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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ของคนวยั

ท างานในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท า

การเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม จากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จ  านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) T-test และ  และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่ การตอบสนองต่อการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก การตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ การตอบสนองดา้นการรู้จกัสินคา้ (Aware) รองลงมา คือ การตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ (Act) การตอบสนองดา้นการช่ืนชอบและสนใจสินคา้ (Appeal) การตอบสนองดา้นการสอบถาม

รายละเอียดของสินค้า  (Ask)  และ การตอบสนองด้านการแนะน าสินค้าต่อให้ผู ้อ่ืน (Advocate) 

ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ และระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 แตกต่าง

กนั   
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ABSTRACT 

 

 This study aims to investigate the response to online shopping of workable-aged consumers in 
Bangkok during the COVID-19  pandemic situation. Survey research was employed and data were 
obtained through questionnaires. The research samples were 400 consumers in Bangkok who were in 
age ranged between 19-60 years old and used to purchase online products during the COVID-19 
pandemic situation. Data resulted from research questionnaire, were analyzed by the use of percentage, 
mean, standard deviation, T-test, and Analysis of Variance (ANOVA). Findings reveal that in overall, 
workable-aged consumers in Bangkok response to online shopping during the COVID-19 pandemic 
situation at high level. The highest mean of the response to online shopping is Aware, followed by Act, 
Appeal, Ask, and Advocate, respectively. The results of hypothesis testing found that workable-aged 
consumers in Bangkok who have different in occupation and educational level have different response 
to online shopping during the COVID-19 pandemic situation.  

 

Keywords: Consumer response, Online shopping, COVID-19 

 

 

 

 



 
 

บทน า 

 เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤติในช่วงต้นปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้าง

ผลกระทบเป็นวงกวา้งในทุก ๆ ดา้น โดยวิกฤติท่ีก าลงัเผชิญอยู่ในขณะน้ี ไดฉุ้ดเศรษฐกิจทัว่โลก ทั้ง

ธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจ SME ต่างตอ้งปรับตวักนัยกใหญ่ 

เพื่อกูส้ถานการณ์ให้ธุรกิจผา่นพน้ช่วงเวลาท่ียากล าบากไปให้ไดใ้นสถานการณ์เช่นน้ี การเปิดหนา้ร้าน 

หรือการท าการตลาดแบบออฟไลน์อาจไม่ใช่ค าตอบท่ีดีท่ีสุด สาเหตุนั้ นมาจากการล็อกดาวน์

ภายในประเทศ อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัตอ้งเสียตน้ทุนท่ีอาจไดก้ าไรกลบัมาแบบไม่คุม้ ดงันั้น การลด

ตน้ทุนจากการใชจ่้ายหนา้ร้านเพื่อมาลงทุนกบัธุรกิจออนไลน์ อาจเป็นเหมือนกบัแสงสวา่งเพื่อช่วยให้

ธุรกิจรอดพน้ นอกจากน้ีการท าธุรกิจ E-Commerce เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการสามารถสร้าง

กลุ่มเป้าหมายไดก้วา้งข้ึน โดยการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อน าเสนอแบรนด์ และมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ 

ให้แก่ลูกคา้ ( Priceza, 2563) อีกทั้งยงัลดความกงัวลเม่ือลูกคา้ตอ้งค านึงถึง Social Distance  หากตวั

ลูกคา้จะกลบัมาชอปปิงท่ีหนา้ร้านอีกคร้ังซ่ึงท าให้พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ดงัภาพท่ี 1 

 

 ภาพท่ี 1  ภาพกราฟท่ีเป็นการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงตน้ปีท่ีผา่นมาจนถึงเมษายน 2563 

ท่ีมา: https://www.bigcommerce.com 

 



 
 

ในช่วงวิกฤติโควิด – 19 น้ีการท าธุรกิจ E-Commerce จะยงัคงท าให้ด าเนินต่อไปได ้นอกจากน้ี 

ธุรกิจออฟไลน์ยงัสามารถขยบัขยายช่องทางการซ้ือขายมาอยูใ่นโลกดิจิทลั เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อกบั

ลูกค้าท่ีหลากหลายมากข้ึนและส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงคือ แบรนด์ออนไลน์นั้นเติบโตข้ึนอย่าง

รวดเร็ว เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ผูป้ระกอบการหาทางใช้ระบบดิจิทลัเพื่อเป็น

ช่องทางท่ีให้ทางเลือกกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงไดเ้ปรียบกว่าการมีหน้าร้านเพียงอย่างเดียว และยิ่งการชอปปิง

ออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากข้ึนเท่าไร การแข่งขนัในตลาดก็ยิ่งสูงมากข้ึนเท่านั้น ฉะนั้น แบรนด์จ  าเป็นท่ี

จะตอ้งหากลยุทธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและหาจุดแตกต่างท่ีคู่แข่งไม่มี และนอกจากน้ี หากแบรนด์

สามารถ สร้างประสบการณ์ท่ีดี  เพื่อเอาชนะใจลูกคา้ได้ โอกาสท่ีลูกคา้จะกลบัมาซ้ือซ ้ าและภกัดีต่อแบ

รนด์ ก็จะมีสูงข้ึนอีกด้วย (www.stepstraining.com  : 2563 :  ออนไลน์) โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานท่ีมี

พฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์มากข้ึนและมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง สืบเน่ืองจากหลายๆ บริษทั

ไดป้ระกาศปรับรูปแบบการท างาน โดยให้พนกังานไดห้ยุดท างานท่ีบา้นเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ 19 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตอบสนองต่อการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยั

น้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางประกอบ การตดัสินใจส าหรับผูป้ระกอบการหรือ ผูท่ี้สนใจน าไปศึกษา

และวางแผนพฒันากลยทุธ์การท าการตลาด ท่ีจะน าเสนอใหมี้ความน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ใหเ้กิด

การรับรู้และจดจ าอนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19ของคนวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19ของคน
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 



 
 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
ด าเนินการดงัน้ี 
 1. คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประกรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีการ
ตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 แตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาการศึกษาการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของคนวยั
ท างานในกรุงเทพมหานครช่วงสถานการณ์โควดิ-19 สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

 1. สามารถน าผลการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสามารถทราบถึงการ
ตอบสนองและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคเพื่อจะพฒันาและสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. สามารถน าผลการศึกษาวิจยัน้ีมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอายตุั้งแต่  19-
60 ปี ท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19   

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

มุ่งเน้นศึกษาการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวคิดของ Philip Kotler ( 2017) โดยแบ่งเป็น 1. การรับรู้สินค้า



 
 

(Aware) 2.ช่ืนชอบสินคา้(Appeal) 3. ถามต่อ(Ask) 4. การตดัสินใจซ้ือ( Act ) 5. เกิดการแนะน าสินคา้ให้
ผูอ่ื้น(Advocate) 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

วจิยัในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-30 กนัยายน 2563 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

1. ประชากรและตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอายตุั้งแต่  19-
60 ปี ท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกสูตรค านวณขนาดตวัอย่างตามสูตรของ Cochran (1977) โดยก าหนดค่าความ
เช่ือมั่น95% ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยแบ่งเป็น เพศชาย 200 คนและเพศหญิง 200 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษา

คน้ควา้จากทฤษฏีนกัวิชาการ และนกัปฏิบติัท่ีไดเ้ขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม

โดยแบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลาย 

ปิด (Close end Questions) เป็นแบบสอบถาม เลือกตอบได้ค  าตอบเดียว จ านวน 5 ข้อ และส่วนท่ี 2 

ข้อมูลด้านการตอบสนองต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครในช่วง

สถานการณ์โควิด-19  มีลกัษณะปลายปิดจ านวน 20 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating 

Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั 

3. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค t-test และ
การวเิคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) 



 
 

สรุปผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีช่วงอายุระหวา่ง 20-29 ปีมากท่ีสุด จ านวน 179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.80 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 และมีรายไดต่้อเดือน 
10,001-20,000 บาท จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.80 

2.  การตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการตอบสนองต่อการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในภาพรวม 
 

การตอบสนองต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 

Mean S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

การตอบสนองดา้นการรู้จกัสินคา้ (Aware) 4.22 0.66 มากท่ีสุด 
การตอบสนองดา้นการช่ืนชอบและสนใจสินคา้ 
(Appeal) 

4.09 0.70 มาก 

การตอบสนองดา้นการสอบถามรายละเอียดของ
สินคา้ (Ask) 

3.88 0.78 มาก 

การตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Act) 4.16 0.66 มาก 
การตอบสนองดา้นการแนะน าสินคา้ต่อให้ผูอ่ื้น 
(Advocate) 

3.76 0.79 มาก 

ภาพรวม 4.02 0.60 มาก 
  

จากตารางท่ี 1 การตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอย่าง ในภาพรวม อยูใ่นระดบั



 
 

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

การตอบสนองด้านการรู้จกัสินคา้ (Aware) รองลงมา คือ การตอบสนองด้านการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

(Act) การตอบสนองด้านการช่ืนชอบและสนใจสินค้า  (Appeal) การตอบสนองด้านการสอบถาม

รายละเอียดของสินค้า  (Ask)  และ การตอบสนองด้านการแนะน าสินค้าต่อให้ผู ้อ่ืน (Advocate) 

ตามล าดบั  

 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจยั คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประกรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการ

ตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การตอบสนอง ต่อการ ซ้ื อ สินค้า
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 

ลกัษณะทางประกรศาสตร์ 

เพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้
ระดบั

การศึกษา 
การตอบสนองด้านการรู้จักสินค้า 
(Aware) 

Sig=0.62 Sig=0.40 Sig=0.07 Sig=0.76 Sig=0.07 

การตอบสนองด้านการช่ืนชอบและ
สนใจสินคา้ (Appeal) 

Sig=0.28 Sig=0.08 Sig=0.00 Sig=0.69 Sig=0.01 

การตอบสนองดา้นการสอบถาม
รายละเอียดของสินคา้ (Ask) 

Sig=0.19 Sig=0.99 Sig=0.04 Sig=0.07 Sig=0.57 

การตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ (Act) 

Sig=0.40 Sig=0.87 Sig=0.00 Sig=0.26 Sig=0.00 

การตอบสนองดา้นการแนะน าสินคา้
ต่อใหผู้อ่ื้น (Advocate) 

Sig=0.13 Sig=0.38 Sig=0.01 Sig=0.14 Sig=0.40 

รวม Sig=0.41 Sig=0.67 Sig=0.00 Sig=0.52 Sig=0.03 



 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ และ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล  

ผลการศึกษาเร่ือง “การตอบสนองต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร

ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19” มีประเด็นส าคญัสามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมุติฐานไดด้งัน้ี 

 

 1. การตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

 ผลการวิจยัการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อการตอบสนองต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ทั้ง 5 ดา้น มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ ผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอยา่งมีการตอบสนองการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ดา้นการรู้จกัสินคา้ (Aware) 

สูงท่ีสุด เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ไดรั้บรู้ขอ้มูลสินคา้หรือบริการต่างๆ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์

มากข้ึนท าใหเ้กิดการช่ืนชอบและสนใจสินคา้ (Appeal) เม่ือเกิดความสนใจในสินคา้นั้นแลว้ผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Act) ก่อนสอบถามรายละเอียดของ

สินคา้ (Ask) และเม่ือสินคา้หรือบริการนั้นๆแลว้ดีมีคุณภาพ ก็จะแนะน าสินคา้ต่อให้ผูอ่ื้น (Advocate) 

ไดซ้ื้อและใชบ้ริการนั้นเหมือนกบัตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ จรัญญา ปานเจริญ (2562) ศึกษาการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ริโภค เจนเนอ

เรชัน่ Z ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของโฆษณาออนไลน์ท่ีสามารถ

สร้างการรับรู้ของสินคา้ (Aware) คือ การมีโฆษณาผ่าน Facebook องค์ประกอบท่ีส าคญัของโฆษณา

ออนไลน์ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค (Appeal) คือ มีการแสดงคุณสมบติัพิเศษของสินคา้

หรือบริการ โดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัของโฆษณา ออนไลน์ท่ีสามารถตอบสนองต่อการสอบถามของ

ผูบ้ริโภค (Ask) คือการท าใหส้ามารถสืบคน้เก่ียวกบัสินคา้/บริการไดง่้ายใน Google และองคป์ระกอบท่ี



 
 

ส าคญัของโฆษณาออนไลน์ท่ีสามารถช่วยให้ผูบ้ริโภคสั่งซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน (Act) คือ มีการระบุช่ือ

แอปพลิเคชัน่ท่ีใช้สั่งซ้ือสินคา้ในโฆษณาออนไลน์ให้ชัดเจน ส่วนองค์ประกอบท่ีส าคญัของโฆษณา

ออนไลน์ท่ีสามารถเปิดโอกาสในการแนะน าต่อผูอ่ื้น (Advocate) 

 

 2. สมมติฐานการวิจยั คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประกรศาสตร์ท่ีแตกต่าง

กนัมีการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ และระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคม

ออนไลน์ การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

ทางสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา 

อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์แตกต่าง กนั ส่วน

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของสินคา้ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสินค้า และ

กระบวนการให้บริการ ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ และยงัมี

บางส่วนท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาดา พิทยาวรุิฬห์ (2557) ศึกษาการตอบสนองต่อส่ือดิจิตอลของ

ผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและระดบัการศึกษา

แตกต่าง กนัจะมีการตอบสนองในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาดแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้ขอ้มูลของ 

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองต่อส่ือดิจิตอลในทุกดา้น ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น

กิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส่ื้อดิจิตอลดา้นระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อวนั พฤติกรรมการใช้

ส่ือดิจิตอลในดา้นความถ่ีต่อสัปดาห์มีความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองต่อ ส่ือดิจิตอลในดา้นความตั้งใจ 

และดา้นความตอ้งการ 

 



 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

 ผูว้จิยัจึงไดใ้หข้อ้เสนอแนะจากผลการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 1. ผูป้ระกอบการหรือนักการตลาดควรเลือกช่องทางการท าส่ือโฆษณาและข่าวสารบนส่ือ

ออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัและสามารถเขา้ถึงส่ือโฆษณาและข่าวสารไดง่้ายจะท าให้

เกิดการรับรู้ของสินคา้ (Aware) ของกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึนเพื่อน าไปสู่กระบวนการตอบสองอ่ืนๆ 

 2. ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดควรให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้และบริการ เพราะ

เป็นตวัแปรส าคญัท าจะท าใหผู้บ้ริโภคแนะน าสินคา้หรือบอกต่อบริการนั้นๆใหผู้อ่ื้นทราบมากข้ึน 

 3.ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดควรให้ความส าคญักบัการตลาดแบบดิจิทลัและปรับเปล่ียน

รูปแบบการท าการตลาดอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะกับผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความ

แตกต่างกนั 

 

 2.ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1.ควรท าการขยายขอบเขตการวจิยัใหก้วา้งข้ึนโดยเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเขตพื้นท่ีปริมณฑล 

เพื่อใหค้รอบคลุ่มประชากรท่ีมีการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 2.ควรศึกษาส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีส่งผลต่อการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัการผสมทางการตลาดท่ีมีการตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 3.ควรศึกษากลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพื่อใหท้ราบ

ถึงกลยทุธ์การท าตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 4.ควรศึกษาส่ือดิจิทลัมาร์เก็ตต้ิงท่ีส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ เพื่อใหท้ราบ

ถึงแนวทางและวธีิการท าส่ือการตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 



 
 

กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถด าเนินการได้อย่างลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดีเน่ืองจาก
ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณา
เสียสละเวลาให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆเพื่อให้งานวิจยัฉบบัน้ีถูกตอ้ง มี
ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ท่ีไดรั้บจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ณ 
โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่าน ท่ีถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ต่าง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและใหข้อ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยั 

 ขอขอบพระคุณ เจา้ของเอกสาร บทความ ต ารา หนงัสือ งานวิจยั ของทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณทุกๆก าลงัใจและความช่วยเหลือต่างๆท่ีมีให้  ขอบคุณครอบครัว
รวมปถึงผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น MBA สาขาการตลาด ท่ีมีส่วนท าให้ 
งานวิจัยส า เ ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อน่ึงผู ้ศึกษาหวังว่า  สารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจ ซ่ึงหากงานวจิยัฉบบัน้ี มีขอ้บกพร่องประการใด ตอ้งอภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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