่ถ้าอย่างเป็น Facebook 99% เก็บเงิน
ปลายทาง หรือว่าช่องทางอ่ืนที่ไม่รับประกันการจัดส่งว่าของมาถึงเราแน่นอน (เดช, สัมภาษณ์
เชิงลึก, 11 กันยายน 2564) 
 

4.10 ปัจจัยเอื้อประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจัยที่ช่วยเอ้ือประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์
ของคนพิการทางสายตา คือ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัย
ด้านปัจเจกบุคคล โดยการที่คนพิการทางสายตาสามารถใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้
นั้น สามารถช่วยเอ้ืออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของคนพิการทางสายตาอย่างเห็นได้ชัด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เริ่มเข้ามามี
ความจำเป็น สามารถช่วยลดการสัมผัสและพบปะลงได้ ช่วยลดความลำบากในการเดินทางของคน
พิการทางสายตา ช่วยบอกถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน รายละเอียดของตัวสินค้า และโปรโมชั่น ให้กับคน
พิการทางสายตาได้ดีกว่าการที่เดินทางไปซื้อของที่หน้าร้าน เนื่องจากการซื้อของที่หน้าร้านนั้น คน
พิการทางสายตาจะต้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานขาย ซึ่งในบางครั้งพนักงานขายไม่สามารถที่
จะอธิบายรายระเอียดสินค้า และโปรโมชั่นได้อย่างครบถ้วน แต่การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์คน
พิการทางสายตาสามารถที่จะดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถทำการเปรียบเทียบสินค้า 
และเลือกซ้ือสินค้าได้ด้วยตนเอง  

ปัจจัยที่ช่วยเอ้ือประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา ปัจจัย
ด้านสังคม  

ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล คอลเซ็นเตอร์
รัฐวิสาหกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยภาควิชาฟ้ืนฟู และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ที่มีระดับสายตาบอดสนิท
ทั้ง 5 คน 

 
ช่วยในเรื่องค่ารถที่เราจะต้องเดินทางไปซื้อ แล้วช่วงนี้มีเรื่องโรคระบาดด้วย ถ้าเราต้องออกไป
ข้างนอกเราก็ต้องเสี่ยง เพราะงั้นก็จะเป็นช่วงนี้ ที่จะได้ใช้เยอะสำหรับการซื้อของออนไลน์ 
(กาน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 กรกฎาคม 2564) 
 
เป็นคนไม่ชอบเดินห้างกับหลาย ๆ คน ไปเดินคนเดียวก็เหงา ก็เลยเวลาที่จะต้องไปจริง ๆ ก็จะ
ชวนพ่ีสาวไป ชวนแม่ไป ชวนญาติไป แต่ตอนหลังก็มีโควิด แม่ก็แก่แล้ว ส่วนพ่ีสาวก็มี
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ครอบครัวมีลูก เราก็คิดว่าทำไมเราจะต้องพ่ึงพาใคร แล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้เข้ามา 
ก็เข้ามาตอบโจทให้เราสามารถใช้งาน (อาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 19 กันยายน 2564) 
 
ก็คือเราไม่ต้องไปซื้อเอง การเดินทางไม่ใช้ปัญหาเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
แถวที่อยู่ค่อนข้างสบายอยู่มีรถไฟฟ้า มีทั้ง วินมอเตอร์ไซค์ ถ้าเราจะไปเอง มันก็โอเคถ้าใน
ช่วงเวลาปกติ แต่ด้วยช่วงนี้มันก็จะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้เราอยู่แล้ว เพราะเราไม่ต้องออกไป
เสี่ยง ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปเป็นคลัสเตอร์ใหม่ไหม (มาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 9 สิงหาคม 2564) 
 
ความสะดวก อย่างเช่นเราไม่ต้องไปเดินหาซื้อ แต่ด้วยช่วงนี้ที่ล็อกดาวน์อยู่ ก็ทำให้เราสามารถ
ที่จะยังสามารถดำรงชีวิตได้ (ออม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 
 
มีของลดราคา ราคาถูก แล้วก็มีคนบอกว่าคนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้เราก็เลยลองใช้ 
(ณัฐ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 

 
ปัจจัยที่ช่วยเอ้ือประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา ปัจจัย

ด้านเทคโนโลยี  
ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพอิสระ คอลเซ็นเตอร์ บริษัทเอกชน และฝ่าย

บุคคล บริษัทเอกชน ที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 5 คน 
 

ในการที่เรามีคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่สามารถทำให้เราสามารถซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ (แจง, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
 
การซื้อของออนไลน์เป็นเหมือนตัวช่วยที่ทำให้คนพิการทางสายตาเข้าถึงรายการซื้อค้า หรือว่า
คำบรรยายได้ แล้วต่อไปถ้าตัว Screen Reader มันสามารถอ่านหรือเข้าถึงได้มากกว่านี้ หรือ
ตัวแอพพลิเคชั่นมันมีความ Access ได้มากกว่านี้ มันก็เหมือนเป็นแรงจูงใจให้เราซื้อสินค้า
ได้มากขึ้น (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 
 
ที่สำคัญที่สุดก็คือเราค่อนข้างที่จะเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้มากพอสมควร ทั้งในส่วนของสี 
ลวดลาย ลักษณะสินค้า ข้อมูลราคา ข้อมูลโปรโมชั่น เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่เรา
ไปเดินตามห้างอีกนะ ถ้าไม่มีคนอธิบายก็คือจบเลย แต่ว่าถ้าเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เรา
ค่อนข้างท่ีจะรู้รายละเอียดสมบูรณ์เกือบจะ 100% (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
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การซื้อของออนไลน์ คือไม่ต้องเดินทาง อีกอย่างคือข้อมูลสินค้าบรรยายไว้เป็น Text เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นเราจะซื้อได้ตรงกันความต้องการของเรา โดยไม่ต้องพึงคนอ่ืนมากนัก (เดช, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 11 กันยายน 2564) 
 
ถ้าอย่างเดินห้างก็แทบไม่ได้โปรโมชั่นอะไรเลย เพราะเราไม่รู้ว่ามีโปรอะไรอยู่ แต่ผ่านแอปเรา
สามารถรู้ได้เลย เพราะแค่กดเข้าแอปไปมันก็จะบอกอยู่แล้วว่ามีโปรโมชั่นอะไร แล้วมันก็มีไป
โฆษณาที่อ่ืนด้วย อย่างวันสำคัญที่เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่ของแต่ละแอป มันก็จะ
โฆษณาทั้งในทีวี ในเฟสบุ๊คก็มีตัวโฆษณานี้มา เราก็จะเข้าไปดูในแอปแล้วว่าวันนี้มีโปรอะไรบ้าง 
เราก็จะรู้ได้มากกว่าโปรตามห้างที่เค้าติดป้ายว่าลดราคาแต่เรามองไม่เห็น แต่ถ้าในแอปก็คือ
บอกเลยว่าลดกี่เปอร์เซ็น เพราะการไปตามห้างเค้าติดป้ายว่าลดกี่เปอร์เซ็นเราก็มองไม่เห็น เรา
ก็เสียโอกาสที่จะได้ส่วนลดไป (ปุ้ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 
 
ปัจจัยที่ช่วยเอ้ือประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา ปัจจัย

ด้านการตลาด  
ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพโค้ชสอนวิชา OM โรงเรียนสอนคนตาบอด 

ฝ่ายบุคคล บริษัทเอกชน และผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 3 คน 
 
ซื้อออนไลน์ถูกกว่าหรือได้โปรโมชั่นดีกว่าหน้าร้าน? ก็แล้วแต่ร้าน แต่จริง ๆ มันก็มี อย่างพวก
วันโปรโมชั่นของเค้า 6.6 7.7 8.8 ก็ถูกกว่าจริง บางร้านเหมือนไม่อยากเก็บของไว้แล้ว ขายถูก
จริง ๆ มันก็ต้องไปหาหน่อยเพราะว่าของที่ลดราคาส่วนให้ก็จะเป็นพวกของทั่ว ๆ ไป แต่ถ้า
เป็นพวกของที่ยืนราคาอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีน้อยที่มันจะลดลงมา ก็ลดเหมือนกัน
อาจจะลดที่หลักร้อยในขณะที่ตัวอ่ืน ๆ มันลดลงไปครึ่ง ๆ เลย (หลง , สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 
กันยายน 2564) 
 
มีสินค้าให้เลือกเยอะ ราคาถูก และมีส่วนลดให้ใช้ตลอด (เดช, สัมภาษณ์เชิงลึก , 11 กันยายน 
2564) 
 
เพราะว่ามีโปร 8 เดือน 8 เราก็ซื้อตามโปรมันกดโบนัสซื้อตามโปรมันไปเรื่อย ๆ เราก็จะหา
อะไรพวกนี้แล้วถ้ามันมีส่งฟรี หรือว่าเข้าไปใน Lazada เราจะก็จะเข้าไปดูที่มันลดราคาอยู่ 
แล้วถ้าอันไหนเราจำเป็นต้องใช้เราก็จะกดซื้อก่อน แต่ถ้าเป็นอะไรที่เราเข้าไปซื้ออย่างเจาะจง
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เราก็จะดูว่ามันมีโค้ดส่งฟรีหรือมีส่วนลดค่าส่งอะไรบ้างไหม (อาย, สัมภาษณ์เชิงลึก , 19 
กันยายน 2564) 

 
ปัจจัยที่ช่วยเอ้ือประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา ปัจจัย

ด้านปัจเจกบุคคล  
ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพอิสระ คอลเซ็นเตอร์ บริษัทเอกชน ครูสอน

ภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนคนตาบอด และผู้บริหารโรงเรียนคนตาบอด ที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 5 
คน 
 

มันเอ้ือประโยชน์มากเลย เพราะว่าการที่เราสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมันเป็นความภูมิใจ 
เพราะเวลาที่เราไปซื้อสินค้าเองที่หน้าร้านเราต้องเป็นภาระคนอ่ืนให้ไปช่วยเราเลือกซ้ือดูของให้ 
แล้วอย่างตอนนี้ที่มันเป็นช่วงโควิดทำให้เรารู้สึกว่ามันสำคัญมาก (แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก , 13 
สิงหาคม 2564) 
 
สามารถเลือกดูสินค้าที่เราสนใจได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน สามารถเลือกดูรายการสินค้าที่มีใน
ร้านได้ทั่วถึงมากกว่าการไปหน้าร้าน เพราะว่าเช่นเวลาไปอย่าง Big C Lotus หรือ Makro ก็
ต้องไปบอกพนักงานว่าเราอยากได้อะไรบ้าง แต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงสื่อต่าง  ๆ ที่อยู่บน
ออนไลน์ได้ เช่น สินค้าโปรโมชั่นถ้าเราสามารถอ่านได้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะซื้อของได้
สะดวกมากขึ้น แล้วก็ประหยัดมากขึ้น สมมุติว่าเราจะซื้อเต้าหู้ไข่ 2 หลอด แต่มีโปรซื้อ 3 แถม 
1 อยู่ ถ้าเรารู้ว่ามีโปรเราก็จะ 4 อันก็ได้ แต่เราก็จะไม่รู้โปรโมชั่นเวลาซื้อถ้าเราไปซื้อเองโดย
ไม่ได้มีคนช่วยดู (ปราง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 สิงหาคม 2564) 
 
เราพูดถึงว่าการซื้อของออนไลน์ของคนพิการทางสายตามันอาจจะมีประโยชน์อีกอย่างนึงที่บาง
ร้านมันอยู่ไกล บางร้านมันไม่ได้อยู่ในที่ ๆ เราสามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ เป็นที่ ๆ ไม่ได้อยู่ใน
ห้าง ไม่ได้อยู่ใกล้รถไฟฟ้า ไม่ใกล้ป้ายรถเมล์ ไม่ใกล้อะไรเลย เรานั่งรถเมล์เสร็จเราต้องเดินเข้า
ไปอีก 300 เมตร ในซอยที่มันเต็มไปด้วยฟุตบาทที่มีหลุมบ่อ การซื้อออนไลน์มันก็ดีกว่าตรงที่
เราไม่ต้องบุกป่าฝ่าดงไป (ออย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
ก็จะประหยัดเวลา แล้วก็ทราบโปรโมชั่นได้ดีกว่าที่เราไปซื้อหน้าร้าน เพราะด้วยความที่ว่าเรา
มองไม่เห็น เราก็ไม่สามารถท่ีจะทราบโปรโมชั่นได้ อย่างเราไป 7-11 เค้าก็จะติดป้ายซื้อ 2 แถม 
1 ที่เคาท์เตอร์ บางทีเราซื้อของมา 1 ชิ้นแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าซื้ออีกอันนึงมันจะแถม หรือบางที
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พนักงานก็อาจจะมาอธิบายรายลพเอียดโปรโมชั่นทั้งหมดให้เราไม่ได้ แต่ถ้าเป็นออนไลน์เรา
สามารถที่จะศึกษาข้อมูลด้วยตัวเราเองได้ทั้งหมด แล้วก็การเลือกซ้ือสินค้าเราสมมุติเราอยากได้
สินค้าอย่างนึงเราไปซื้อหน้าร้านเราก็อธิบายให้พนักงานฟังว่าเราอยากได้อะไร แต่เค้าก็อาจจะ
ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน มันเลยทำให้เราอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการเรา 
แต่เวลาซื้อออนไลน์เราสามารถทราบรายละเอียดของโค้ดลดสินค้าได้ ทราบรายละเอียดของ
สินค้าได้ด้วยตัวเอง (น้อย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 

 
คือการไม่ต้องใช้คนตาดีข้อแรกเลย มีอิสระในการเลือก ไม่ต้องไปขอร้องใครในการไปนั้นมานี้ 
ไม่ต้องจ่ายค่ารถสาธารณะ ไม่ต้องไปหาและต้องไปเกรงใจใคร voice มันไม่บอกเราว่าเหนื่อย 
การไปซื้อของที่หน้าร้าน ต้องจ้างรถสาธารณะไป สมมุติว่าถ้าค่าไป 50 บาท เค้ าจะต้องพาเรา
เดินไปด้วยนะ ในส่วนที่เค้าจะต้องเสียรายได้ไปเราก็ต้องคุยกับเค้าให้ชัดเจนว่าเหมา 2 ชั่วโมง 
คิดเท่าไหร่ ทีนี้เราก็มีค่าใช้จ่านเพ่ิมแล้ว แล้วเวลาเราก็มีจำกัดด้วย 2 ชั่วโมง ฉะนั้นเราต้องทำ
ยังไงให้ 2 ชั่วโมง เราได้สิ่งที่เราต้องการอันนี้คือข้อจำกัด อีกอันนึงที่น่ารำคาญที่สุดคือคนขายที่
ดูถูกเรามาตั้งแต่ต้น แล้วเค้าก็จะไม่สนใจในการให้ข้อมูลเรา หรืออย่างบางทีคนขายเค้าเชียร์ 
Sony เราก็จะได้ดูได้รู้จักแค่ Sony (กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 
 

4.11 ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ของคนพิการทางสายตา คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 

ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่า   
คนพิการทางสายตาพบอุปสรรคในเรื่องการออกแบบของแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 
ที่โปรแกรมเสียง หรือ Screen Reader ไม่สามารถอ่านคำสั่งเมนูต่าง ๆ ได้ทั้งหมด จึงทำให้การใช้งาน
การซื้อของออนไลน์ของคนพิการทางสายตาไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการที่
ทางผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ขายของออนไลน์ไม่ได้ทำการใส่ Alternate Text หรือข้อความ
อธิบายรูปภาพ ที่จะสามารถทำให้ Screen Reader สามารถที่จะอ่านเมนูคำสั่งในการใช้งานให้กับ 
คนพิการทางสายตา 

ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปั จจัยด้านการสื่อสาร 
แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ขายของออนไลน์มักจะมีเนื้อหาที่เป็นรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้คนพิการ
ทางสายตาไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของสินค้าได้ และเมื่อคนพิการทางสายตาทำการเข้าไปสอบถาม
กับผู้ขายโดยตรงก็จะต้องทำการอธิบายเรื่องที่ตนเองมองไม่เห็น และต้องการที่จะให้ทางผู้ขายอธิบาย
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เป็นข้อความมาให้ ซึ่งเป็นการใช้เวลาที่นานในการพูดคุย จึงเป็นสาเหตุที่เมื่อคนพิการทางสายตาเจอ
ร้านค้าที่ให้ข้อมูลเป็นรูปภาพหรือให้ข้อมูลที่ไม่ละเอียดก็จะไม่เลือกซ้ือ และทำการเปลี่ยนร้านค้า 

ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 
เนื่องจากสินค้าบางชนิคคนพิการทางสายตาต้องการที่จะรู้ถึงลักษณะ และวิธีการใช้งานสินค้า การที่
จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้คนพิการทางสายตาจะต้องทำการสัมผัสสินค้า ดังนั้นสินค้าบางชนิดคนพิการทาง
สายตาจึงไม่สามารถที่จะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

 
ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  ดังคำให้

สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพอิสระ โค้ชสอนวิชา OM โรงเรียนสอนคนตาบอด ลูกจ้างของ 
ธอส. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และผู้บริหารโรงเรียนคนตาบอด ที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 5 คน 

 
ส่วนตัวมีความคิดว่าเป็นในเรื่องของการ Design อย่างที่เราได้พูดถึงในก่อนหน้านี้ เป็นในเรื่อง
การเข้าถึง Content ต่าง ๆ การใช้งาน ที่โปรแกรมเสียงไม่สามารถเข้าถึงให้เราได้ หลัก ๆ เลย
ก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าถึง (แจง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 13 สิงหาคม 2564) 
 
น่าจะเป็นตัวที่แพลตฟอร์มเองที่ทำมา ถ้ามองเป็น 100% เราอาจจะเข้าถึงได้แค่ 40% คือ
สามารถซื้อได้ สามารถค้นหาได้ แต่เราก็ไม่สามารถทำตามความต้องการได้ เช่น บาง
แพลตฟอร์มอาจจะไม่สามารถเอาสินค้าไปใส่รถเข็น เป็นสิบ ๆ ชิ้นแล้วกดได้ ต้องสั่งทีละชิ้น 
แม้จะสั่งร้านเดียวกันก็ตาม ทำให้เรารู้สึกว่าเราเกรงใจเจ้าของร้าน ว่าทำไมต้องมากดทีละชิ้น 
ซึ่งปกติมันจะกดทีละอย่าง 10 ชิ้นแบบนี้ อย่าง Lazada มันจะมีหลายคนเข้าไปขาย บางที 
Description เค้าก็ใช้เป็นการถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงไว้ แล้วเค้าไม่ได้อธิบายอย่างมีดเล่มนึง ยาว
เท่าไหร่ กว้างเท่าไหร่ ด้ามเป็นยังไง เค้าก็ไม่ได้อธิบาย อันนี้ก็คือความไม่สะดวกอย่างนึงที่เวลา
เราซื้อของออนไลน์ คือเค้าไม่มีไกด์ไลน์ให้ อย่างคนทั่วไปขายของเค้าก็ขายได้เลย เค้ าถ่ายรูป
เค้าก็ขายได้เลย เพราะว่าคนพิการทางสายตาที่ใช้ระบบพวกนี้ได้เป็นลูกค้ากลุ่มเล็กเหมือนเป็น
ชนกลุ่มน้อยของประเทศ เพราะงั้นเค้าก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจหรือ ไม่ค่อยที่จะมาลงทุน เพราะถ้า
มองความคุ้มค่ามันก็ไม่คุ้มอยู่แล้ว แต่ว่าถ้ามองความใส่ใจคุณก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนี้ไป เคยส่งเมล
ไปให้ Lazada เพราะว่าช่วงแรกที่เค้าพัฒนาแอปขึ้นมาเค้าทำได้ดีคือมันใช้งานได้ใช้งานง่าย 
แต่พอมีอยู่ช่วงนึงเค้าเปลี่ยนรูปแบบของเว็บใหม่ ภาพเต็มเลยใช้งานยาก แล้วก็ไม่บอกปุ่มด้วย
ว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไร ก็เลยต้องมาอาศัยใช้บน Browser คือคนพิการทางสายตาที่ใช้
เทคโนโลยีโดยส่วนมากถ้ามันทำไม่ได้เค้าจะยังไม่ไปบอกให้ทำ เค้าจะลองหาวิธีก่อนว่าใช้อันนี้
ได้ไหมใช้ช่องทางนั้นได้ไหม ให้มันมีช่องทางที่สามารถใช้ได้ ถ้าเกิดมันหนักหนาสาหัสจริงๆก็จะ
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ไม่ใช้เลย อย่างแอปของ Shopee เอง Shopee มีโปรดีนะ ถ้าเทียบราคา ราคารถูกกว่าอีกเจ้า 
แต่เข้าถึงยาก (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้ทำมาเพ่ือคนพิการทางสายตา หรือไม่ได้ทำ
มาเพ่ือทุกคน ในเรื่องการออกแบบเราไม่ได้เน้นในเรื่องทำให้คนพิการทางสายตาใช้งานได้อย่าง
เดียว แต่หมายถึงว่าให้ใช้งานได้ทุกคน แต่แอพพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือคนพิการทางสายตา
หรือเพ่ือทุกคนเลย แค่คนปกติใช้ได้เค้าก็เอาแล้ว ที่เราใช้กันได้มันเหมือนกับเป็นการฟลุ๊คหรือ
อะไรสักอย่างที่โปรแกรมเสียงมันอ่านได้ มันไม่ได้เป็นการใช้ได้เพราะเค้าทำมาเพ่ือให้ทุกคน
ใช้ได้ คือถ้าเป็นแอพพลิเคชั่นที่สำหรับทุกคนใช้ได้ต้องอย่างเช่น คนสายตาสั้นก็ใช้ได้ ตาเอียงก็
ใช้ได้ คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสายตา หรือแม้กระทั่งคนแก่ ก็ต้องใช้ได้ ต้องมีตัว
ขยายตัวหนังสือหรืออะไรอย่างงี้ ถึงจะเรียกว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพ่ือทุกคนเข้าถึง
ได้ ไม่ต้องมาเน้นเฉพาะคนพิการทางสายตา ให้ดูแบบ Iphone เป็นหลักยังงี้ Iphone เค้าจะ
ออกแบบมาให้เพ่ือทุกคนใช้ได้ ไม่ว่าเค้าจะออกอะไรมาคนพิการทางสายตาก็เข้าถึงได้ หรือว่า
คนแก่หรือคนแบบมือไม่ดี เค้าก็ใช้ได้ทุกคนไม่ได้เน้นเฉพาะว่ากลุ่มไหน แต่ใช้ได้ทุกกลุ่ม แล้ว
การเสิร์ชหาสินค้าในแอปพวกนี้มีปัญหาไหม ยาก ยากมาก อย่างการเสิร์ชเราต้องจำ เราต้องไป
ถามเพ่ือนว่าอย่าง Shopee ต้องทำยังไง ต้องไปแตะตรงซ้ายบน ตรงที่ใกล้กับปุ่มนี้ ๆ อะไร
แบบนี้ คือเราไม่สามารถรู้ว่าเป็นปุ่มค้นหา คือแตะไปมันอาจจะเป็นสินค้าอะไรบางอย่าง มัน
ไม่ได้ Accessible ขนาดนั้นเลย ต้องอาศัยความฟลุ๊ค ต้องอาศัยความชำนาญ ต้องอาศัย
การศึกษาดูก่อน พอมันทำได้แล้ว แล้วเราได้หลักการอะไร เช่น แตะข้างล่างก่อน แล้วค่อยแตะ
เหนือปุ่มโฮมนิดนึง มันจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่า (โอ๊ค , สัมภาษณ์เชิงลึก, 22 กรกฎาคม 
2564) 
 
เรื่องข้อมูลข่าวสารที่เค้าโพส เรื่องแอปที่คนพิการทางสายตาเข้าไม่ค่อยถึง เราก็อาจซื้อไม่ได้ ใน
เรื่องแอปที่เข้าไม่ถึงเป็นในลักษณะไหน เข้าไปแล้วโปรแกรม Screen Reader ไม่อ่าน อาจจะ
เป็นเพราะเทคนิคของแอป หรือหน้าตาของเมนูที่จะเป็นภาพ ก็น่าจะปรับปรุงให้เราสามารถ
เข้าถึงได้ แล้วกับแอป Lazada ที่ใช้งานมีปัญหาไหม ก็ไม่ได้สะดวกซะทีเดียวแต่ก็ยังได้อยู่ มัน
ยังมีบางปุ่มที่มันไม่อ่านให้เราฟัง แต่บางทีเราก็จะทดลองกดไปดู (ณัฐ , สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 
สิงหาคม 2564) 
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อย่างแรกเลยคือรูปภาพ เพราะบางคนไม่มีเขียนอธิบาย หรือทำ Alternate Text ให้ ถ้าอย่าง
ในเว็บจะมี Alternate Text แต่อันนี้คุณไม่ทำ เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพอะไร คนขายไม่ค่อย
อธิบายในตัวสินค้า อธิบายไม่ครบ (กาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กันยายน 2564) 

 
ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ดังคำให้

สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 6 คน 
 
บางเพจ บางโพส ที่มีแค่รูปไม่มีคำอธิบาย แล้วบางทีเป็นสินค้าที่เราอยากได้ บางทีคอมเม้นก็
บอกแค่ว่าไม่สวย เราก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่ไม่สวย บางทีเราใช้ชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้มีคนตาดีมาอยู่ด้วย 
เราก็หาคนช่วยดูให้ไม่ได้ แล้วก็จะเป็นโฆษณาที่เป็นคลิปมีแต่เสียงดนตรีกับภาพไม่มีเสียง
อธิบายก็ถือว่าเป้นความไม่สะดวกอย่างนึง ก็ตัดปัญหาด้วยการไม่ซื้อ (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 
กันยายน 2564) 
 
ก็เป็นเรื่องรูปภาพ เช่น การเขียนอธิบายในรูปภาพ ที่บางทีเราก็อ่านได้ บางทีเราก็อ่านไม่ได้ ก็
จะต้องหาร้านที่เขียนอธิบายด้วย Text ? ใช่ แต่ว่าเราก็ต้องไปเจออีกว่า บางร้านส่งภาพมาให้ดู
ว่าตามภาพเลย เราก็ต้องไปอธิบายให้เค้าเข้าใจอีกว่าเรามองไม่เห็นเราตาบอด แล้วในเรื่องการ
ใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลดสามารถใช้ได้อย่างสะดวกไหม ก็เป็นปัญหาอยู่นะ บางทีการใช้งาน 
Voiceover มันจะอ่านรายละเอียดให้เราไม่ชัดเจน (กาน , สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 กรกฎาคม 
2564) 
 
ก็จะเป็นบางอันที่เราอ่านไม่ได้เลยว่ามันคืออะไร แล้วก็อย่างไลฟ์ที่ขายขนมใน Facebook เค้า
ก็จะพูดว่าสนใจสินค้าชิ้นนี้กด cf ได้เลย เราก็จะงงว่า cf อะไร เราก็ต้องใจเย็นฟังนิดนึง ว่าเค้า
จะพูดบอกชื่อต่อไหม แต่บางอย่างเราก็ไม่รู้จักเราก็ต้องถามเพ่ือนเอา มันไม่มีความละเอียด 
(อาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 19 กันยายน 2564) 
 
รูปภาพเลย อย่างที่ 1 เลย อย่างเช่นเวลาเราอยากไปซื้อของบน Page Facebook ต่าง ๆ เรา
สนใจสินค้าตัวนึงแล้วส่วนใหญ่เค้าจะเขียนรายละเอียดสินค้าไม่ละเอียด แต่เค้าจะบรรยายด้วย
รูป แล้วก็ให้อินบล็อกไปที่หลังร้าน เพ่ือคุยกับแม่ค้าคุยกับพ่อค้า แต่พออินบล็อกไป มีรุ่นไหน
อะไรบ้าง ก็จะส่งรูปกลับมา ทุกอย่างเค้าจะบรรยายด้วยรูป ใน Lazada Shopee เองก็ตาม ก็
อธิบายได้ไม่ค่อยดี เหมือนเค้าจะเขียนแค่รายละเอียดคร่าวๆ แล้วเหมือนเค้าก็อปแปะจากร้าน
ต้นทางให้มาเท่านี้ เค้าก็ก็อปแปะ เค้าก็เขียนเหมือนกันหมดเลยทุกร้าน บางครั้งมันก็เป็น
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เหมือนปัญหาในการตัดสินใจของเราเหมือนกันว่ามันเป็นสินค้าที่เราต้องการไหม (เหลือ , 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
 
หลัก ๆ คือการที่คนพิการทางสายตาจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือมันไม่มีที่หน้าร้าน 
หรือการได้รับคำแนะนำจากเพ่ือนมา และการอธิบายคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างชัดเจนก็จะ
ช่วยในการตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตาได้ เพราะอธิบายเป็นภาพเราก็มองไม่เห็นอยู่
แล้ว แต่ถ้าบางร้านเค้าอธิบายมาเป็นตัว Text มันก็จะดีกว่า (พล , สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 
สิงหาคม 2564) 
 
ถ้าลำบากก็อาจจะเป็นสมมุติเราไปซื้อของแล้วเราติดต่อกับคนขาย ถ้าเค้าไม่รู้ว่าเราตาบอดเค้า
ก็จะชอบส่งรูปมาให้ เช่น โอนเงินมาที่นี้นะ แล้วเค้าก็จะส่งรูปมา เราก็ต้องบอกให้เค้าพิมพ์ให้ 
ซึ่งบางทีเค้าก็จะไม่เข้าใจ (ธัญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กรกฎาคม 2564) 

 
ปัจจัยอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล  ดังคำ

ให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนคนตาบอด และอาจารย์
มหาวิทยาลัยภาควิชาฟ้ืนฟู ที่มีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 2 คน 

 
ก็จะเป็นเรื่องของที่ต้องรอจัดส่งสินค้า แต่เรารอไม่ได้ แล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล
บางอย่าง อย่างเช่นรูปภาพ แล้วก็ในเรื่องที่เราจะไม่สามารถสัมผัสสินค้าก่อนได้ เพราะสินค้า
บางอย่างเราก็ต้องใช้การสัมผัสในการตัดสินใจเลือกอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าว่า ทรงมันเป็นยั งไง 
คอมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ เพราะว่าของแบบนี้เราไปลองหน้าร้านมันก็จะดีกว่า (น้อย , 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 สิงหาคม 2564) 
 
สินค้าบ้างอย่างก็ต้องการที่จะสัมผัสตัวสินค้าก่อน แต่ถ้าอย่างเป็นเรื่องของกินเราก็อาจจะสั่ง
ออนไลน์ได้ แต่ถ้าเป็นอย่างเสื้อผ้าก็ยังต้องอยากที่จะสัมผัสของก่อน แต่จะไม่ใช่คนที่ไปเดินดู
แล้วกับมาสั่งทางออนไลน์ ถ้าไปดูแล้วชอบก็คือซื้อเลย ถ้าไม่มีข้อมูลในการซื้อแล้วจะต้องไล่ดู
ข้อมูลทีอัน เลยทำให้ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลา แล้วบ้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าก็สามารถนั่ง
รถไฟฟ้าไปลงหน้าห้างได้เลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าการซื้อของหน้าร้านก็ยังสะดวกอยู่ (ออม , 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 สิงหาคม 2564) 
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4.12 ความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาระหว่างการซื้อสินค้า
ผ่านช่องออนไลน์กับการซื้อสินค้าหน้าร้าน 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เริ่มเข้ามามีความ
จำเป็นต่อคนพิการทางสายตาเป็นอย่างมากในช่วงการระบาดของโควิด – 19 เนื่องจากมีการล็อก
ดาวน์ จะต้องทำการ WFH และมีความกลัวที่จะต้องออกไปพบปะและสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้
ติดโควิด – 19 ได้ คนพิการทางสายตาจึงเริ่มที่จะใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน 

ทั้งนี้เมื่อไม่คำนึงถึงการระบาดของโควิด -19 การเลือกซ้ือสินค้าระหว่างหน้าร้านกับการซื้อผ่าน
ออนไลน์นั้น คนพิการทางสายตาจะเลือกใช้อย่างผสมผสานกัน เนื่องจากสินค้าบ้างชนิดยังคงต้องการ
การสัมผัสเผื่อที่จะรับรู้รูปร่าง พ้ืนผิว หรือวิธีการใช้งานที่ต้องทำการทดลองก่อนซื้อ เช่น เสื้อผ้า ของ
สวมใส่ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่คนพิการทางสายตาจำเป็นจะต้องเลือกซื้อที่หน้าร้าน อย่างไรก็ตามเมื่อ
คนพิการทางสายตาได้สัมผัสสินค้า หรือเรียนรู้การใช้งานสินค้านั้นแล้ว ถ้าเป็นสินค้าที่ตนไม่มีความ
จำเป็นจะต้องรีบใช้งาน และการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มีราคา หรือโปรโมชั่นที่ดีกว่าหน้าร้านคน
พิการทางสายตาก็เลือกที่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มี
ระดับสายตาบอดสนิท และมีการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง 12 คน 

 
พูดยากมากเลยเพราะตอนนี้มันก็โควิดด้วย ถ้าไม่มีโควิด? ก็ขึ้นอยู่กับสินค้า ว่ามันเป็นอะไรที่
ต้องมีการทดลองใช้ไหม หรือต้องเป็นอะไรที่เราต้องจับสัมผัสด้วยตัวเองไหม ถ้ามันเป็นอะไร
ใหม่ๆที่เราไม่รู้เลยว่าหน้าตามันเป็นยังไง เราจะสามารถจะใช้มันได้ยังไง เราเข้าถึงมันได้แค่ไหน 
แบบนี้ก็จะต้องไปลองซื้อที่ร้าน ไปลองใช้ดูก่อน อย่างสมมุติ Iphone เราก็ไม่รู้ว่าตัวที่มัน
ออกมาใหม่มันเป็นยังไงมันใช้ยังไง มันเป็นแบบเหลี่ยม แบบมน ขนาดถือแล้วมันเหมาะมือไหม 
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง เราก็ต้องไปลองที่ร้าน แต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่เรารู้อยู่แล้วว่าหน้าตามัน
เป็นยังไง การเข้าถึงมันเป็นยังไง สมมุติอย่างอาหาร ที่เราเคยกินอยู่แล้วร้านนี้ อย่าง Pizza 
hut เราเคยกินอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปกินที่ร้านก็ได้ เราก็สั่งทานที่บ้านก็ได้ เพราะมันไม่ใช่ช่วงที่
เราอยากออกไปข้างนอก บางทีก็งานยุ่งก็สั่งมาที่บ้านก็ได้ แบบนี้ก็จะเหมาะกับออนไลน์ แล้ว
แบบที่ไปที่ร้านก่อนไปสัมผัสไปใช้งานก่อนแล้วกลับมาสั่งออนไลน์? ก็อาจจะมีถ้าออนไลน์มัน
ถูกกว่า เพราะหลาย ครั้งทางออนไลน์ก็มักจะถูกกว่าหน้าร้าน แต่ส่วนตัวถ้าคิดจะไปหน้าร้าน
แล้วก็จะหาข้อมูลไว้ก่อนเบื้องต้นแล้ว ว่าราคาหน้าร้านเท่าไหร่ ราคาออนไลน์เท่าไหร่ แต่ว่าเรา
ไม่เคยเจอเลยว่าสินค้านี้มันเป็นยังไง เราก็ไปดูที่หน้าร้าน แล้วเราก็อาจจะซื้อเลยถ้าเราต้องการ
ด่วนทันที หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมันรอได้ แล้วในออนไลน์มันถูกกว่าก็อาจจะซื้อออนไลน์ แต่
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ถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาก่อนเลย ไม่รู้เลยว่าในออนไลน์มันจะถูกกว่า แล้วสิ่งนี้ก็
เป็นสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้ว แล้วมันไม่มีราคาให้เราเปรียบเทียบก็อาจจะซื้อเลยก็ ได้ (ออย, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 กรกฎาคม 2564) 
 
ก็อย่างที่บอกไปก็คือหน้าร้านมันก็จะดีตรงที่เราได้สัมผัสสิ่งของ อย่างเครื่องสำอางเราก็มี BA 
แนะนำ ได้ทดลองก่อน แต่ถ้าให้เลือกว่าชอบอันไหนมากกว่ากัน ก็ชอบออนไลน์มากกว่า แต่ถ้า
เอาตามความเป็นจริงเลยมันก็ต้องแล้วแต่ประเภทสินค้าที่จะซื้อ (น้อย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 29 
สิงหาคม 2564) 
 
โดยส่วนตัวชอบซื้อสินค้าหน้าร้าน โดยเฉพาะสินค้าที่มันมีความละเอียดอ่อน อย่างพวกผ้าพวก
เสื้อ ชอบไปหน้าร้านมากกว่า แต่ถ้ามันจำเป็นติดเงื่อนไขนู้นนี้นั้น ก็ไม่จำเป็น ก็สั่งออนไลน์เอา 
ถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่มีแค่นี้ รูปแบบเท่านี้ ไม่ต้องจับ อ่านแค่สเป็คแล้วราคาก็ซื้อได้ เราก็จะซื้อ
ออนไลน์ซะเป็นส่วนมาก ถ้าเป็นของที่คุ้นเคยก็ซื้อออนไลน์ดีกว่า? ใช่ (หลง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 
21 กันยายน 2564) 
 
จริงต้องดูที่ตัวสินค้า ก็ชอบทั้งสองช่องทาง อย่างเช่นถ้าตัดสินใจซื้อตุ๊กตาจะไม่ซื้อออนไลน์ 
เพราะเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาขนนุ่มก็จะชอบที่ไปหน้าร้านมากกว่า ต้องดูที่ประเภทสินค้าด้วยว่า 
เสื้อผ้าก็จะชอบซื้อหน้าร้านมากกว่าออนไลน์ ซื้อตุ๊กตา หรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ
อะไรแบบนี้ แต่ถ้าของเบ็ดเตล็ดทั่วไป อย่างเครื่องสำอาง น้ำหอม ของขบเคี้ยว ของใช้ในบ้าน 
ก็เลือกซื้อออนไลน์มากกว่า หรือถ้าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีราคา ค่อนข้าที่จะต้องมีเนื้อสัมผัสที่
จะต้องโอเค หรือว่าเสื้อผ้าก็จะเลือกที่จะไปหน้าร้านมากกว่า ก็ขึ้นอยู่กับสินค้าถึงจะตัดสินใจว่า
จะเลือกออนไลน์หรือหน้าร้าน ก็ให้ความสำคัญกับประเภทสินค้าเป็นสำคัญ แล้วการซื้อของ
ออนไลน์มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันไหม ด้วยยุคนี้ก็ถือว่ามีความจำเป็นมาก เพราะว่ามัน
ต้องเสี่ยงกับการไปเจอคนเยอะแยะมากมาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเอง ไม่ต้องเสียเวลางาน 
และไม่เสียเวลาในวันหยุดพักผ่อนที่บ้าน ก็ถือว่ามีความจำเป็น และมันสามารถประหยัดเวลา
ให้เราเยอะมาก สมมุติว่าเราจะต้องซื้อน้ำยาล้างจานสักยี่ห้อนึงที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ถ้าเราเดิน
ห้างเราก็ต้องใช้เวลากว่าจะไปเลือกไปหา กว่าจะบอกคนที่พาไปได้ว่าเอาซันไลต์สีชมพูซากุระ 
แล้วถ้าไปกับคนไม่รู้เค้าก็จะต้องใช้เวลาเป็น 10 - 20 นาที แต่ถ้าเราซื้อออนไลน์ด้วยตัวเองเรา
ก็แค่เลือก อย่างซื้อในแอปโลตัสเราก็เลือกแค่ว่าเอาน้ำยาล้างจานซันไลต์ซากุระ แล้วก็ใส่
ตะกร้า แล้วเค้าก็มาส่ง แบบนี้ก็จะสะดวกกว่า แล้วเราสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอ่ืนได้ด้วย 
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ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะหมดเวลาไปกับการเดินห้างครึ่งวันแทบไม่ได้อะไรเลยก็มี แล้วก็ทำได้ด้วย
ตัวเองไม่ต้องพ่ึงใคร (นิ่ม, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กันยายน 2564) 
 
ก็ชอบทั้ง 2 อย่าง ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะซื้อเป็นของที่รู้สเปคอยู่แล้วว่าเราต้องใช้แบบไหนยังไง ก็
จะเข้าไปสั่งซื้อได้เลย ส่วนที่ต้องไปหน้าร้านเองส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้า เพราะอย่างผ้ามัน
จะมีเนื้อหลายอย่าง รายละเอียดมันเยอะเราก็ต้องไปดูเอง ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะไปหน้าร้าน
เอง (อาย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 19 กันยายน 2564) 
 
ชอบที่จะผสมผสานกันมากกว่า อย่างที่ได้บอกไว้ อย่างอันไหนที่เราไปเที่ยวเล่นแล้วเราไปเจอ 
เราก็จะลองหยิบมือถือขึ้นมาลองเทียบราคา แล้วในออนไลน์มี official store ไหม ถ้ามี แล้ว
เราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้น เราก็สั่งวันนี้จาก Lazada Shopee รอ 2 - 3 วันก็ถึงแล้ว ถ้าเป็นไป
ได้ก็จะทำอย่างงี้ แต่ถ้าเป็นร้านอย่าง Tops หรือ Lotus บางทีมันก็จะมี 1 แถม 1 หรือของลด
ราคาเยอะไปหมด แล้วเรามีเพ่ือนพาไป หรือพนักงานค่อยช่วยเหลือ มันก็จะสะดวก แต่ถ้าเรา
ซื้อผ่านแอพบางทีมันเยอะมากเราก็หาส่วนลดไม่เจอ บางแอปมันก็หายาก ถ้าเป็นของอุปโภค
บริโภคแบบนี้ถ้าโควิดหายก็อยากไปเดินเล่นมากกว่า เราก็จะได้เจอสินค้า ได้สัมผัส แต่ว่าซื้อ
หรือไปก้จะมาเทียบราคากับในออนไลน์อีกที แต่ก็อย่างที่บอกถ้าราคาไม่ได้ต่างกันมากก็ซื้อเลย 
(เหลือ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 กรกฎาคม 2564) 
 
ก็ถ้าการไปซื้อหน้าร้านมันสะดวก เรารู้รายละเอียดข้อมูลสินค้าได้อย่างในออนไลน์ ข้อดีก็คือ
เราได้สัมผัสสินค้าได้ แต่การซื้อของออนไลน์มีข้อมูลบอกก็จริงแต่เราก็ไม่ได้จับดูว่ามันมีขนาด
แค่ไหน อย่างซื้อลำโพงเราก็อ่านรายละเอียดมันได้แต่ว่าเราก็จะไม่รู้ลักษณะมัน หรือผิวสัมผัส
ของมัน หรือขาตั้งมันเป็นแบบไหน มันก็ต้องลุ้นว่าเราจะได้ของแบบไหน แต่ถ้าไปซื้อหน้าร้าน
เราก็จะรู้ตรงนี้ได้เพราะเราได้จับได้สัมผัสก่อนว่าเราถูกใจไหม แต่ทางออนไลน์ก็มีให้เลือกเยอะ
กว่า มีรายละเอียดบอกเราเยอะกว่า ทางออนไลน์ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ โอเคอยู่ (ปุ้ม, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 8 สิงหาคม 2564) 
 
ถ้าหน้าร้าน ถ้าเราเจอคนช่วยเหลือ เจอคนที่อธิบายสินค้าให้เราดี มันก็จะโอเค เพราะเราได้จับ
ได้สัมผัส ว่าของดีไม่ดีเราก็ตัดสินใจได้ แต่ว่าในแอปมันมีข้อมูลที่เราเข้าถึงง่ายในรายละเอียด
มันก็ดีกว่า ทำให้เราตัดสินใจได้ง่าย แล้วมันก็ถูกด้วย เพราะบางอันก็ถูกกว่าที่หน้าร้าน (ณัฐ, 
สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 สิงหาคม 2564) 
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ก็สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกทั้ง 2 ช่องทาง แต่ถ้าชอบก็คือการซื้อหน้าร้านมากกว่า แต่ก็
มีข้อเสียว่าบางทีพนักงานหน้าร้านเค้าไม่ค่อยสนใจเรา พนักงานบางที่เค้าก็จะไม่ค่อยอยากตอบ
คำถามเรา ว่าคุณสมบัติของสินค้ามันทำอะไรได้บ้าง หลังๆเราก็จะไปหาข้อมูลจากออนไลน์
ก่อน แล้วค่อยไปซื้อเลย อีกอย่างคือพนักงานเค้าไม่ค่อยอธิบาย เราก็เลยต้องไปหาข้อมูลทาง
ออนไลน์มาก่อน (พล, สัมภาษณ์เชิงลึก, 14 สิงหาคม 2564) 
 
ในการซื้อออนไลน์เราก็ประหยัดเวลาเดินทางได้ แต่ถ้าข้อเสียคือเราจะไม่รู้หน้าตาของสินค้า 
แต่การไปซื้อที่ร้านเราสามารถที่จะหยิบจับดูสินค้าได้ ว่าเราพอใจไหม (จิต, สัมภาษณ์เชิงลึก, 5 
สิงหาคม 2564) 
 
เลือกออนไลน์ เพราะว่าไม่อยากเดินทาง การที่เราจะไปสถานที่ใดสักที่หนึ่งมันเป็นสถานที่
แปลกใหม่สำหรับเรา เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นที่ที่เราไม่เคยไป เราก็เลือกที่จะอยู่บ้านแล้วรอของ
มาส่งง่ายกว่า หรือว่ามันเป็นที่ที่มันอยู่ใกล้โรงเรียนหรือมันอยู่ใกล้ที่ทำงานก็โอเคก็จะเป็นอีก
เรื่องนึง (ธัญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 21 กรกฎาคม 2564) 
 
ก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่าง ถ้าในออนไลน์ไม่มีสิ่งที่เราต้องการ เราก็ต้องไปซื้อที่หน้าร้าน แล้วเรา
ก็ต้องดูถึงความจำเป็นด้วย แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วย เราก็จะสะดวกที่จะซื้อจากออนไลน์
มากกว่า แล้วถ้าไม่มีโควิด เราก็จะไปหน้าร้าน ก็คือถ้าไม่มีโควิดก็จะซื้อผ่านหน้าร้านมากกว่า
ออนไลน์ ใช่ซื้อหน้าร้านมากกว่า เพราะว่าถ้าเราไปหน้าร้านเราก็จะได้สัมผัส แล้วก็ได้ทดลองใช้ 
(ป่าน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 31 สิงหาคม 2564) 
 

4.13 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคนพิการทางสายตาที่มีอาชีพ รายได้ เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม
สังคมออนไลน์ เป็นผู้ใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และมีระดับสายตาบอดสนิททั้ง 20 คน 
พบว่า คนพิการทางสายตามีการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสาร ใช้ในการพูดคุย 
และได้รับสื่อโฆษณาสินค้าจากแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อย่าง Facebook มากที่สุด เนื่องจากคน
พิการทางสายตาจะเลือกใช้หรือเลือกที่จะอยู่กับแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ใดนาน ๆ จะมาจาก
ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาได้ของแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น และกลุ่มเพ่ือนของตนเองที่ใช้งาน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด นอกจากนี้เมื่อมีแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ใหม่ออกมา เช่น 
Clubhouse คนพิการทางสายตาจะมีการเปิดรับและทดลองใช้ ถ้าแฟลตฟอร์มนั้นคนพิการทาง
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สายตาสามารถเข้าถึงเนื้อหาและการใช้งานได้ ร่วมถึงมีกลุ่มเพ่ือนที่ใช้งานคนพิการทางสายตาจะมีการ
เลือกใช้แพลตฟอร์มไปในระยะยาว 

เมื่อคนพิการทางสายตามีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ คนพิการทางสายตาก็จะได้รับเนื้อหาสื่อ
โฆษณาบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ไปด้วย เนื่องจากวิธีการรับเนื้อหาของคนพิการทางสายตาบน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์มาจากการใช้งาน Screen Reader บนอุปกรณ์ การใช้งาน Screen 
Reader ให้อ่านเนื้อหาบนอุปกรณ์จะเป็นการปัดหน้าจอให้ Screen Reader อ่านไปทีละบรรทัด การ
รับเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาจึงไล่จากชื่อเจ้าของโพสต์ เนื้อหาที่
เป็น Text ส่วนเนื้อหาที่เป็นรูปภาพคนพิการทางสายตาจะได้รับรู้แค่ว่ามีรูปภาพ แต่จะไม่สามารถรับรู้
ถึงรายละเอียดได้ว่าในรูปภาพเป็นภาพอะไร ในรูปภาพมีการเขียนเนื้อหาด้วยหรือไม่ เนื้อหาโฆษณาที่
คนพิการทางสายตาสามารถรับสารได้จึงเป็น Text และ VDO ที่มีเสียงบรรยาย ดังนั้นเมื่อคนพิการ
ทางสายตาสามารถที่จะรับรู้ถึงโฆษณานั้น ๆ ได้ก็จะเกิดการจดจำชนิดของสินค้า ชื่อของสินค้า และ
แบรนด์ จึงนำไปสู่เส้นทางการตัดสินใจซื้อ และการเปิดรับเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการ
ทางสายตาจึงมาจากปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนพิการทางสายตาสามารถรับรู้เนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์นั้น ๆ ได้ 

เส้นทางการตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา เมื่อคนพิการทางสายตามีการรับรู้ และจดจำ
ตัวสินค้าแล้วนั้น คนพิการทางสายตาจะทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าว่าสินค้าตัวนั้น โดยการ
เสิร์ชหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนิยมค้นหาผ่าน Google หรือ Youtube การค้นหาผ่าน 
Google คนพิการทางสายตาจะทำการเปิดดูเนื้อหาไปทีละลิ้งค์ที่ขึ้นจากคำค้นหา โดยใช้ข้อมูลที่เป็น
การเขียนบรรยาย และข้อมูลรูปแบบ VDO ที่มีคำบรรยายอย่าง Youtube เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล
สินค้าว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีการใช้งานอย่างไร สามารถมอบประโยชน์อะไรให้กับตนเองได้บ้าง 
และสินค้าตัวนั้นคนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงการใช้งานได้หรือไม่ 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกคนพิการทางสายตามีการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าแบบเน้นคุณภาพ และแบบตามความเคยชิน เนื่องจากพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูล
ข้องคนพิการทางสายตาจะเป็นการคำนึงถึงการเข้าถึงการใช้งานของสินค้าของคนพิการทางสายตา 
และสินค้านั้นสามารถเอ้ืออำนวยความสะดวกให้ได้มากน้อยขนาดไหน ส่วนในการเลือกซื้อแบบตาม
ความเคยชินนั้น คนพิการทางสายตาจะมีการเลือกซื้อสินค้าประเภทของใช้ประจำวันหรือของใช้
ส่วนตัวแบบตามความเคยชิน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าไปตามกลุ่มบุคคล
ใกล้ชิด เนื่องจากสินค้าที่ต้องใช้การมองเห็นอย่างสี หรือรูปร่างเข้ามาเก่ียวข้อง คนพิการทางสายตาจะ
มีการให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาช่วยเหลือในการเลือกซ้ือ 

การใช้งานช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตาพบว่ามีการใช่งานช่องทาง
การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook มากที่สุด เนื่องจากการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook จะ
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เป็นการแชทพูคคุย และทำการสั่งซื้อกับกับผู้ขายโดยตรง ซึ่งการพูดคุยเป็นการพูดคุยในรูปแบบ Text 
ที่โปรแกรม Screen Reader มาสามารถอ่านข้อมูลให้คนพิการทางสายตาได้โดยไม่มีปัญหา ต่างกัน
กับ Lazada และ Shopee ที่เป็นการเลือกดูสินค้ากดใส่ตะกร้าโดยตนเอง ซึ่งข้อมูลของสินค้าจะมาใน
รูปแบบ Text รูปภาพ และ VDO ข้อมูลที่คนพิการทางสายตาสามารถที่จะรับได้จะเป็นข้อมูลใน
รูปแบบ Text และ VDO ที่มีรูปภาพเท่านั้น นอกจากนี้การใช้งานคำสั่งเมนูต่าง ๆ บน Lazada และ 
Shopee โปรแกรม Screen Reader ไม่สามารถที่จะอ่านได้ เนื่องจากไม่ได้มีการใช้ Alternate Text 
ในทุกเมนูคำสั่ง จึงทำให้ Screen Reader ไม่สามารถอ่านได้ว่าเมนูคำสั่งนั้นเป็นอะไรทำให้คนพิการ
ทางสายตาไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานได ้

ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ของคนพิการทางสายตา ปัจจัยหลักคือปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากคนพิการทางสายตาจะ
สามารถใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้จะต้องใช้งาน Screen Reader ผ่านอุปกรณ์อย่าง
คอมพิวเตอร์ และ Smartphone โปรแกรม Screen Reader จะเป็นตัวช่วยแทนสายตาในการอ่าน
ข้อมูลบนหน้าจอให้คนพิการทางสายตาสามารถรับรู้เมนูคำสั่ง และข้อมูลบนช่องทางการซื้อสินค้า
ออนไลน์ การที่คนพิการทางสายตาจะสามารถเข้าถึงการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์จึงจำเป็นจะต้อง
มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการเข้าถึงการใช้งาน และการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มตาม 
Web Content Accessibility Guidelines ซึ่งเป็นมาตรฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้
คนทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม  Guideline ต่าง ๆ ถูกร่าง
ขึ้นโดย W3C ที่เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเว็บไซต์ มีการกำหนด
เกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของเว็บไซต์มี 3 ระดับ คือ ผ่านระดับ A คือ เว็บไซต์พอจะเข้าถึงได้ ผ่าน
ระดับ AA คือ เว็บไซต์เข้าถึงได้ ลดอุปสรรค ในการเข้าถึงลงไป ผ่านระดับ AAA คือ เว็บไซต์มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกในระดับดีมากต่อการเข้าถึง ซึ่งการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อสินค้า
ออนไลน์ตาม Web Content Accessibility Guidelines จึงเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการทาง
สายตา 

ทั้งนี้ความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาระหว่างการซื้อสินค้าผ่านช่อง
ออนไลน์กับการซื้อสินค้าหน้าร้าน คนพิการทางสายตามีความนิยมในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ซึ่งจากการแพร่ระบาดของ 
Covid – 19 การใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์จึงเข้ามาเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความ
สะดวกให้กับคนพิการทางสายตาในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามการซื้อสินค้าที่หน้าร้านยังคงมีความ
จำเป็นต่อคนพิการทางสายตาเช่นกัน เนื่องจากสินค้าอย่างเครื่องนุ่งห่มที่ต้องมีการทดลองใส่และใช้
การสัมผัสสินค้า และสินค้าอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องมีการทดลองใช้และสัมผัสรูปร่าง ดังนั้นการ
ซื้อสินค้าท่ีหน้าร้านจึงยังมีความจำเป็นต่อคนพิการทางสายตา 
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ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนแฟลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อ และการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา 
 

สรุปข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  
และการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา 

พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
(ข้อ 4.1 – 4.3) 

อุปกรณ์ที่ใช ้
Smartphone Tablet และคอมพิวเตอร์ 

- นิยมใช้อุปกรณ์ Smartphone มากที่สุด เพราะพกพาสะดวก 
- นิยมใช้ระบบปฏิบัติการ IOS มากที่สุด เนื่องจากระบบ IOS มีการพัฒนาตาม 
Accessibility Guideline จึงสามารถใช้งาน Screen Reader ได้โดยไม่จำเป็นต้องลง
แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมเพ่ิมเติม 

การเปิดรับเนื้อหา 
- ข้อความ (Text) 

เนื่องจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาจะเป็นการใช้งานผ่าน
โปรแกรม Screen Reader บนอุปกรณ์ ซึ่งความสามารถของ Screen Reader จะสามารถอ่าน
เนื้อหาที่เป็น ข้อความ (Text) และเมนูคำสั่งที่ใส่ Alternate Text มา คนพิการทางสายตาจึง
สามารถที่จะรับเนื้อที่เป็น Text และสามารใช้งานเมนูคำสั่งบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
- VDO ที่มีเสียงคำบรรยาย 

คนพิการทางสายตาสามารถรับเนื้อหาที่ เป็น VDO ได้ แต่จะต้องเป็น VDO ที่มีคำ
บรรยายเกี่ยวกับตัวสินค้า เนื่องจากคนพิการทางสายตาจะไม่สามารถรับเนื้อหาที่เป็นภาพได้ จึง
ต้องมีคำบรรยายเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงตัวสินค้าได้ว่าเป็นสินค้าอะไร มีความสามารถอย่างไร 
ระยะเวลา และช่วงเวลาในการใช้งาน 
- ใช้งานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตลอดทั้งวัน 

เป็นการใช้เพื่อเช็คข่าวสาร เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และเพ่ือการทำงาน 
- ใช้งานมากกว่า 1 ชั่วโมง ช่วงหลังเลิกงาน และก่อนนอน 

เป็นการใช้เพื่อค้นหาข้อมูล และเพ่ือความบันเทิง 
 
 
 



105 
 

สรุปข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  
และการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา 

บุคคลอ้างอิง 
- กลุ่มเพ่ือน 

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตา มีการทดลองใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ใหม่ ไปตามกระแส แต่การใช้งานในระยะยาว คนพิการทางสายตาจะเลือกใช้ตามกลุ่ม
เพ่ือนว่ามีการใช้งานอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ใดมากท่ีสุด 
 

เส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้า 
(ข้อ 4.5, 4.7) 

สัมผัสสิ่งกระตุ้น 
คนพิการทางสายตามีการเปิดรับเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ และมีการสัมผัสกับสิ่ง

กระตุ้นความต้องการซื้ออย่างโฆษณาบนสื่อคังคมออนไลน์นั้น ๆ ซึ่งเนื้อหาของโฆษณาบนสื่อ
สังคมออนไลน์จะเป็นโฆษณาที่มีข้อมูลรูปแบบ Text และ VDO ที่มีคำบรรยาย ทั้งนี้โฆษณาที่มี
รูปภาพประกอบถึงแม้คนพิการทางสายตาจะไม่สามารถรับเนื้อหาที่เป็นรูปภาพได้ แต่การที่
โฆษณามีข้อมูล Text และมีรูปภาพ หรือ VDO แนบมาด้วยจะทำให้คนพิการทางสายตารู้สึกว่า
สินค้าท่ีโฆษณามีความน่าเชื่อถือ 
แปลความหมาย 

เมื่อคนพิการทางสายตาเปิดรับเนื้อหาโฆษณาแล้วนั้น จะทำการประมวลผลว่าโฆษณานั้น 
เป็นโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าชนิดใด สามารถมอบประโยชน์อะไรให้ได้ มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อ
สินค้านั้นหรือไม่ ถ้ามีความจำเป็นก็จะนำไปสู่ความต้องการซื้อสินค้าและทำการค้นหาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ในกรณีที่ยังไม่มีความจำเป็นจะนำไปสู่การจดจำ 
จดจำ 

เมื่อคนพิการทางสายตามีการตัดสินใจว่าสินค้าที่โฆษณานั้นยังไม่มีความจำเป็นในการซื้อ 
จะทำการจดจำข้อมูลตัวสินค้า และชื่อตราสินค้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเมื่อพบปัญหา/ความต้องการ
ซื้อสินค้า 
ความต้องการซื้อสินค้า 

เมื่อคนพิการทางสายตามีความต้องการซื้อสินค้าจะนำข้อมูลในความจำมาทำการค้นหา
ข้อมูลโดยการเสิร์ชหาข้อมูลจาก Google และ Youtube เพ่ือหาข้อมูลสินค้าจากการรีวิว หรือ
ข้อมูลสินค้าจากเว็บไซต์ของผู้ขายโดยตรง 
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สรุปข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  
และการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา 

การตัดสินใจเลือก 
(ข้อ 4.6, 4.8 ) 

- การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของคนพิการทางสายตาจะเป็นการใช้การประเมินแบบพิจารณาทีละ
ส่วนแบบชดเชย โดยจะเปลี่ยนเทียบจากประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ สามารถเข้าถึงการใช้งานของ
สินค้านั้นได้เท่าไหร่ ตราสินค้า และราคา 
- รูปแบบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า 
- สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าที่มีราคาสูง คนพิการทางสายตาจะใช้การตัดสินใจเลือก
แบบคุณภาพ โดยคำนึงถึงการเข้าถึงการใช้งานได้เป็นหลัก 
- สินค้าประเภทอุปโภค บริโภค หรือของใช้ประจำวัน คนพิการทางสายตาจะใช้การตัดสินใจเลือก
แบบตามความเคยชิน เนื่องจากคนพิการทางสายตาเมื่อใช้งานของใช้แล้วเกิดความยอมรับว่าใช้
งานได้ดีก็จะเลือกใช้ในแบบเดิม เพราะถ้าจะเปลี่ยนแบบจะไม่มีความมันใจในคุณภาพว่าดีเท่าเดิม
หรือไม ่
- การเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาจะมีการตัดสินใจเลือกอิงตามกลุ่มบุคคลใกล้ชิดอย่าง
เพ่ือนหรือครอบครัว เนื่องจากการรับรู้ของข้อมูลของสินค้าที่ต้องใช้การมองเห็น เช่น การจับคู่สี
ของการแต่งกาย คนพิการทางสายตาจะให้เพ่ือนหรือครอบครัวเป็นคนช่วยเหลือในการตัดสินใจ 
 
 

พฤติกรรมการใช้งาน E-Commerce 
(ข้อ 4.4, 4.9, 4.12) 

- คนพิการทางสายตามีการเลือกใช้งาน E-Commerce จากการเข้าถึงได้ในการใช้งาน และการ
เข้าถึงได้ของข้อมูล โดยการใช้งาน Screen Reader บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซื้อสินค้า
ออนไลน์ 
- พฤติกรรมการใช้งาน E-Commerce ของคนพิการทางสายตา มีการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่ต้องการซื้อ 
- คนพิการทางสายตาจะมีการเลือกใช้งานตามบุคคลอ้างอิง คือ กลุ่มเพ่ือนที่เป็นคนพิการทาง
สายตา เนื่องจากคนพิการทางสายตาจะมีการพูดคุยและปรึกษากับกลุ่มเพ่ือนในเรื่องของการใช้
งาน ถ้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ใด คนพิการทางสายตาสามารถที่จะเข้าถึง
ได้ดีจะก็มีการแนะนำให้ใช้งานเหมือนกัน 
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สรุปข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  
และการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา 

- คนพิการทางสายตามีการใช้งาน E-Commerce มากขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 
เนื่องจากมีการล็อกดาวน์ และไม่สามารถออกไปซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง 
 

ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 
(ข้อ 4.10) 

ปัจจัยด้านสังคม 
- จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และการล็อกดาวน์ ทำให้คนพิการทางสายตาหันมาใช้งาน
การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปซื้อของที่หน้าร้านได้ 
- ในการซื้อของที่หน้าร้านของคนพิการทางสายตาจะต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในการซื้อสินค้าที่หน้า
ร้าน เช่น พนักงานขาย เพ่ือน และครอบครัว เพ่ือช่วยในการดูสินค้าที่ต้องการจะซื้อให้ 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
- การเข้าถึงได้ของโปรแกรม Screen Reader สามารถทำให้คนพิการทางสายตาใช้งานการซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้า และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วย
ตนเอง 
ปัจจัยด้านการตลาด 
- การใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ คนพิการทางสายตาสามารถใช้ส่วนลดสินค้า และ
รับรู้ข้อมูลโปรโมชั่นได้ด้วยตนเอง ต่างจากการซื้อสินค้าที่หน้าร้านที่คนพิการทางสายตาจะต้องให้
บุคคลที่ไปด้วยช่วยดู หรือให้พนักงานช่วยในการอธิบาย ซึ่งอาจมีการตกหล่นของข้อมูล 
ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 
- ไม่ต้องพึงพาบุคคลอ่ืน เนื่องจากการซื้อสินค้าที่หน้าร้าน คนพิการทางสายตาจะต้องให้เพ่ือน
หรือครอบครัวช่วยพาไป และการไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านด้วยตนเองก็จะต้องให้พนักงานร้านค้า
ช่วยเหลือ จึงเกิดความไม่สะดวก 
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สรุปข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  
และการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนพิการทางสายตา 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 
(ข้อ 4.11) 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่ไม่เป็นไปตาม Web 
Content Accessibility Guidelines จึงทำให้เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่
มีการใช้งานได้ในแบบ Universal Design ที่เป็นหลักการออกแบบเพ่ือให้ทุกคนที่อยู่ในสังคม
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม 
ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
- การให้ข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ขายเน้นการให้ข้อมูล
สินค้าด้วยรูปภาพ จึงทำให้คนพิการทางสายตาไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้ เนื่องจาก
โปรแกรม Screen Reader ไม่สามารถท่ีจะอ่านขอ้มูลบนรูปภาพได้ 
ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 
- คนพิการทางสายตายังมีความต้องการที่จะสัมผัสตัวสินค้า เพ่ือรับรู้รูปร่าง และศึกษาการใช้งาน
ของสินค้า เช่น สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่
จะต้องมีการสัมผัสเนื้อผ้า ทดลองใส่ สัมผัสรูปทรง และทดลองใช้การทำงานว่าคนพิการทาง
สายตาสามารถใช้งานได้หรือไม่ 
- ความยากในการใช้งาน และความยากในการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ และแพลตฟอร์ม E-
Commerce จึงทำให้คนพิการทางสายตาเลือกที่จะซื้อสินค้าที่หน้าร้านมากกว่า ถ้าไม่มีข้อจำกัด
หรือสถานกาณ์ที่ทำให้ไม่สามารถซื้อสินค้าที่หน้าร้านได้มาบังคับ 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อของคนพิการทางสายตา มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อบนสังคมออนไลน์
ของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อการใช้งาน E-Commerce เพ่ือวิเคราะห์การประเมิน
ทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาที่มีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ เอ้ือประโยชน์และปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-
Commerce โดยในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งมีสายตาบอด
สนิทที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ มีรายได้ และใช้งาน E-Commerce ด้วยตนเอง จำนวน 20 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เพ่ือวิเคราะห์การค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า เพ่ือวิเคราะห์การประเมินทางเลือกและรูปแบบการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อสินค้า เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน E-Commerce เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ และ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ของคนพิการทางสายตา 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 พฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ 
คนพิการทางสายตามีพฤติกรรมในการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน  โดย

เป็นการแบ่งตามการใช้งาน คือ การใช้เพ่ือเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การใช้เพ่ือติดต่อสื่อสาร และการใช้
เพ่ือความบันเทิง ซึ่งเนื้อหาที่คนพิการทางสายตาเปิดรับในการใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะ
แตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ใช้เพ่ือเปิดรับข้อมูลข่าสาร คนพิการทางสายตามีการใช้งาน Facebook ในการเปิดรับข่าวสาร 
เนื่องจาก Facebook เป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่คนพิการทางสายตานิยมใช้จากความสามารถ
ในการเข้าถึงได้ของคนพิการทางสายตาบนแพลตฟอร์ม ซึ่งการเปิดรับข่าวสารบน Facebook ของคน
พิการทางสายตาจะเป็นการใช้งานผ่านโปรแกรม Screen Reader โดยเนื้อหาที่คนพิการทางสายตา
สามารถเปิดรับได้บน Facebook คือเนื้อหาที่เป็นข้อความ (Text) และ VDO ที่มีคำพูดอธิบาย แต่จะ
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ไม่สามารถเปิดรับเนื้อหาที่เป็นรูปภาพได้ เนื่องจากรูปภาพบนแพลตฟอร์มไม่ได้มีการออกแบบโดย
การใส่ Alternative Text ที่เป็นคำอธิบายรูปภาพที่ แทรกอยู่ใน HTML Code ของเว็บไซต์ จะใส่ไว้
เพียงบนรูปปุ่มคำสั่งบนหน้าแพลตฟอร์ม ทั้งนี้การเปิดรับเนื้อหาของคนพิการทางสายตาต่อเนื้อหาที่
เป็นโฆษณาบน Facebook คนพิการทางสายตาจะให้ความเชื่อถือโฆษณาที่มี  VDO หรือรูป
ภาพประกอบมากกว่าที่มีเพียงข้อความ (Text) ถึงแม้ว่าคนพิการทางสายตาจะไม่สามารถเปิดรับ
เนื้อหาที่เป็นรูปภาพก็ตาม แต่จะไม่สามารถรับเนื้อหาโฆษณาที่มีรูปภาพเพียงอย่างเดียวไม่ได้เลย 

ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสาร โดยใช้งาน Line และ Facebook Messenger คนพิการทางสายตามีการ
เปิดรับการใช้งาน Line เนื่องจากต้องใช้ในการทำงาน และการใช้งาน Facebook Messenger จาก
การใช้งาน Facebook ในการเปิดรับข่าวสารอยู่แล้ว โดยระยะเวลาในการใช้งานจะมีการใช้งานเป็น
เวลาสั่น ๆ และใช้งานอยู่ตลอดท้ังวัน 

ใช้ เพ่ือความบันเทิ ง โดยการใช้งาน Youtube และ Clubhouse เนื่ องจากเนื้ อหาบน
แพลตฟอร์มมีความหลากหลายและคนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้ ทำให้คนพิการทางสายตา
สามารถเลือกเปิดรับเนื้อหาได้ตามความสนใจของตนเอง โดยระยะเวลาในการใช้งานจะมีการใช้งาน
เป็นเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลาเดินทางไป - กลับ ที่ทำงาน และก่อนนอน 

ใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลสินค้า โดย Facebook และ Youtube เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็นรูปแบบ 
VDO และมีเนื้อหาการรีวิวการใช้งานสินค้าจากผู้ใช้งาน โดยระยะเวลาในการใช้งานจะมีการใช้งาน
เป็นเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน และก่อนนอน 

ทั้งนี้การเลือกใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตามีพฤติกรรมในการใช้
งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เป็นไปตามความนิยมทางสังคม ซึ่งเมื่อมีแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่
ออกมาและสร้างกระแสนิยมในสังคมขณะนั้น คนพิการทางสายตาจะเริ่มการเปิดรับการใช้งาน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์นั้น มีการศึกษา และทดลองใช้งานว่าแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ นั้นคน
พิการทางสายตาสามารถที่จะเข้าถึงการใช้งานได้หรือไม่ ถ้าแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์นั้นคนพิการ
ทางสายตาสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวก ประกอบกับการที่กลุ่มบุคคลใกล้มีการใช้งาน
แพลตฟอร์มนั้น คนพิการทางสายตาก็จะติดตามและใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์นั้นต่อไป 
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5.1.2 การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า 
คนพิการทางสายตาจะมีการเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเมื่อคนพิการทางสายตามีความ

สนใจที่จะซื้อสินค้านั้น คนพิการทางสายตาจะเริ่มทำการค้นหาข้อมูลของสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดย Web Browser บนอุปกรณ์ Smartphone และคอมพิวเตอร์ เข้าไปยัง Search Engine อย่าง 
Google และใช้ Keyword ที่เป็นชื่อของสินค้า หรือชนิดของสินค้าเป็นคำค้นหา Google จะแสดงผล
ลิงค์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา คนพิการทางสายตาจะกดดูเนื้อหาไล่ดูไปทีละลิงค์ที่
แสดงผล 

คนพิการทางสายตามีการเลือกใช้งานการค้นหาจาก Google เนื่องจากการแสดงผลการค้นหา
ของ Google จะเป็นการรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบการรีวิวด้วยการเขียนเป็นข้อความ (Text) และ VDO 
รีวิว ซึ่งมีความหลากหลายของข้อมูลในการค้นหาจากที่เดียว โดยไม่ต้องเข้าไปทีละเว็บไซด์และใส่
คำค้นหาไปทีละเว็บไซต์ จึงเป็นการช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหา 

คนพิการทางสายตามีการค้นหาข้อมูลบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ประกอบด้วยคือ 
Facebook และ Youtube โดยการใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป็นคำค้นหา และการค้นหา
ข้อมูลผ่าน Google และ Youtube จะแสดงลิงค์นำไปสู่ช่องทางในการซื้อสินค้าออนไลน์ด้วย  

การใช้งานการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่สามารถช่วยให้ข้อมูลทั้ง
ข้อมูลความสามารถของสินค้า ข้อมูลลักษณะสินค้า ข้อมูลวิธีการใช้งานสินค้า ราคา ร่วมถึงข้อมูลของ
ร้านค้าที่ขายสินค้านั้น เพื่อเป็นข้อมูลให้คนพิการทางสายตาสามารถนำมาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าได ้

ทั้งนี้ในการค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่คนพิการทาง
สายตาต้องการได้ทั้งหมด และยังสามารถทำให้คนพิการทางสายตาเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ 
เนื่องจากคนพิการทางสายตาไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพประกอบในการอธิบายได้ ในการรับข้อมูล
สินค้าทั้งรูปแบบข้อความ (Text) และ VDO การอธิบายถึงลักษณะของสินค้า และการใช้งานของ
สินค้าคนพิการทางสายตาที่ไม่สามารถรับสารที่เป็นรูปภาพได้จึงต้องใช้การจินตนาการ จึงทำให้ความ
เข้าใจในข้อมูลของสินค้าของคนพิการทางสายตามีความคลาดเคลื่อนไป ดังนั้นการเดินทางเพ่ือไป
สัมผัสกับตัวสินค้า พูดคุยกับพนักงานขาย และทดลองใช้งานสินค้าที่หน้าร้าน จึงเป็นช่องทางในการ
ค้นหาข้อมูลสินค้าที่มีความจำเป็นต่อคนพิการทางสายตา 
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5.1.3 การประเมินทางเลือก และรูปแบบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้า 
เมื่อคนพิการทางสายตามีข้อมูลของสินค้าที่ตนเองต้องการซื้อครบถ้วนแล้วนั้น คนพิการทาง

สายตาจะนำข้อมูลที่ได้นำมาเปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจซื้อตามประเภทของสินค้า ซึ่งคนพิการทาง
สายตามีการประเมินทางเลือกแบบพิจารณาทีละส่วนแบบชดเชย ใช้รูปแบบการตัดสินใจซื้อแบบตาม
ความเคยชิน และแบบอิงตามกลุ่มบุคคลใกล้ชิด เปลี่ยนไปตามประเภทของสินค้าที่ต้องการซื้อ ดังนี้ 

สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่มีราคาสูง คนพิการทางสายตาจึงใช้การเปรียบเทียบแบบพิจารณาทีละส่วน
แบบชดเชย โดยใช้การเข้าถึงได้ในการใช้งานสินค้าของคนพิการทางสายตา ความสามารถของสินค้า 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน ราคา และความน่าเชื่อถือของร้านค้า 

สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจำวัน คนพิการทางสายตาจะใช้การประเมิน
ทางเลือกแบบตามความเคยชิน เนื่องจากเมื่อคนพิการทางสายตาใช้งานของใช้แล้วเกิดการยอมรับว่า
ใช้งานได้ดีก็จะเลือกใช้ในแบบเดิม เพราะถ้าจะเปลี่ยนแบบจะไม่มีความมันใจในคุณภาพว่าดีเท่าเดิม
หรือไม่ และต้องหาข้อมูลสินค้าเพ่ิมเติม โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้กับร่างกายที่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงใน
การใช้งานได ้

สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มีการประเมินทางเลือกแบบอิงตามกลุ่มบุคคลใกล้ชิด คือ 
ครอบครัว และเพ่ือน เนื่องจากการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มผ่าองทางออนไลน์จะต้องอาศัยการ
มองเห็น เพื่อที่จะดูแบบและสีของเสื้อในการนำมาส่วนใสให้เข้ากัน คนพิการทางสายตาจึงต้องให้กลุ่ม
บุคคลใกล้ช่วยเหลือในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 

 
5.1.4 พฤติกรรมการใช้งาน E-Commerce 

การเปิดรับการใช้งาน E-Commerce ของคนพิการทางสายตา คนพิการทางสายตามีการเริ่ม
ใช้งาน E-Commerce ตั้งแต่ก่อนช่วงปี พ.ศ.2563 ที่มีการระบาดของ Covid-19 แต่ยังคงไม่เป็นที่
นิยมมากในกลุ่มของคนพิการทางสายตา เนื่องจากยังมีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้า
ร้านด้วยตนเอง ต่อมาในช่วงของการแพร่ระบาดของ Covid-19 และมีการล็อกดาวน์ทำให้มีการปิด
ห้างสรรพสินค้า และต้องหลีกเลี่ยงการพบปะ จึงทำให้คนพิการทางสายตามีการหันมาใช้งานการซื้อ
สินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จากความสามารถในการ
อำนวยความสะดวกในการที่คนพิการทางสายตาสามารถรับทราบข้อมูลสินค้า สามารถตัดสินใจซื้อ
สินค้าได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนถึงการชำระเงิน และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการที่คน
พิการทางสายตาจะต้องเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย และต้องรอให้บุคคลอ่ืนช่วยเหลือในการนำ
ทางไปยังสถานที่ท่ีขายสินค้าที่ต้องการซื้อ 
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ซึ่งคนพิการทางสายตามีการเลือกใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce จาก ความสามารถใน
การเข้าถึงได้ของข้อมูลและการใช้งานของแพลตฟอร์ม E-Commerce และจากประเภทของสินค้าที่
ต้องการซื้อ โดยใช้งานผ่านอุปกรณ์ Smartphone และคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ความสามารถในการเข้าถึงได้ของข้อมูลและการใช้งานของแพลตฟอร์ม E-Commerce 
เนื่องจากคนพิการทางสายตาจะใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce บนอุปกรณ์ Smartphone  
และคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม Screen Reader การเลือกใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce  
ของคนพิการทางสายตาจึงคำนึงถึงการเข้าถึงได้ของข้อมูลและการใช้งานของ Screen Reader บน
แพลตฟอร์ม E-Commerce ว่าสามารถนำทางให้กับคนพิการทางสายตาในการซื้อสินค้าตั้งแต่ต้น
จนถึงการชำระเงินได้หรือไม่ 

เลือกใช้ตามประเภทของสินค้าที่ต้องการซื้อ 
  สินค้าประเภทของใช้และสินค้าบริโภคที่ เป็นของแห้งที่สามารถรอ 

การจัดส่งได้ คนพิการทางสายตาจะเลือกซ้ือสินค้าจากทาง Facebook Lazada และ Shopee 
  สินค้าประสินค้าประเภทของใช้และสินค้าบริโภคที่เป็นอาหารสดที่ต้องการ

การจัดส่งในทันที คนพิการทางสายตาจะเลือกซ้ือผ่านทาง E-Retailing และ Food Delivery 
ทั้งนี้การใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce บนอุปกรณ์ Smartphone ของคนพิการทาง

สายตาจะเป็นการใช้งานผ่าน Web Browser บนอุปกรณ์มากกว่าการซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น เนื่องจาก
โปรแกรม Screen Reader ไม่สามารถเข้ าถึ งข้อมูลและนำทางในการใช้ งานแพลตฟอร์ม  
E-Commerce ได้อย่างสะดวก 

 
5.1.5 ปัจจัยเอื้อประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 

ปัจจัยปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ให้กับคนพิการทาง
สายตา คือ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 
ที่เป็นสิ่งที่ทำให้คนพิการทางสายตาเกิดการยอมรับและเลือกที่จะใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-
Commerce ซ่ึงสรุปได้ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านสังคมที่ทำให้คนพิการทางสายตาเริ่มที่จะใช้การซื้อสินค้า
ผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce มากขึ้นก็คือการแพร่ระบาดของ Covid–19 ที่ทำให้พฤติกรรมของ
คนพิการทางสายตามีการเปลี่ยนแปลง โดยการหันมาใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และด้วยการที่คนพิการทางสายตาต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน
และกลุ่มบุคคลใกล้ชิด ในการเดินทางและการเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านจึงทำให้การซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์เป็นทางออกให้คนพิการทางสายตาสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการได้
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ในทันที และการกลุ่มคนที่เป็นคนพิการทางสายตาเหมือนกันมีการชักชวนและแบ่งปั่นวิธีการใช้งาน
ให้แก่กัน  

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถทำให้คนพิการทางสายตา
สามารถใช้งาแพลตฟอร์ม E-Commerce ผ่านอุปกรณ์  Smartphone และคอมพิวเตอร์ได้  
ความสามารถในการเข้าถึงได้ของโปรแกรม Screen Reader ที่เป็นตัวช่วยในการอ่านข้อมูลและนำ
ทางการใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce บนอุปกรณ์ให้กับคนพิการทางสายตา 

ปัจจัยด้านการตลาด ด้วยสินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม E-Commerce มีการจัด
โปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอตลอดทุกเดือน และมีสินค้าให้เลือกได้มากกว่าหน้าร้านค้าจึงทำให้คนพิการ
ทางสายตาหันมาใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce มากขึ้น  

ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล เนื่องจากการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce คน
พิการทางสายตาสามารถที่จะค้นหาข้อมูลสินค้า เลือกซ้ือสินค้า รับรู้ข้อมูลโปรโมชั่นไปจนถึงการชำระ
เงินได้ด้วยตนเอง 
 

5.1.6 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ของคนพิการทางสายตา คือ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นปัญหาทั้งในด้านการ
ใช้งานและการเปิดรับเนื้อหาในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

ปั จ จั ย ด้ าน เท ค โน โล ยี  แพ ลต ฟ อร์ ม  E-Commerce ออกแบ บ ม าไม่ เป็ น 
UniversalDesign จึงทำให้คนพิการทางสายตาไม่สามารถที่จะเข้าถึง Content ต่าง ๆ และการใช้
งานที่ โป รแกรม  Screen Reader ไม่ ส ามารถ อ่าน ได้  และการที่ ผู้ ออกแบบแพลตฟอร์ม  
E-Commerce ไม่ใส่ Alternate Text ลงมาบนคำสั่งบนแพลตฟอร์ม E-Commerce จึงทำให้คน
พิการทางสายตามีอุปสรรคในการใช้งานการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจาก Screen Reader 
จะอ่าน Alternate Text ที่อยู่ในภาพและปุ่มคำสั่งในการใช้งานเพ่ือให้ข้อมูลและนำทางการใช้งาน
ให้กับคนพิการทางสายตา 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร ผู้ขายมีการให้ข้อมูลสินค้าโดยการใช้รูปภาพทั้งหมด ใช้การ
เขียนข้อความมาเป็นรูปภาพแทนการเขียนเป็น Text ทำให้ Screen Reader ไม่สามารถอ่านข้อมูล
สินค้าได้ 

ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ในการซื้อสินค้าออนไลน์จะต้องรอการจัดส่งสินค้า จึงทำให้
การซื้อสินค้าบางอย่างที่คนพิการทางสายตามีความต้องการใช้งานในทันที คนพิการทางสายตาจึง
เลือกที่จะซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน และความต้องการสัมผัสและทดลองใช้งานสินค้าก่อนซื้อ เนื่องจาก
ข้อมูลของสินค้าอย่างลักษณะรูปร่างของตัวสินค้าและการเข้าถึงการใช้งานของตัวสินค้าไม่สามารถที่
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จะอธิบายด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว และคนพิการทางสายตาไม่สามารถรับรู้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้ 
คนพิการทางสายตาจึงมีความต้องในการสัมผัสสินค้าที่หน้าร้านก่อนการตัดสินใจซื้อและเมื่อไปถึงหน้า
ร้านแล้วจึงทำให้คนพิการทางสายตาเลือกท่ีจะซื้อสินค้าท่ีหน้าร้านเลยมากกว่าการกลับมากดซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ไม่ส่งผลต่อ
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ การใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce และการเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของคนพิการทางสายตา สอดคล้องกับ วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ (2562) พบว่า สังคม
ปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ส่งผลให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง มี
การจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย และมีการส่งเสริมการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ 

ซึ่งพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาสามารถเปิดรับเนื้อหาที่เป็น
ข้อความ (Text) และ VDO ที่มีคำบรรยายได้เท่านั้น ซึ่งการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของคน
พิการทางสายตาจะเลือกใช้งานตามกลุ่มบุคคลอ้างอิงที่เป็นกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว และกลุ่มที่ทำงาน 
สอดคล้องกับ พัชรีญา เนาวสัยศรี (2558) พบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการใช้งานสื่อใหม่ของคนพิการทาง
สายตา ได้แก่ ปัจจัยส่วนสังคมและปัจจัยด้านเทคโนโลยีซึ่งปัจจัยส่วนสังคมประกอบด้วยครอบครัว 
เพ่ือน เพื่อนร่วมงาน แฟน มีอิทธิพลมากต่อการเปิดรับการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของคนพิการทางสายตา 
ซึ่งจะเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นและเป็นแรงผลักดันให้คนพิการทางสายตาหันมาใช้สื่อใหม่โดยเริ่มจากการ
พูดคุย แนะนำ หรือเกิดจากปัจจัยภายในที่อยากทดลองใช้เพ่ือแสดงศักยภาพในตัวเองให้มีความทัน
ต่อยุคสมัย และทันต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  

ซึ่งการใช้งานแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาจะเป็นการใช้งานแบบ
ผสมผสาน โดยมีการใช้งานเพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และใช้เพ่ือความบันเทิง 
ซึ่งมีพฤติกรรมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ตลอดทั้งวัน แต่จะมีการใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มสังคม
ออนไลน์ที่มากกว่า 1 ชั่วโมง ตอนชั่วหลังเลิกงาน และก่อนเข้านอนเป็นส่วนมาก ดังนั้นจากพฤติกรรม
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาจึงมีการเปิดรับสารประเภทโฆษณาที่อยู่บน
แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เข้ามาแล้วจึงสามารถทำให้เกิดการจดจำตราสินค้า ประเภทหรือชนิดของ
สินค้า และโปรโมชั่น โดยโฆษณาที่สามารถทำให้คนพิการทางสายตาสามารถรับรู้ข้อมูลได้จะเป็น
โฆษณาที่เป็นข้อความ (Text) และ VDO ที่มีคำบรรยาย แต่ทั้งนี้การที่โฆษณาจะสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับคนพิการทางสายตาได้จะเป็นโฆษณาที่มีรูปภาพ หรือ VDO ประกอบ ถึงแม้ว่าคน
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พิการทางสายตาจะไม่สามารถที่จะรับสารที่เป็นรูปภาพได้ก็ตาม โฆษณาที่เป็นข้อความ (Text) ที่มี
การใช้อิโมจิ (Emoji) ในบทความปริมาณมาก จะเป็นโฆษณาที่คนพิการทางสายตาเลือกที่จะปัดผ่าน
เป็นส่วนมากเนื่องจากโปรแกรม Screen Reader จะอ่านตัวอิโมจิ (Emoji) ในข้อความด้วย  
แตกต่างจากข้อมูลจากเว็บไซต์ Harafunnel พบว่า โพสต์บน Twitter ที่มีอิโมจิ(Emoji) จะมียอด 
Engagement เพ่ิมขึ้น 25% และบน Facebook โพสต์ที่มีอิโมจิ (Emoji) จะมีผลผลักดันให้คน
กดไลค์มากกว่า 57% การแสดงความคิดเห็นและการแชร์โพสต์มากถึง 33% จึงสามารถบ่งบอกได้ว่า
คนพิการทางสายตามีการให้ความสนใจรูปแบบการโฆษณาแตกต่างจากคนที่สามารถมองเห็นภาพได้ 
ดังนั้นคนพิการทางสายตาจึงให้ความสนใจโฆษณาที่มีเนื้อหาบอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่าง
ครบถ้วนมากกว่า 

จากพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนพิการทางสายตาไปสู่เส้นทางการตัดสินใจซื้อ
สินค้า โดยการสัมผัสสิ่งกระตุ้นโดยโฆษณาบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่คนพิการทางสายตาใช้งาน 
และทำให้คนพิการทางสายตาเกิดการจดจำตราสินค้า ประเภทหรือชนิดของสินค้า และโปรโมชั่น เมื่อ
คนพิการทางสายตาเกิดความต้องการซื้อสินค้าจึงนำข้อมูลของสินค้าในความทรงจำมาค้นหาข้อมูล
เพ่ือทำการเปรียบเทียบสินค้า โดยการค้นหาข้อมูลสินค้าความสำคัญของข้อมูลที่คนพิการทางสายตา
ต้องการทราบที่สุดคือการเข้าถึงได้ของคนพิการทางสายตาในการใช้งานสินค้า แล้วจึงเป็นรายละเอียด
ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้า บริการหลังการขาย ราคา และโปรโมชั่น การ
ค้นหาข้อมูลสินค้าของคนพิการทางสายตาเป็นการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนิยมการ
ค้นหาผ่าน Search Engine Site อย่าง Google โดยการใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ตนเอง
ต้องการค้นหา ของตัวสินค้า และข้อมูลในการรีวิวการใช้งานสินค้าในรูปแบบข้อความ (Text) และใน
รูปแบบ VDO ซึ่งสอดคล้องกับ ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์ (2548) พบว่า อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญต่อ
คนพิการทางสายตา ที่สามารถทำให้คนพิการทางสายตาสามารถหาข้อมูลได้จากที่ทำงานหรือที่บ้าน 
โดยไม่ต้องเดินทางและสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ออกมาใหม่ใน
ต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และให้ความบันเทิงเพ่ือผ่อนคลายความเครียดจาก
การทำงานได้ในขณะเดียวกัน สอดคล้องกับ กัญญารัตน์ ตรีสิน (2558 อ้างถึงใน ศรายุธ จิตรตรง และ 
โมไนยพล รณเวช, 2564) ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง โดยในอดีตข้อมูลที่ได้
จะมาจาก บุคคลใกล้ชิด หรือพนักงานขาย แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึง
เป็นที่มาของแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth) ที่เกิดจากการบอกเล่า
ข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี ความสนใจเรื่องนั้น ๆ ได้รับรู้ ถึงเนื้อหา 
และข้อมูล เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ หากยังไม่ได้หาข้อมูลเพ่ิมหรือรับ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่บุคคลนั้น ๆ สนใจ เมื่อคนพิการทางสายตามี
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ข้อมูลสินค้าที่ตนเองต้องการซื้อเพียงพอแล้ว จะนำข้อมูลสินค้าที่ได้มาทำการเปรียบเทียบ โดย
รูปแบบการเปรียบเทียบตัดสินใจเลือกสินค้าของคนพิการทางสายตาจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า 
สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คนพิการทางสายตาจะใช้การเปรียบเทียบแบบ
พิจารณาทีละส่วนแบบชดเชย โดยใช้การเข้าถึงได้ในการใช้งานสินค้าของคนพิการทางสายตา 
ความสามารถของสินค้า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน ราคา และความน่าเชื่อถือของร้านค้า ใน
การประเมิน สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจำวัน คนพิการทางสายตาจะใช้การ
ประเมินทางเลือกแบบตามความเคยชิน สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม คนพิการทางสายตาจะใช้
การประเมินทางเลือกแบบอิงตามกลุ่มบุคคลใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) พบว่า 
เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นและรับรู้ถึงปัญหา/ความต้องการของตนเองแล้วนั้น ขั้นต่อมาจะเป็น
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการซื้อเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการกระทำของผู้บริโภค เพ่ือมุ่ง
ไปสู่วัตถุประสงค์ของผู้บริโภคอาจทำให้เกิดการรับอิทธิพลต่าง ๆ จากภายนอกซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคได้ ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ทางจิตวิทยาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับตัวผู้บริโภคเอง สิ่งที่ป้อนเข้ามาจากแหล่งภายนอกเมื่อรวมเข้ากับอิทธิพลต่าง ๆ ภายใน
ตัวของผู้บริโภคอาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ หรือเมื่อมีการตัดสินใจซื้อไปแล้วผู้บริโภคก็อาจจะ
ไม่ทำการซื้อก็ได้ สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มผ่าช่องทาง
ออนไลน์จะต้องอาศัยการมองเห็นในเรื่องของสีและแบบคนพิการทางสายตาจึงไม่นิยมในการซื้อสินค้า
ประเภทนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจึงจะให้กลุ่มบุคคลใกล้ชิดมีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจเลือก ซึ่งมีความแตกต่างจาก อรชุดา อุบลชาติ (2561) ทำการศึกษา เรื่อง การสื่อสาร
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In-depth interview) ทั้งหมด 30 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคเพศหญิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
แรงจูงใจในการซื้อสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นช่องทางออนไลน์จาก ความสวยงามของรูปภาพสินค้า การ
จัดรูปแบบของรูปภาพสินค้าให้สวยงาม ดูแล้วน่าสนใจ สบายตา นำเสนอภาพถ่ายสินค้าจริง ความ
สวยงามของร้านค้า ความสนุกในการดู เช่น Facebook Live หรือ Instagram Live ซึ่งแปลกใหม่ 
และสามารถตอบโต้กันระหว่างผู้บริโภคและร้านค้า  

จากการค้นหาข้อมูลสินค้าของคนพิการทางสายตาที่นิยมค้นหาจากช่องทางออนไลน์ จึงส่งผล
ให้คนพิการทางสายตาเลือกที่จะเข้าไปซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce เนื่องจากเว็บไซต์รีวิว
สินค้าต่าง ๆ จะมีการแนบลิงค์ที่สามารถนำผู้ใช้งานไปสู่ช่องทางในการซื้อสินค้านั้น ๆ ได้ในทันที  
คนพิการทางสายตาจึงมีพฤติกรรมในการตามลิงค์สินค้าเพ่ือเข้าไปซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้
การเลือกใช้งานช่องทาง E-Commerce คนพิการทางสายตาจะมีการเลือกใช้งานจากการเข้าถึงได้
ของข้อมูล และการเข้าถึงได้ในการใช้งานของช่องทาง E-Commerce ผ่าน Screen Reader บน
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ Taylor และ Todde (1986 อ้างถึงใน ทอรุ้ง ทองมา
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เอง, 2558) กล่าวว่า การรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่งผลต่อการใช้งานที่เกิดข้ึนจริงของผู้ใช้งาน และการ
รับรู้จะนำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
การเริ่มใช้งานช่องทาง E-Commerce ของคนพิการทางสายตามีอิทธิพลมาจากบุคคลอ้างอิง คือ 
กลุ่มเพ่ือนที่เป็นคนพิการทางสายตา เนื่องจากคนพิการทางสายตาจะมีการพูดคุยและปรึกษากับกลุ่ม
เพ่ือนในเรื่องของการใช้งาน ถ้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่คนพิการทางสายตา
สามารถที่จะเข้าถึงได้จะมีการแนะนำให้ใช้งานตามกัน โดยคนพิการทางสายตามีพฤติกรรมในการใช้
งาน E-Commerce ในชีวิตประจำวันมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของ Covid–19 เนื่องจากการล็อก
ดาวน์ทำให้คนพิการทางสายตาไม่สามารถไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านได้ด้วยตนเอง และความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อจากการสัมผัสและพบปะกับผู้คน Carolina van Puffelen (2004 อ้างถึงใน ทอรุ้ง ทองมาเอง
, 2558) กล่าวว่า ความสามารถของคนพิการทางสายตาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำ
กิจกรรมออนไลน์ และประมวลผลเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และสัมพันธ์กับ
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใช้งาน E-Commerce ของคนพิการทาง
สายตาจะใช้งานบนอุปกรณ์ Smartphone ซึ่งมีความต่อเนื่องมาจากการพฤติกรรมในการค้นหา
ข้อมูลสินค้าของคนพิการทางสายตาที่จะใช้ Smartphone ในการค้นหาข้อมูล แต่ด้วยการออกแบบ
การใช้งานแอพพลิเคชั่น E-Commerce บน Smartphone ที่ทำให้คนพิการทางสายตาไม่สามารถที่
จะใช้งานได้ จึงส่งผลให้คนพิการทางสายตาใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce บน 
Web Browser บน Smartphone หรือบนคอมพิวเตอร์แทน 

จากพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของคนพิการทางสายตาทำให้ทราบได้ว่าปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ใน
การซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce คือ ปัจจัยด้านสังคมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 
และการล็อกดาวน์ ทำให้คนพิการทางสายตาหันมาใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 
เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปซื้อของที่หน้าร้านได้ และด้วยการเดินทางเพ่ือซื้อสินค้าที่หน้าร้าน  
ของคนพิการทางสายตาจะต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในการซื้อสินค้าที่หน้าร้าน เช่น พนักงานขาย เพ่ือน  
และครอบครัว เพ่ือช่วยในการดูสินค้าที่ต้องการจะซื้อให้ จึงทำให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  
E-Commerce สามารถช่วยให้คนพิการทางสายตาสามารถรับรู้ข้อมูลสินค้าได้ด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555 อ้างถึงใน ทวีรัชต์ คงรชต, 2561) พบว่า ช่องทางการเข้าซื้อสินค้าใน
ระบบออนไลน์มีความสำคัญมากที่สุด และเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ E-
Commerce ที่ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
และบริการทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงร้านค้า
หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการเข้าถึงได้ของโปรแกรม Screen Reader สามารถทำ
ให้คนพิการทางสายตาใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้า 
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และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง ปัจจัยด้านการตลาดการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ คนพิการทางสายตาสามารถใช้ส่วนลดสินค้า และรับรู้ข้อมูลโปรโมชั่นได้ด้วยตนเอง ต่างจาก
การซื้อสินค้าที่หน้าร้านที่คนพิการทางสายตาจะต้องให้บุคคลที่ไปด้วยช่วยดู หรือให้พนักงานช่วยใน
การอธิบาย ซึ่งอาจมีการตกหล่นของข้อมูล และปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลไม่ต้องพึงพาบุคคลอ่ืน 
เนื่องจากการซื้อสินค้าที่หน้าร้าน คนพิการทางสายตาจะต้องให้เพ่ือนหรือครอบครัวช่วยพาไป และ
การไปซื้อสินค้าท่ีหน้าร้านด้วยตนเองก็จะต้องให้พนักงานร้านค้าช่วยเหลือ จึงเกิดความไม่สะดวก 

ซึ่งจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ไปสู่เส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
คนพิการทางสายตาจะเห็นได้ว่าคนพิการทางสายตาเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ที่มีความชื่นชอบการซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กลุ่มหนึ่ง และเป็นกลุ่มที่ช่องทาง E-Commerce เป็นส่วนช่วยในการใช้
ชีวิตจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน McQuail (1994 อ้างถึงใน พัชรีญา เนาวสัยศรี, 2558) 
กล่าวว่า เทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารสนเทศ ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน ล้วน
ต่างเป็นทั้งปรากฏการณ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และส่งผลต่อสังคมโดยรวมไม่ว่าจะเป็นทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน อันรวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและ
ใช้งานในปัจจุบันต่างได้รับการยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับว่าเป็ นหนึ่งใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญโครงสร้างหนึ่งงของสังคม ดังนั้นการเข้ามาของช่องทาง E-Commerce จึง
ทำให้คนพิการทางสายตามีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไปจากการที่ต้องพ่ึงพาครอบครัว 
เพ่ือน แฟน และพนักงานขายสินค้า ในการซื้อสินค้า การรับรู้ข้อมูลสินค้า และเดินทางเพ่ือไปซื้อ
สินค้าท่ีหน้าร้านลดลง และมีการหันมาใช้งานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce มากขึ้น 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีใน
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่ไม่เป็นไปตาม Web Content 
Accessibility Guidelines จึงทำให้เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่มีการใช้งานได้
ในแบบ Universal Design ทีเป็นหลักการออกแบบเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเท่าเทียม ปัจจัยด้านการสื่อสารในการให้ข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผู้ขายเน้นการให้ข้อมูลสินค้าด้วยรูปภาพ จึงทำให้คนพิการทางสายตาไม่สามารถที่จะเข้าถึง
ข้อมูลของสินค้าได้ เนื่องจากโปรแกรม Screen Reader ไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลบนรูปภาพได้ และ
ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลที่คนพิการทางสายตายังมีความต้องการที่จะสัมผัสตัวสินค้า เพ่ือรับรู้รูปร่าง 
และศึกษาการใช้งานของสินค้า เช่น สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องมีการสัมผัสเนื้อผ้า ทดลองใส่ สัมผัสรูปทรง และทดลองใช้การทำงานว่า คน
พิการทางสายตาสามารถใช้งานได้หรือไม่ความยากในการใช้งาน และความยากในการเข้าถึงข้อมูล
เว็บไซต์ และแพลตฟอร์ม E-Commerce จึงทำให้คนพิการทางสายตาเลือกที่จะซื้อสินค้าที่หน้าร้าน
มากกว่า ในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัดหรือสถานกาณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถซื้อสินค้าท่ีหน้าร้านได้มาบังคับ 
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จากปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce 
จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นตัวสำคัญในการที่คนพิการทางสายตาจะสามารถเข้าถึงข่าวสาร
ทางสังคมโดยการใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ การรับรูปข้อมูลสินค้าผ่านทางออนไลน์ และการซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนำไลน์ จึงทำให้คนพิการทางสายตาสามารถที่จะซื้อสินค้าและหาข้อมูลสินค้า
รวมทั้งการชำระการรับรู้และการใช้โปรโมชั่นได้ด้วยตนเอง ซึ่ง Delaney and Nuttall (1978 อ้างถึง
ใน พัชรีญา เนาวสัยศรี, 2558) พบว่า คนพิการทางสายตาไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยว มีความ
ต้องการการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป และการมีคุณค่าในตนเอง และสอดคล้องกับ ศรายุธ  
จาตุพรพิทักษ์ (2548) พบว่า คนพิการทางสายตาที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถนำข้อมูลข่าวสาร ที่ได้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงาน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่ต้องพ่ึงคนอ่ืน มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นจากการมีอาชีพที่มั่นคงไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว สร้างความภูมิใจและลดความรู้สึกที่เป็นปม
ด้อยอันเกิดจากความพิการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนพิการ
ทางสายตาว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้เกิดสภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้น สร้างสังคมใหม่ที่เกิด
จากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับคนอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ทั้งนี้ อุปสรรคในการในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ยังคงเป็นปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีเช่นเดียวกันจากการออกแบบของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ E-Commerce ที่ผู้พัฒนาไม่ได้
ใส่ Alternative Text ที่เป็นคำอธิบายรูปภาพที่จะสามารถทำให้โปรแกรม Screen Reader อ่าน
คำสั่งบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ E-Commerce นั้น ๆ ได้ว่าเป็นคำสั่งอะไร เพ่ือให้คนพิการทาง
สายตาสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการผลักดันให้ผู้พัฒนามีการออกแบบ
แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ E-Commerce ให้เป็นไปตาม Web Content Accessibility Guidelines 
เพ่ือไม่ใช่แค่เพ่ือการที่เพ่ือให้คนพิการทางสายตาสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เพ่ือ
ความเป็น Universal Design ที่เป็นหลักการออกแบบเพ่ือให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 
2564 กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคน
พิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขจัดการ
เลือกปฏิบัติเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management เสริมสร้างความเข้าใจและเจต
คติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้างสภาพแวดล้อมและบริการ
สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้าง
การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage) 
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พฤติกรรมการใช้ งานสื่ อ
สังคมออนไลน์ 
- การเปิดรับเนื้อหา 
 - ข้อความ (Text) 
 - VDO ที่ มี เสี ย ง

คบรรยาย 
- บุคคลอ้างอิง 
 - กลุ่มเพื่อน 
 - ครอบครัว 
 - เพื่อนร่วมงาน 
  

เส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้า 
สัมผัสสิ่งกระตุ้น 

โดยโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

แปลความหมาย 
รับรู้ว่าเป็นโฆษณาอะไร  

ให้ประโยชน์อะไร 
 

จดจำ 
จดจำสินค้า และตราสินค้า 

 
ความต้องการซ้ือสินค้า 

การตัดสินใจเลือก 
- ใช้การประเมินแบบพิจารณาทีละ
ส่วนแบบชดเชย 
- สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ
สินค้าที่มีราคาสูง ใช้การตัดสินใจ
เลือกแบบคุณภาพ 
- สินค้าประเภทอุปโภค บริโภค หรือ
ของใช้ประจำวัน 

- ใช้การตัดสินใจเลือกแบบ
ตามความเคยชิน 

- อิงตามกลุ่มบุคคลใกล้ชิด
เพื่อน/ครอบครัว 

พฤติกรรมการใช้งาน E-Commerce 
- การเข้าถึงได้ในการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูล ของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซ้ือสินค้าออนไลน์ 
- เลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยชนิดของสินค้า 
- ใช้งานตามบุคคลอ้างอิง คือ กลุ่มเพื่อนที่เป็นคนพิการทางสายตา 
  

ปัจจัยที่ เอ้ือประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  
E-Commerce 
- ปัจจัยด้านสังคม 

- การแพร่ระบาดของ Covid-19 
- ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นในการซ้ือสินค้าที่หน้าร้าน 

- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
- การเข้าถึงได้ของโปรแกรม Screen Reader 
- การสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ด้วยตนเอง 

- ปัจจัยด้านการตลาด 
- สามารถใช้ส่วนลดสินค้า 
- รับรู้ข้อมูลโปรโมชั่น 

- ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 
- ไม่ต้องพึงพาบุคคลอื่น 
- ไม่ต้องลำบากและประหยัดค้าใช้จ่ายในการ
เดิน 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  
E-Commerce 
- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

- การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม  
E-Commerce ที่ ไ ม่ เป็ น ไ ป ต า ม  Web 
Content Accessibility Guidelines 

- ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
- ผูข้ายเน้นการให้ข้อมูลสินค้าด้วยรูปภาพ 
- เกิดความเข้าใจผิดระหว่างผู้ขายและคน
พิการทางสายตาในการพูดคุยผ่านกล่อง
ข้อความ 

- ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 
- ความต้องการสัมผัสตัวสินค้า เพื่อรับรู้
รูปร่างและการใช้งาน 
- ความยากในการเข้าถึงข้อมูล 
 

ภาพที่ 5.1 สรุปกรอบการสังเคราะห์ผลการวิจัย 



122 
 

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษา เรื่อง การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา ผู้วิจัยขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดั้งนี้ 

1) ศึกษากลุ่มคนพิการทางสายตาที่มีระดับการมองเห็นที่แตกต่างกัน เพ่ือนำมาเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของการเปิดรับเนื้อหา และการใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce 

2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน E-Commerce ของคนพิการทางสายตา โดยการแยกรูปแบบ

ของแพ ลตฟ อร์ ม  E-Commerce และแยกศึ กษ าก ารใช้ งาน ผ่ าน อุป กรณ์  Smartphone  

และคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้พบอุปสรรคในการใช้งานที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานแพลตฟอร์ม E-Commerce ของคนพิการทาง

สายตา เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ และปัญหาที่แท้จริงที่ เกิดขึ้นกับการใช้งานแพลตฟอร์ม  

E-Commerce เพ่ือนำมาพัฒนาและออกแบบแพลตฟอร์ม E-Commerce ให้มีความเป็น Universal 

Design 

4) ศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของคนพิการทางสายตาในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  

และการใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์หลังการระบาดของ Covid-19 

 

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) การพัฒนาโปรแกรม Screen Reader จากผลการวิจัยคนพิการทางสายตามักจะเกิดปัญหา
ในการที่ผู้ขายสินค้าทำการใส่ข้อมูลสินค้าบางส่วนในรูปภาพ จึงทำให้ความสามารถของ Screen 
Reader ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะอ่านเนื้อหาข้อมูลสินค้าได้ ประกอบกับการที่คนพิการทางสายตามี
ความต้องที่จะพ่ึงพาตนเอง จึงทำให้คนพิการทางสายตาเลือกที่จะปล่อยผ่านเนื้อหานั้นไป เพ่ือให้
ความสามารถในการใช้งาน Screen Reader มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ควรมีการพัฒนา
ความสามารถของโปรแกรม Screen Reader ให้สามารถอ่านข้อความตัวอักษรบนรูปภาพบนหน้า
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เพ่ือให้คนพิการทางสายตาสามารถเปิดรับเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม
และเว็บไซต์บนออนไลน์ได้มากข้ึน 

2) ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม E-Commerce จากผลการวิจัยคนพิการทาง
สายตาพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม E-Commerce คือ  
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(1) การที่ผู้ออกแบบและพัฒนาไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานของผู้ที่ใช้งานผ่านโปรแกรม 

Screen Reader จึงไม่มีการใส่ Alternate Text ในปุ่มคำสั่งบนหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม E-

Commerce รวมทั้งคนพิการทางสายตายังไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น E-Commerce บน 

Smartphone ได้ เนื่องจากการออกแบบแอพพลิเคชั่นไม่สนับสนุนการใช้งานผ่าน Screen Reader 

(2) การเปิดรับข้อมูลและการใช้งานการเข้าถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม E-Commerce 

ผ่าน Screen Reader ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก จึงทำให้คนพิการทางสายตาเลือกท่ีจะไม่

เปิดรับและใช้งาน E-Commerce แล้วเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านแทน 

เพ่ือให้ร้านขายสินค้าออนไลน์สามารถขายสินค้าให้กับคนพิการทางสายตาได้ การออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ควรยึดหลักการออกแบบและพัฒนาตาม Web Content Accessibility 
Guidelines ที่เป็นมาตรฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้ทุกคนที่ออนไลน์สามารถเข้าถึง
เว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และการใส่ Alternate Text ในคำสั่งการใช้งาน เพ่ือให้คนพิการทาง
สายตาสามารถใช้งานการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านการใช้งานโปรแกรม Screen Reader ได้ ทั้งบน
อุปกรณ์ Smartphone และคอมพิวเตอร์ และทำให้คนพิการทางสายตาเกิดการยอมรับการใช้งาน
แพลตฟอร์มและเว็บไซต์บนออนไลน์มากขึ้นจากความสามารถในการเข้าถึงได้ของการใช้งาน
แพลตฟอร์มและเว็บไซต์บนออนไลน์ เนื่องจากการยอมรับการใช้งานของคนพิการทางสายตาใน
ปัจจุบันมาจากปัจจัยด้านสังคมที่เป็นตัวทำให้คนพิการทางสายตาต้องใช้งานแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ 
E-Commerce นอกจากนี้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มตาม Web Content 
Accessibility Guidelines ไม่เพียงแต่เป็นการออกแบบเพ่ือการเข้าถึงการใช้งานของคนพิการทาง
สายตาเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ผู้ที่มีสายตาเลือนลาง และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
การออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มบนออนไลน์ได้ 

3) ด้านการสื่อสาร จากผลการวิจัยการที่ผู้ขายระบุตัวเลือกสีหรือรูปแบบสินค้าเป็นรหัส จึงทำ
ให้คนพิการทางสายตาไม่สามารถเลือกสินค้าที่ตนเองต้องการได้ และมีการใส่ข้อมูลสินค้าภายใน
รูปภาพจึงทำให้ Screen Reader ไม่สามารถอ่านข้อมูลสินค้าได้ ดังนั้นผู้ขายสินค้าควรมีการระบุรหัส
ตัวเลือกสินค้าและข้อมูลของตัวสินค้า ภายในส่วนของข้อมูลสินค้าที่เป็นรูปแบบข้อความ (Text) 
เพ่ือให้คนพิการทางสายตาสามารถเลือกตัวเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถรับทราบข้อมูล
ของตัวสินค้าได้ 
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ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างร้านค้าท่ีใช้ตัวเลขในตัวเลือกสินค้า 
 

 

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงส่วนรายละเอียดสินค้าที่ผู้ขายควรใส่ข้อมูลตัวเลือกสินค้า 



125 
 

4) จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า เมื่อคนพิการทางสายตามีความสนใจซื้อ
สินค้าแล้วแต่ข้อมูลบนหน้าร้านค้าออนไลน์ไม่เพียงพอ คนพิการทางสายตาจะทำการสอบถามเพ่ิมเติม
จากผู้ขายผ่านทางกล่องข้อความ แต่ด้วยความที่ผู้ขายไม่สามารถรับรู้ได้ว่าลูกค้าที่สอบถามเข้ามานั้น
เป็นคนพิการทางสายตาจึงมีการส่งภาพสินค้าให้ ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความลำบากและเกิด
ความเข้าใจลูกค้าผิดไปของผู้ขายสินค้า แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ E-Commerce จึงควรมีสัญลักษณ์ที่
สามารถบ่งบอกให้ผู้ขายสามารถทราบได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลผ่านกล่องข้อความเป็นคน
พิการทางสายตา แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ E-Commerce จึงควรมีช่องให้ระบุข้อมูลในตอนที่สมัคร
สมาชิกได้ และสามารถแสดงสัญญาลักษณ์บนโปรไฟล์ให้กับผู้ขายได้ว่าผู้ที่สอบถามข้อมูลสินค้าเข้ามา
ทางกล่องข้อความเป็นคนพิการทางสายตา เพ่ือให้ผู้ขายสามารถรับรู้ได้และใช้การสื่อสารกับลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง 

 

 

ภาพที่ 5.4 ภาพแสดงเครื่องหมายที่แสดงถึงความสามารถในการมองเห็น 
 

5) จากผลการวิจัย  พบว่า คนพิการทางสายตามี อุปสรรคในการใช้งานแพลตฟอร์ม  
E-Commerce จากการออกแบบแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่การใช้งานผ่าน Screen Reader ไม่
สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) 
ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) 
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พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขจัดการเลือกปฏิบัติเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality 
Management) เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 
(Understanding) สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Accessibility) ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการอย่างยั่งยืน (Linkage) ดังนั้นเพ่ือให้มีการส่งเสริมการเข้าถึงได้ของข้อมูลบนออนไลน์ และการใช้
งานแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่เข้ามาเป็นส่วนช่วยเหลือในชีวิตประจำวันของคนพิการทางสายตา 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับต่อไปจึงควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันให้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อคนพิการทาง
สายตา และมีความเป็น Universal Design ที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานได้อย่าง
แท้จริงและเท่าเทียม โดยมีความเสมอภาคในการใช้งาน (Equitable Use) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
(Flexibility) ความเรียบง่ายใช้งานง่าย (Simplicity) และความปลอดภัยป้องกันความผิดพลาดในการ
ใช้งาน (Safety) 
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