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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วง

วิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 2) พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ช่วงวิกฤต Covid-19 ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  คือ กลุ่ม
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเก็บข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศ และอาชีพ ตา่งกัน พฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ต่างกัน และผูบ้ริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ตา่งกัน พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : พฤติกรรม; โควิด-19 ; การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to (1) to study product purchasing behavior during 

the Covid-19 period of consumers in Nonthaburi Province, Nonthaburi (2) To study the 
purchasing behavior of consumers during the Covid-19 period in Nonthaburi, Nonthaburi 
classified by demographic factors The sample group used in this research was the population 
in Nonthaburi Province, Nonthaburi who bought 400 in the Covid-19 range of products in 
Nonthaburi Province. The statistics used in the descriptive analysis are frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypothesis test is used to compare the test statistics using 



the t-test to test the hypothesis with one-way ANOVA. If differences are found, they are 
compared on a pair basis. By using LSD methods  

The hypothesis test found that Characteristics of the population of consumer who 
bought product in Nonthaburi with sex and occupation Purchasing behavior of consumers in 
Covid-19 range differently. And characteristics of the population of consumer who bought 
product in Nonthaburi with age different level of education and income Purchasing behavior of 
consumers in Covid-19 range are no different.  
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บทน า  
 ปัจจุบนัประเทศไทย และทั่วโลกเกิดวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus) แต่
คร้ังนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบเจอไวรสัชนิดนี้ ซึ่งถูกค้นพบคร้ังแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งทีม่าอย่างชดัเจนว่า
มาจากที่ใด แต่เปน็ไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนษุย์และสัตว์ ปัจจุบนัมีการค้นพบไวรสัสายพันธุ์นี้แลว้ทั้งหมด 
6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลงัแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพนัธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุท์ี่ 
7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเปน็ทางการว่า “โควิด-19” 
(COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และทั่วโลกเป็นอยา่งมาก โดยห้ามเดินทางข้าม
ประเทศ มีมาตรการ Lock Down และ Social Distancing เป็นตน้ ซึ่งมีผลท าให้ประชาชนชาวไทยขาดรายได้  

 จากการที่ประเทศไทย และทั่วโลกอยู่ในช่วงวิกฤต Covid-19 ซึ่งมีกฎหมาย LOCK DOWN ห้ามออก
นอกบ้านนั้น ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยต้องรู้จักประหยัด และอดออมต่อการซื้อของที่ไม่จ าเป็น หรือผลิตภัณฑ์
ฟุ่มเฟือย แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลไทยได้ได้มีมาตรการชว่ยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตนี้ในโครงการเราไม่ทิ้ง 
และโครงการเยียวยาเกษตรกร ส าหรับผูไ้ม่มีรายได้ โดยแจกให้คนละ 15,000 บาท เพื่อให้เป็นเงินในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ในช่วงวิกฤตนี้ 

จากจ านวนผูบ้ริโภคในจังหวัดนนทบุรี มีจ านวนที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ท าให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเชน่กนั ซึ่งมีผลท าให้การซื้อขายในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ผู้บริโภคจะสนใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อะไร หรือต้องการผลิตภัณฑ์อะไร เพื่อประทั่งชีวิตผา่ฟันช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองของการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-
19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากในปัจจุบนันัน้ผู้ไมม่ีรายได้ แต่จ าเป็นต้องซื้อผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อหา
เลี้ยงดูตนเอง หรือครอบครัว จึงเป็นผลท าให้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงสิ่งที่มาดึงดูดกลุ่มผู้บรโิภคนี ้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการท าการตลาดต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุร ี

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

 



ขอบเขตของงานวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บรโิภคใน

จังหวัดนนทบุร ี
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ จังหวัดนนทบุรี 
2. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการวจิัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวกิฤต Covid-19 
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได้ ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวดันนทบุรี ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ดา้นการจัดจ าหนา่ย (Place) และด้านสง่เสริม
การตลาด (Promotion) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ทราบถึง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
2. ทราบถึง แนวทางการท าการตลาด และสามารถก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีข้อมูล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร ์

สัญชัย อุปะเดีย 2553 ได้แสดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโน้มทีจ่ะดูและฟงัการสื่อสารทีส่อดคลอ้งกับ
กรอบอ้างอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอ้างอิงทางความคิดนีห้มายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความ
สนใจ และความเก่ียวข้องกับ สิง่ต่าง สถานภาพทางสังคมและอ่ืน ๆ ที่เป็นคุณสมบัติที่ความส าคัญของบุคคล โดย
กรอบอ้างอิงทางความคิดเหล่านี้ ท าให้เกิดความแตกต่างกันเรือ่งของความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของคน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41-42) ลักษณะด้านประชากร (Demographic) ประกอบด้วย 
เพศ อายุสถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เปน็เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะ
ด้านประชากรเป็นลักษณะที่ส าคัญที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้านประชากร 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 กล่าววา ทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด เปน็ปจัจัยทางการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เกิดความต้องการสินค้าและบรกิารของตนประกอบด้วยสว่นประกอบ 4 ประการหรือ 4Ps 

ดังนั้น จากแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดข้างต้น สรุปได้วา่
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด มบีทบาทส าคัญในทางการตลาดเพราะเป็นการรวบรวมการตัดสินใจทาง
การตลาดทัง้หมด เพื่อน ามาใช้ในการด าเนนิงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเปา้หมาย ตัว
แปรที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย ดา้นผลิตภัณฑ์, ดา้นราคา, ด้านการจัดจ าหนา่ย และด้านการส่งเสริมการตลาด 



แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

เสรี วงษ์มณฑา 2552 พฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท า
การค้นหาการซื้อ การใช้การประเมินผลการใชส้อยผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ปิยะนชุ เหลืองาม (2552) ได้กล่าววา่ ในบรรดาทฤษฎีที่ส าคัญของการตัดสินใจ อาจจ าแนกไดอ้ย่าง
น้อย 2 ประเภท ดังนี้ ทฤษฎบีรรทัดฐาน (Normative Theory) และ ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) 

 

การทบทวนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข (2559) ศกึษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทีส่่งผลต่อความตั้งใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จงัหวัดนนทบุรีชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มผีลต่อความตั้งใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลตอ่ความตั้งใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของผู้บริโภคและการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลต่อ
ความตั้งใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคโดยการทดสอบสมมติฐานทั้งสามข้อจะท าการทดสอบ
ที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติ 0.05 

ศิริพร ทิมาบุตร (2560) ศึกษาวจิัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของผู้บริโภคซื้ออะไร ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารเสริมบ ารุงร่างกาย คอลลาเจน 
วิตามิน ซปุไก่สกัด อาหารเสริมความงาม อาหารเสริมลดความอ้วน อาหารเสริม ป้องกันโรค เร่ืองของท าไม
ผู้บริโภคจึงซื้อ ส่วนใหญ่เพื่อบ ารุงสุขภาพ เพื่อความสวยความงาม เพื่อลดความอ้วน เพื่อเพิ่มความขาว  เพื่อ
รักษาโรค เร่ืองของใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คือ แพทย์ เภสัชกรเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ครอบครัวเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อนเป็นผู้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพนักงานขายเปน็ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม 

นางสาวภรณี แย้มพนัธ์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผ์ักและผลไม้
แปรรูปตราดอยค า พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า มีทั้งหมด 3 
ปัจจัย 1.ปัจจัยดา้นราคา 2.ปัจจัยด้านบุคคลและระบบการจัดคิว และ 3.ปัจจัย ดา้นผลิตภัณฑ์ ในขณะทีป่ัจจัย
ด้านรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์และความหลากหลายของสนิค้า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขาย และปัจจัยดา้นกายภาพและกระบวนการไม่สง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑผ์ักและผลไม้แปร
รูปตราดอยค า โดยตัวแบบที่ไดจ้ากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถน ามาอธบิายความสัมพนัธ์ของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑผ์ักและผลไม้แปรรูปตราดอยค าได้ร้อยละ 14.5 



พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่าน สื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี มีอาชีพ พนักงาน บริษัทเอกชน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ ความคิดเห็นของส่วนประสม
การตลาดที่ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์เฟซบุ๊ค ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยมาก ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าทางเครือข่าย สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค มีความไว้วางใจด้านผู้ขายสินค้า
และด้านการปกป้องผู้บริโภคในระดับไว้วางใจ 55 ปานกลาง ด้านระบบอินเทอร์เน็ตในระดับไว้วางใจมาก การ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจ ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านผู้ขายสินค้า ด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และด้าน การปกป้องผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านจานวนคร้ัง และด้านจานวนชิน้ทีซ่ื้อในทิศทางเดียวกัน ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า แฟชั่นด้าน
ค่าใช้จ่ายในทิศทางเดียวกันและส่วนประสมการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า  แฟชั่นได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม  การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ด้าน
จ านวนคร้ังและจ านวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน 

วิไลวรรณ ศิริอ าไพ (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว ตลาดโบราณบ้าน
สะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี พบว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ กับช่วงเวลา
ในการซื้อสินค้า การจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าแต่ละ ครั้ง ประเภทสินค้าที่ซื้อ และวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อ  พฤติกรรมการซื้อสินค้า เป็นอย่างมาก โดยระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ กันกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้
ประโยชน์จากตัว สินค้าในลักษณะที่แตกต่าง โดยผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมี ความถี่ในการซื้อ และรูปแบบสินค้าที่
ทันสมัยกว่า ดังนั้น ผู้ประกอบการตลาดนัดกลางคืนจึงควรมีการสร้างกลยุทธ์ ในเรื่องของราคาให้เหมาะสมกับ
สินค้า และรูปแบบของ สินค้าให้มีความแปลก หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีทาง 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภค ในจังหวัดนนทบุรีโดย

การส ารวจ (Survey Research Method) และเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางใน
การด าเนินวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่น ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 

Covid-19 ที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนที่แนน่อน เปน็แบบ

เจาะจงกลุ่มเปา้หมาย ดังนั้นสามารถใช้สูตรค่าเฉลี่ย เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอยา่งในการเก็บข้อมูล โดยก าหนด
ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ใช้แบบสอบถามที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของ
การวิจัยมาใช้เปน็เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยท าการแบ่งแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภค ในจังหวัดนนทบุรีได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์, ดา้นราคา, ช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 
 
การสร้างและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาคน้คว้า แนวคิด ทฤษฎี นิยาม วรรณกรรม และการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องใน เร่ือง
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผูบ้ริโภค ในจังหวัดนนทบุรี จากนั้นน าข้อมูลมา
ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการท าวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   
 2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ว่าแบบสอบถามใช้ภาษา และลักษณะของข้อมูลเหมาะสมกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 3. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มลีักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา่ครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ = .687, ด้านราคา =.902, ช่องทางการจัดจ าหน่าย = .764 
และด้านการส่งเสริมการขาย =.679 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการออกแบบสอบถาม ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากแหล่งความรู้ต่างๆ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร หนังสือ 
บทความบนเว็บไซด์ ที่เก่ียวกับแนวคิดเกี่ยวกับการปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎกีารตัดสินใจ  
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความถี่ และร้อย
ละ 

2. สถิติอนุมาน ได้แก ่
2.1 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรทีี่มี เพศ ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-

19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ (t-test) 
2.2 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรทีี่มี อายุ การศึกษา อาชพีและรายได้ ตา่งกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภค ในจังหวัดนนทบุรี (One-Way ANOVA) และหากพบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 



Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวดันนทบุรี สามารถสรุปผลการวจิัยได้ ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.5 อายุเฉลี่ย 20-30 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ระดับการศึกษาสว่นใหญ่เป็นปริญญาตรี จ านวน 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อาชีพท างานในบริษทัเอกชน 125 คิดเป็นร้อยละ 31.3 และรายไดส้่วนใหญ่ 20,001 
- 30,000 บาท จ านวน 135 คน คดิเป็นร้อยละ 33.8  
 
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี  

พบว่า ผู้บริโภคในจงัหวัดนนทบรุี มีความคิดเห็นเก่ียว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในชว่งวิกฤต 
Covid-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยเป็นรายดา้น พบวา่พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก 4 ดา้น เรียงตามล าดับ ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ , ดา้นราคา , ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ,ดา้นการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน สรปุได้ดังนี้ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมระดับการเลือกซื้ออยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบวา่ พฤตกิรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยให้ความส าคัญกบั 
ผลิตภัณฑ์มี่ความหลากลหายให้เลือกซื้อได้ตามความต้องการ รองลงมามีฉลากแสดงข้อมูลสรรพคุณ เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑล์ะเอียดชัดเจน และ ขนาด หรือปริมาณบรรจุภัณฑ์มใีห้ เลือกหลากหลายตามล าดบั 

 
2.2 ด้านราคา พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

โดยภาพรวมระดบัการเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความประหยัดจาก
การซื้อในปริมาณ ที่มากข้ึนมากกว่าตราสนิค้าอ่ืน (เชน่  ซื้อถุงใหญ่เมื่อเทียบกับถุงเล็ก หรือซื้อ เป็นแพ็ค) 
รองลงมา ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ และราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณค่าตามล าดบั 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมระดับการเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก พบว่า การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายขอ้ พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผูบ้ริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก โดยให้
ความส าคัญกบั ความสะดวกในการหาร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รองลงมา  มีการแสดงผลิตภัณฑท์ี่ชัดเจน ณ จุด 
ขายท าให้สามารถหาสินคา้ไดง้่าย และมีจ านวนผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ ตามล าดับ 

2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย  พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผูบ้ริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมระดับการเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก พบว่า การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวดันนทบุร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายขอ้ พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผูบ้ริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
โดยให้ความส าคัญมีการโฆษณาการส่งเสริมการตลาด ทางสื่อตา่ง ๆอย่างทั่วถึง เช่น วทิยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์
รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดผลิตภัณฑไ์ว้ชัดเจน และมีการส่งเสริมการตลาดทีน่า่สนใจ เชน่ การให้
ส่วนลด การให้ของแถม เมื่อซื้อถึงจ านวนที่ก าหนด เป็นตน้ ตามล าดับ 

 
3. การเปรียบเทียบระดบัการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 



จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
3.1 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี เพศ ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-

19 ต่างกัน โดยภาพรวม และทกุด้าน ต่างกัน 
3.2 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี อายุ ต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-

19 ต่างกัน โดยภาพรวม ต่างกนั ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านผลิตภัณฑ์ กับดา้นการส่งเสริมการขาย 
ต่างกัน และด้านราคา กบัด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ไม่แตกตา่งกัน 
 3.3 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี ระดับการศึกษา ตา่งกัน มพีฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วง
วิกฤต Covid-19 ต่างกัน โดยภาพรวม และทุกดา้น ไม่แตกต่างกัน 

3.4 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี อาชีพ ตา่งกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ต่างกัน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึง่พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา และดา้น
ช่องทางการจัดจ าหนา่ย ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้นการส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน 

3.5 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี รายได้ ตา่งกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ต่างกัน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึง่พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้นผลิตภัณฑ์ แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวดันนทบุรี 
มีประเด็นส าคัญที่สามารถอธิบายผลเพิ่มเติม และเพื่อทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานทีต่ั้งไว้ สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี ้

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวดันนทบุรี 
พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพรวม ระดับการเลือก
ซื้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยเปน็รายดา้น พบวา่ระดับการเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ,์ ด้านราคาสินคา้, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แล ด้านการสง่เสริมการขาย ซึ่ง
สอดคล้องกบั งานวิจัยของ ธนากร มาอุทธรณ์ (2557) เร่ืองปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผูบ้ริโภคต่อร้าน Max Value พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากเนื่องจาก
ผู้บริโภคมีความต้องการเลือกซือ้สินค้า เป็นทุนเดิม เพื่อสนองตอ่ความต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิภาดา เนียมรักษา (2558) เร่ืองปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทีผู่้บริโภคหันมาท่องเที่ยว และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่
นักท่องเที่ยวต้องการ พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 
 
 

2. เพื่อทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานได้ ดงันี้ 
 2.1 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี เพศ ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ต่างกัน โดยภาพรวม และทุกด้าน ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีระหว่างเพศชาย และเพศหญิง แตกต่างกัน เพราะ 
ผู้บริโภคที่เป็นหญิง ถูกกระตุ้นด้วยส่วนประสมทางการตลาดง่ายกว่าชาย โดยสิ่งที่เป็นส่วนลด และของแถม เป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทราวดี สีทองเสือ (2559) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขต  
จังหวัดนนทบุรีเพชรบูรณ์ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิไลวรรณ ศิริอ าไพ (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว ตลาดโบราณบ้าน



สะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี พบว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ กับช่วงเวลา
ในการซื้อสินค้า การจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าแต่ละ ครั้ง ประเภทสินค้าที่ซื้อ และวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อ พฤติกรรมการซื้อสินค้า เป็นอย่างมาก โดยเพศ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ กันกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้ประโยชน์จากตัว 
สินค้าในลักษณะที่แตกต่าง โดยผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมี  ความถี่ในการซื้อ และรูปแบบสินค้าที่ทันสมัยกว่า 
ดังนั้น ผู้ประกอบการตลาดนัดกลางคืนจึงควรมีการสร้างกลยุทธ์ ในเรื่องของราคาให้เหมาะสมกับสินค้า และ
รูปแบบของ สินค้าให้มีความแปลก หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีทาง 

  2.2 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี อายุ ต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 
ต่างกัน โดยภาพรวม ตา่งกัน ซึง่พิจารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภัณฑ์ กับด้านการส่งเสรมิการขาย ต่างกัน 
และด้านราคา กบัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ต่ ากวา่ 20 ปี, 20-30ปี , 31-40 ปี และ 
41-50 ปี แตกต่างกัน เพราะ ชว่งอายุที่ แตกต่างกนัมีผลท าให้มีการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่
ละช่วงอายุมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลิณี ฤาชุตกุล (2550) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายทุี่แตกต่างกัน มพีฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑผ์้าไหมของโครงการหนึ่งต าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องงานวิจัยของปิยมาภรณ์ 
ช่วยชูหนู. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้า ผา่นทางสงัคมออนไลน์ ซึ่งปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นบุคลากรและคุณภาพของ
สินค้า ดา้นราคา ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้านค้า ข้อมูล
สินค้า และกระบวนการให้บริการ ทุกปัจจัยสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผา่นทางสงัคมออนไลน์ 

  2.3 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี ระดับการศึกษา ตา่งกัน มพีฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ต่างกัน โดยภาพรวม และทุกด้าน ไม่แตกตา่งกัน ผูว้จิัยมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา, ปวส./
อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่แตกต่างกัน เพราะ พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ในช่วงวิกฤต Covid-19 นั้น ทุกๆ คนต้องการอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อประทังชีวติ และลดตน้ทุนคา่ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอยปภัส เสนานุช. (2553) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบลักษณะ
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดนนทบุรีเลย 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่างกันจะพิจารณาปัจจยัด้านผลิตภัณฑด์้านการส่งเสรมิการตลาด และ
ด้านการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตา่งกัน และไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ไพศาลวงศ์ 
(2556) เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้เสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร การมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกนั ท าให้มีการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกนั 

2.4 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี อาชีพ ตา่งกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ต่างกัน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึง่พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา และดา้น
ช่องทางการจัดจ าหนา่ย ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้นการส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคดิเห็นว่า
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ที่มี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา, รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ, 
บริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บา้น ไม่แตกต่างกนั เพราะช่วงวิกฤต Covid-19 นี้ไม่วา่จะอาชีพ



อะไรก็ต้องแสวงหาทางออกโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องกนิต้องใช้กันทั้งนั้น ซึง่ไมส่อดคลอ้งกับงานวจิัยของ 
รวีพลอย อนันตกูล (2560)  ได้ศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้อ อัญมณีจากประเทศ พม่าของคนไทย ซึง่
พบว่าอาชีพของบุคคลแตล่ะคนจะน าไปสู่ความจ าเปน็และความต้องการ สินค้าและบริการที่ แตกต่างกัน จะต้อง
ศึกษาว่ากลุ่มบุคคลในอาชีพใดให้ความสนใจกับสนิค้าและบริการใดมากที่สุดเพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้
ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสม และซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธารัตน์ ดอกตาลยงค์ (2558) 
การศึกษารูปแบบการตัดสนิใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านคา้ วัสดุกอ่สร้างแบบใหม่ 
(Modern Trade) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง มากที่สุดคือ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ โดยจะเลือกร้านค้าที่มีสินค้าครบถ้วน เปน็สินคา้ใหม่ สภาพใช้การได้ 
มี สินค้ารุน่ใหม่ ทนัสมัย ซึ่งผู้บรโิภคเหล่านี้มักจะเพิ่มความตืน่เต้นโดยการเสาะหาสิ่งใหม่ๆ ท าให้ผู้บริโภคใน กลุ่ม
นี้มักให้ความส าคัญอย่างมากกับกระแสใหม่ๆ และสนิค้าที่ทนัสมัย 

2.5 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ที่มี รายได้ ตา่งกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต 
Covid-19 ต่างกัน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึง่พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้นผลิตภัณฑ์ แตกต่างกนั ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผูบ้ริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่มีรายได้ต่ ากวา่ 5,000 
บาท, 5,000-10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ 40,000 
บาทขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน เพราะ จากเหตุการณ์วิกฤต Covid-19 ที่ให้หลายๆ คนไม่สามารถไปท างาน และถูก
จ ากัดในการออกจากบ้านมีผลท าให้ทุกๆ คนต้องมาประหยัดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในยามทีจ่ าเป็น ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เสือจ าศีล (2555) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดคา
เฟ่อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี พบว่าระดบัรายได้ทีต่่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ ตา่งกัน และสอดคลอ้งกับงานวจิัย
ของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผา่น สื่อสงัคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ค” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี มีอาชีพ พนักงาน บริษทัเอกชน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ ความคิดเห็นของส่วนประสม
การตลาดทีป่ระกอบการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสงัคม ออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแนวทางส าหรับรา้นค้าปลกี-ส่ง ที่มี
ความต้องการกระตุ้นยอดขาย หรือเรียกผู้ซื้อมาใช้บริการกันมากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านคา้ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1.พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจงัหวัดนนทบุรี ดา้น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของร้านค้า ดังนั้น ในการสร้างดา้นผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้าควรหาผลิตภัณฑจ์ าพวกบริโภค และอุปโภคที่มีราคาไม่แพง เนื่องด้วยเกิด
เหตุการณ์วิกฤต Covid-19 นี้ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ และรายได้ ตา่งกัน 



2.พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจงัหวัดนนทบุรี ดา้นราคา 
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของร้านค้า ดังนั้น ในการสร้างด้านราคา เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายควรตั้ง
ราคาขายที่เปน็ถูกกว่าปกติ ให้ลกูค้าทั่วๆ ไปสามารถซื้อสินค้าจากเราได้ โดยจ าแนกตาม เพศ ที่แตกต่างกัน 

3.พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจงัหวัดนนทบุรี ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของร้านคา้ ดังนัน้ ในการสรา้งดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ควรมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามบา้นผูบ้ริโภคที่ใกล้ กับตัวรา้นค้า เพื่อสนองต่อนโยบายภาครัฐด้วยเช่นกัน โดย
จ าแนกตาม เพศ ที่แตกตา่งกัน 

4.พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ของผู้บริโภคในจงัหวัดนนทบุรี ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นสนองความต้องการของร้านค้า ดงันัน้ด้านการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นการขยายการ
รับรู้ถึงตัวตนของร้านคา้ ควรเพิ่มร้านค้าในดา้นการโปรโมทร้านค้า ผ่าน Social Media โดยจ าแนกตาม เพศ 
อายุ และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ยังมีปจัจัยอ่ืนๆ อีกหลายปัจจัยที่ผู้ศึกษายังไม่ได้
ท าการศึกษา เชน่ จ านวนสมาชกิในครอบครัว อาจจะมีผลทางด้านทัศนคติ และการตัดสินใจ ที่มีความแตกต่าง
ออกไป ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเตมิให้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อศึกษาวิจัยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเลือก
ซื้อ 

2. ขนาดประชากรที่เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขนาดเลก็ และก าหนดเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งอาจไมไ่ด้สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน จึงควรเพิ่มขนาด
ตัวอย่างให้มากข้ึนกว่านี้ในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 

3. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต Covid-
19 ทางกลุ่มผู้วิจัยได้เล็งเห็นวา่ในอนาคตควรมีการศึกษาความแตกต่างระหว่างการซื้อสินค้าตามร้านค้าทั่วไป กบั
การซื้อสินค้าผา่นร้านค้าออนไลน์ 

4. เพื่อน าข้อมูลที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการศึกษาเบือ้งต้นในการประกอบธุรกิจ และการ
วางแผนธุรกิจในการจัดสรรการสต็อกสินค้าต่อไปในอนาคต 
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