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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วง

สถานการณ์โควิด 19 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั สมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั สมุทรปราการ 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์  

จ  านวน 400 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติ   t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ในช่วง

สถานการณ์โควิด 19 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั สมุทรปราการโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่าขั้นตอน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมินทางเลือก รองลงมา คือ 

การตดัสินใจซ้ือ การรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ และการหาขอ้มูลของ

ผูบ้ริโภค ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดั สมุทรปราการท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

แตกต่างกนั 
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1.บทน า 
 มูลค่า E-Commerce ไทยในรอบหลายปีท่ีผา่นมาท่ีมีเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ไดส้ะทอ้นปัจจยัหลาย
อย่าง ยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ท่ีวิถี  “ความปรกติใหม่  หรือ New Normal” ซ่ึง
จ าเป็นต้องเวน้ระยะห่างหรือ Social Distancing ได้เปล่ียนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการ
ท างาน ท่ีผลกัดนัให้คนตอ้งพึ่งเทคโนโลยีมากกวา่เดิมเพื่อลดการพบปะกนั จนท าให้ปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือเพิ่มข้ึน ส่งผลให้การท าธุรกรรมทางออนไลน์และ E-Commerce 
ไม่ใช่เร่ืองไกลตวัอีกต่อไป เพราะตอบรับกบัไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบนัท่ีลดการเดินทางออกนอก
บ้าน เล่ียงจับเงินสด และใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากยอดการเข้าถึง
แพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน์และภาพรวมค าสั่งซ้ือในช่วงสถานการณ์การป้องกนัการระบาดของ
โควิด-19 ท่ีผา่นมา สวนทางกบัมูลค่าของอุตสาหกรรมการให้บริการท่ีพกัท่ีคาดวา่จะมีมูลค่าลดลง 
เพราะจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติลดลง ส่งผลให้อตัราการเขา้พกัลดลง และโรงแรมในประเทศต่าง
ตอ้งปิดตวัชัว่คราวหลายแห่ง 
 

ดงันั้น ถึงเวลาท่ีธุรกิจต้องปรับตวั เพราะความตอ้งการและไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคได้
เปล่ียนไป ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เผยผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 
2562 โดย E-Commerce ในประเทศไทย ในปี 2562 เติบโตขึน้ 6.91% จากปี 2561 ทีม่ีมูลค่ารวมกว่า 
3.76 ล้านล้านบาท ซ่ึงเติบโตเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีมูลค่า 2.76 ลา้นลา้นบาท ถึง 36.36% โดยรายได้
ส่วนใหญ่มากจากการขายสินคา้และบริการทางออนไลน์ภายในประเทศถึง 91.29% ทั้งน้ี คาดวา่จะ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกคร้ังในปี 2563 จากพฤติกรรม New Normal ท่ีคนไทยซ้ือ-ขายของ
ออนไลน์มากข้ึน ขณะเดียวกนัผลกระทบจาก COVID-19 ยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้ค้น
หนัมาเลือกท ากิจกรรมออนไลน์เพิ่มมากข้ึน แทนการเดินทางจากบา้นเรือน หรือเพื่อหลีกเล่ียงการ
ตอ้งพบปะผูค้นโดยเฉพาะในท่ีสาธารณะอีกดว้ย  โดยพบว่าพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและใช้บริการ
ทางออนไลน์ของคนไทย ผูบ้ริโภคเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์จากโฆษณาและส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 โดยมีขอ้มูลจากการรีวิวและคอมเมนต์ของผูเ้คยใช้
สินคา้ , ส่วนลดและของแถม และอนัดบัของเวบ็ไซตจ์ากการคน้หาทาง Search Engine เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 54.9% , 47.5% และ 41.9% ตามล าดบั จากการส ารวจยงัพบว่า 
ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการออนไลน์ของคนไทยมากท่ีสุด คือขั้นตอนการ
ซ้ือท่ี ง่าย (ร้อยละ 85%) โดยมีปัจจัยรอง ได้แก่ การได้รับสินค้าท่ีสะดวกรวดเร็ว (53.4%), 
โปรโมชัน่ท่ีถูกใจผูซ้ื้อ (ร้อยละ 51.4%) และราคาท่ีถูกกวา่การซ้ือผา่นหนา้ร้าน  (ร้อยละ49.7%) 
 



 

 

 จากการเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในปัจจุบนัของอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ วิถี

ชีวิตและการใช้ชีวิตกรเปล่ียนแปลไปในทางท่ีสะดวกสบายข้ึน ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้

ง่ายและรวดเร็ว มีทางเลือกท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึง 

ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัและมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง อยา่งท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ท า ให้หลายธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้กับพฤติกรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 

ท่ามกลาง การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนและทางเลือกของผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนมาก การคน้หาขอ้มูลก่อน

การตดัสินใจซ้ือ จึงกลายมาเป็นเร่ืองท่ีกิจการหรือธุรกิจตอ้งค านึงถึงในการส่ือสารทางการตลาด

ดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงแต่เดิมการส่ือสารทางการตลาดแบบตั้งเดิมท่ีนักกรตลอดใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารถึงผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การ

ขายโดยบุคคล (Personal Selling) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) และการตลาดทางตรง 

(Direct Marketing) (องอาจ ปทะวานิช, 2550) ผ่านทางโทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ป้าย

โฆษณา หรือแมแ้ต่บุคคล ส่ิงเหล่น้ีเป็นกลยุทธ์ ท่ีเรียกวา่  กลยุทธ์แบบแรงผลกั (Push Strategy) ซ่ึง

เป็นการน าเสนอผลิตภณัฑ์ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายไปสู่ผูบ้ริโภค โดยผูผ้ลิตจะด าเนินกิจกรรม

ทางการตลาดผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Kotler, 2003) โดยการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด 

เพื่อกระตุน้ ช้ีน าให้ผูบ้ริโภคคิดการรับรู้และตดัสินใจซ้ือสินคา้ ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผูว้ิจยัมีความ

สนใจท่ีจะศึกษา กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นแนวทาง

ในการวางกลยุทธ์ และวางแผนการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคต่อไปในภายภาคหนา้ได ้

  

2.วตัถุประสงค์การวจัิย 
 งานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดั สมุทรปราการ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดั สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
3.สมมติฐานการวจัิย 
  จากวตัถุประสงค์การวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้ก าหนดเป็นสมมติฐานการวิจยั เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการด าเนินวจิยัได ้ดงัน้ี 



 

 

 1.  ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 แตกต่างกนั 
  
4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ผลงานวจิยัคร้ังน้ีคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 1. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ ก าหนดกลยทุธ์ 

หรือวิธีการขายสินค้าออนไลน์ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการให้บริการให้ตรงกับ ความ

ตอ้งการของผูบิ้โภค 

  2.สามารถน าไปเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจน าขอ้มูลไปใชใ้นการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในอนาคต 

 

5.ขอบเขตการวจัิย 
 5.1  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
 ประชากรศึกษาในคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่าน

ร้านคา้ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 

 5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั สมุทรปราการ ตามแนวคิดของ Kotler (2000) 

 5.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  ผูว้จิยัจะท ากาเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2564 
 
6.ระเบียบวจัิย 
6.1กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผู ้วิจ ัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ไดด้งัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
6.2 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีเคย

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ ตวัแปรตาม ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้สูตรของ Cochran 

(1997 ) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

จดัสัดส่วนของจ านวนตวัอยา่ง คือผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ต และใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ  านวน 

400 คน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผ่าน 3 แพลตฟอร์ม เน่ืองจาก Facebook มีการใช้งานมากสุด Line 

รองลงมาและ Twitter (เผยสถิติการใช ้ Internet, 2559) 
 

6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซ่ึงเป็น เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี เพื่อให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย แบ่ง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 

เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพการสมรส มีลักษณะค าถามใน

รูปแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ ส่วนที่ 2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในจังหวดั สมุทรปราการ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีค่า

ทางเลือกค าตอบได ้5 ระดบั  

ปัจจัยส่วนบุคล 

1.อายุ 

2.อาชีพ 

3.ระดับการศึกษา 

เพศ/อายุ/สถานภาพสมรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

การแสวงหาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ 

ประสบการณ์หลงัการซ้ือ 



 

 

6.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
แบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ t-Test และสถิติ F-test (ANOVA) 
 
7. สรุปและอภิปรายผล 
 7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 อยู่
ในกลุ่มอาย ุ26-35 ปีมากท่ีสุด จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 ส่วนมากมีสถานะโสด จ านวน 
324 คิดเป็นร้อยละ 81.00 มีระดบัการศึกษาคือ ปริญญาตรี จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 มี
อาชีพปัจจุบนัส่วนใหญ่ คือรับจา้ง จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และมีรายไดต่้อเดือนส่วน
ใหญ่คือ  10,001-20,000 บาท จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80  
 7.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

ตารางที ่1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ
โดยรวม  (n=400) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ             กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
x ̄ S.D. ระดบัความ

คิดเห็น 
ล าดบั 

การรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 4.34 .031 มากท่ีสุด 3 
การหาขอ้มูลของผูบ้ริโภค 4.09 .036 มาก 5 
การประเมินทางเลือก 4.55 .030 มากท่ีสุด 1 
การตดัสินใจซ้ือ 4.43 .032 มากท่ีสุด 2 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 4.24 .031 มาก 4 

ค่าเฉลีย่โดยรวมของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 4.33 .024 มากทีสุ่ด - 

 
 จากตารางท่ี 1 กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั 
สมุทรปราการโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x ̄=4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบวา่ขั้นตอน 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมินทางเลือก รองลงมา คือ การตดัสินใจซ้ือ การรับรู้ปัญหาและความ
ตอ้งการ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ และการหาขอ้มูลของผูบ้ริโภค ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจซ้ือ คือ กระบวนการในการเลือกท่ี
จะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13Mj58_3TAhXFvo8KHVz0AF0QFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.personal.psu.edu%2Fejp10%2Fblogs%2Fgotunicode%2F2010%2F03%2Fdealing-with-x-bar-x-and-p-hat.html&usg=AFQjCNG13Q_v05h_1M197b_8vSpQnxhXnA&sig2=dZfNJ95xpvEph4wwnJpfpg


 

 

ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ 
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภคสรุป
ความหมายของการตดัสินใจซ้ือ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือกท่ีมีหลายทาง โดยพิจารณา
และเปรียบเทียบองคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ 
 7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานการวิจัย  ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง
กนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบสมติฐาน 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โค
วดิ 19 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถานภาพ

สมรส 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

การรับรู้ถึงปัญหาและความ
ตอ้งการ 

Sig=0.00 Sig=0.00 Sig=0.84 Sig=0.00 Sig=0.03 Sig=0.06 

การหาขอ้มูลของผูบ้ริโภค Sig=0.00 Sig=0.00 Sig=0.03 Sig=0.00 Sig=0.03 Sig=0.49 
การประเมินทางเลือก Sig=0.00 Sig=0.00 Sig=0.07 Sig=0.10 Sig=0.00 Sig=0.00 
การตดัสินใจซ้ือ Sig=0.00 Sig=0.00 Sig=0.03 Sig=0.00 Sig=0.01 Sig=0.07 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ Sig=0.00 Sig=0.00 Sig=0.16 Sig=0.03 Sig=0.00 Sig=0.00 

 จากตารางท่ี  2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู ้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีเพศ อาย ุและอาชีพแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 แตกต่างกนัในทุกขั้นตอน  ในขณะท่ีผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 
แตกต่างกนัใน 2 ขั้นตอน คือ การหาขอ้มูลของผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ และพบวา่ ผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แตกต่างกนัในทุกขั้นตอน ยกเวน้ การประเมินทางเลือก นอกจากน้ี ยงั
พบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แตกต่างกนัใน 2 ขั้นตอน คือ การประเมินทางเลือก และ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริเพ็ญ มโนศิลป์ (2551) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคล และสถานะของผูซ้ื้อมีผลต่อการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน
การซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 
 



 

 

 
8.ข้อเสนอแนะ 
8.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 

จากผลการวิจยัพบว่ากระบวนการตดัสินใจเลือกซื้อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมุทรปราการในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประเมินทางเลือก  รองลงมา คือ การตดัสินใจซ้ือ 
การรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ และการหาขอ้มูลของผูบ้ริโภค ตามล าดบั 
ดงันั้นผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ ดงัน้ี  

1.) ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ผูป้ระกอบการต้องสร้างแคมเปญ ทางการตลาดเพื่อ
กระตุน้การซ้ือสินคา้ในทนัทีและก าหนด โปรโมชัน่ให้เหมาะสมกบัลกัษณะความจ าเป็นของสินคา้ 
หรือความตอ้งการของสินคา้ของเพศหญิง ในช่วงสถานการณ์โควดิ -19 ใหมี้ราคาท่ีจูงใจใหเ้กิดการ
ซ้ือ โดยเฉพาะสินคา้เคร่ืองส าอาง และสุขภาพ ความงาม จ าเป็นตอ้งมีการปรับราคาใหรั้ดกุมมากข้ึน
ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรม เพื่อรักษายอดขายให ้ธุรกิจอยูร่อด  

2.) กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ผลการวจิยัน้ี ผูป้ระกอบการ ควรท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ หรือ
สร้างโปรโมชัน่ท่ีให ้ความรู้สึกคุม้ค่า เพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือในสินคา้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ
อยา่งทนัที เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บัธุรกิจ  

8.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากร ใน จงัหวดั สมุทรปราการเท่านั้น ดงันั้น 

ในการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กวา้งและครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่น อาจ

ส ารวจไปยงัพื้นท่ีครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อใหท้ราบความคิดเห็น ทศันคติของผูบ้ริโภค

ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงอาจมีความ แตกต่างกนัในตาละพื้นท่ี  

2. ควรมีการศึกษาตวัแปรในปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

ประชากรใน จงัหวดัสมุทรปราการเช่น ปัจจยัดา้นทศันคติปัจจยั ดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นสังคม และ

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมและน าขอ้มูล ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ ปรับปรุง พฒันาสินคา้ใหต้รงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

 



 

 

 
9.กติติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก คณาจารยแ์ละผู ้

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรัญญา ปานเจริญ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูซ่ึ้งให้ความรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ขอ้คิดเห็นท่ีเป็น ประโยชน์

ต่อการศึกษาและตรวจทานแกไ้ข ตลอดจนกรุณาติดตามความคืบหนา้ของการศึกษา เฉพาะบุคคลน้ี

จนเสร็จสมบูรณ์ 
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