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บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาการเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึ กษาผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบ
เป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD แบบสถิติการถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression) และแบบสถิติ Paired – Sample
T Test การเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังในตัวอย่างเดียวกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน ส่ วนการ
เปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโค
วิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม ช่ วงระหว่างสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มี
ระดับที่ เพิ่ มขึ้ น จากช่ วงก่ อนสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มี ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิ เคชัน
ออนไลน์ และประเภทสิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภค สิ น ค้า เกี่ ย วกับ การป้ องกัน และรั ก ษาสุ ข ภาพ ในช่ ว งระหว่ า ง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ส่ วนสิ นค้าแฟชัน่ ,
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย และสิ นค้าเทคโนโลยี ในช่ วงระหว่างสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ลดลง จากช่ วงก่ อน
สถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 สาเหตุการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิ เคชันออนไลน์ เนื่ องจากขาดแคลนและ
จาเป็ นต่อการดารงชีพ เช่น น้ าดื่ม อาหารกระป๋ อง เพื่อป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ เพราะความสะดวกสบาย ใช้งานได้
ทุกที่ทุกเวลา การเข้าถึงทาได้โดยง่าย ความเคยชินในการซื้ อ และมูลค่าเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้ง ในช่วงระหว่าง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น จากช่ วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 และผลกรกะทบ
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19 ในการซื้ อสิ นค้าผ่า นแอปพลิ เ คชันออนไลน์ ทดแทนการซื้ อสิ นค้า ตาม
ห้างสรรพสิ นค้าช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ ยงในการติดโรค และมีความจาเป็ นในการ
ซื้ อสิ นค้าที่ ขาดแคลน ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เช่ น สิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น ด้านประเภทสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สิ นค้าเกี่ยวกับการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ เพิ่มสู งขึ้น ด้าน
สาเหตุการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เนื่ องจากขาดแคลนและจาเป็ นต่อการดารงชี พ เช่น น้ าดื่ ม อาหาร
กระป๋ อง เพื่ อป้ องกันและรั กษาสุ ขภาพ และเพราะความสะดวกสบาย ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา การเข้าถึ งทาได้
โดยง่ า ย และความเคยชิ นในการซื้ อ เพิ่ มสู งขึ้ น ด้า นมูล ค่ า เฉลี่ ย ในการซื้ อสิ นค้า ต่ อครั้ งในการซื้ อสิ นค้า ผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น
Abstract
The objectives of this study 1) to educate the comparison of consumer purchasing behavior via online
application in the beforetime and during the Covid-19 epidemic situation of consumers in Bangkok. 2) to classify
the consumer purchasing behavior through online applications during the epidemic situation, Covid-19
consumers in Bangkok by demographic factors. 3) to monitor the effects of the epidemic of Covid-19 disease
about the consumer purchasing behavior of online applications.
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The samples used in this research were 400 people by using questionnaires as a tool for data collection. The
statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested
by T-test, One-Way ANOVA. If differences were found, they would be compared in pairs. By using LSD
method, Multiple Regression and Paired - Sample T-test, comparing before and after data analysis in the same
sample.
The hypothesis test found that most of consumers in Bangkok that have demographic factors consist of
gender, age, education level, occupation and average monthly income done the behavior of purchasing products
through online applications during the epidemic situation. As for the consequence of shopping habits through
online applications before and during the epidemic situation overall the rising levels and there is a frequency of
online purchases due to the customers need to protect themselves from connection with Covid-19. There are
increasingly shopping online for fashion products, luxury goods and technology products. The most reasons for
purchasing products via online application due to the necessary for living such as drinking water, canned food to
maintain health Because the convenience of shopping online can easy buy at any time. The average value of each
purchase increasing from the previous period before Covid-19, seemed that online applications replace the
behavior for the purchase at department in order to reduce the risk of contracting the disease. Affecting the
buying behavior through online applications the frequency of online product purchases increasing more and
more.
บทนา
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการสื่ อสารส่ งผลต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตทั้งด้านธุ รกิ จ สังคม
และวัฒนธรรม อีกทั้งการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสื่ อสารโดยเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ทาให้รูปแบบการดาเนิ นชี วิตมี
การเปลี่ยนแปลง เช่น การทาธุ รกรรมทางการเงิน การซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมการเข้าถึงของ
อินเตอร์เน็ตของประชากรโลกมีอตั ราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง โดยผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตของประชากรโลกใน
ปี 2020 จากประชากร 7,770 ล้านคนทัว่ โลก มียอดการใช้มือถือราว 5,160 ล้านคน ส่ วนยอดผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตอยู่ที่
4,570 ล้านคน โดยเมื่อเที ยบสถิติระหว่างเดือนเมษายน 2019 กับ เมษายน 2020 จะพบว่าทุกหมวดตัวเลขเพิ่มขึ้ น
ทั้งหมด ยอดการใช้มือถือเพิ่มขึ้น 128 ล้านคน ยอดผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้ น 301 ล้านคน และผูใ้ ช้โซเชี ยลมีเดี ย
เพิ่ มขึ้ น 304 ล้านคน อัตราการใช้อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ ย 6 ชั่วโมง 43 นาที ต่ อคนต่ อวัน แต่ เป็ นค่าเฉลี่ ยที่ น้อยกว่า
ประเทศไทย โดยประเทศไทยมีอตั ราการใช้อินเตอร์ เน็ตที่มากกว่านั้น คือ 9.01 ชัว่ โมงต่อคนต่อวัน และใช้เวลาอยู่
ในอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ เฉลี่ยประมาณ 4 ชัว่ โมง 57 นาทีต่อวัน ประเทศไทยมีประชาชนทั้งหมดเกือบ 70 ล้านคน
ในจานวนนี้ เป็ นผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตแล้วกว่า 70% หรื อราว 47.5 ล้านคน จากรู ปแบบของการสื่ อสาร และการเข้าถึง
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ข้อมูลที่ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้ น ทาให้พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจากที่ นิยมซื้ อสิ นค้าและบริ การจาก
ร้านค้าทัว่ ไป มาเป็ นการซื้ อขายผ่านระบบออนไลน์หรื ออินเทอร์ เน็ต หรื อที่เรี ยกกันว่า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Ecommerce) กันมากขึ้น ส่ งผลให้มูลค่าการเติบโตของตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี โดย
มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในปี 2561 มีมลู ค่าถึง 3.15 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าจากนี้ ไปจนถึงปี 2565 ตลาดอี
คอมเมิร์ซไทย น่ าจะเติ บโตขึ้ นเฉลี่ย 22% อีกทั้ง 3 เดื อนแรกของปี 2020 เป็ นช่ วงเวลาที่ ทวั่ โลกต้องเผชิ ญ การ
เปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ่ จากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19 กระทบอย่า งรุ นแรงกับหลายธุ ร กิ จ จากการ
ประกาศล็อกดาวน์ สถานที่ ต่างๆ ห้ามการเดินทาง ขอความร่ วมมือประชาชน “อยู่บา้ น” และการเว้นระยะห่ างทาง
สังคม (Social Distancing) ทาให้เกิ ดการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมของผูค้ นในการใช้ชีวิตประจาวัน ที่ เรี ยกว่า “New
Normal” จากของมาตรการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ามกลางการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ธุ รกิจ
E-commerce ประเภทร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจบริ การจัดส่ งสิ นค้าและอาหาร (Delivery) รวมไปถึงธุ รกิจการเงินที่กา้ ว
เข้าสู่ สังคมแบบไร้เงิ นสดที่ เพิ่มมากขึ้ น ธุ รกิ จต่ างๆ อาจต้องหันไปพึ่งพาระบบไอที และดิ จิทลั กันมากขึ้ น เพราะ
ธุ ร กิ จ ในรู ปแบบเดิ ม ๆ จะถูกกระทบ (disrupt) โดยมี ไ วรั ส โควิ ด 19 เป็ นตัว เร่ ง ให้พ ฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้ นเชิ ง ธุ รกิจต่างๆ จาเป็ นต้องปรับตัวไปสู่ โลกดิจิทลั (Digital Transformation) อย่าง
เร่ งด่วน และอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ธุ รกิจออนไลน์ ที่ช่วงนี้ เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ตลาดขายของออนไลน์
ในเดื อนมี นาคมของปี 2562 เปรี ยบเที ยบปี 2563 ที่ ผ่านมา พบว่ามี การเติ บโตเพิ่มขึ้ น 78.85% ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเราที่ เปลี่ ยนไปเพราะจาเป็ นอยู่บา้ น ห้างร้านต่างๆ ปิ ดทาการ จะออกไปไหนก็กลัวติ ดไวรั ส
“การซื้ อสิ นค้าออนไลน์” ที่ สามารถสั่งของแบบสบายๆ ผ่านแอปบนมือถือ หรื อบนเว็บไซต์ จึ งกลายมาเป็ นช่ อง
ทางการซื้ อของที่ตอบโจทย์กบั ปัญหาในช่วงนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นแอปพลิ เ คชัน ออนไลน์ ก่ อ นและระหว่ า ง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอป
พลิเคชันออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
ขอบเขตงานวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อน
และระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขต
ของการศึกษาดังนี้
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1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่นอน จึงกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่
95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% โดยเปิ ดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้มีท้ งั สิ้ น 400 ตัวอย่าง
2. การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เกี่ ย วข้องกับการเปรี ย บเที ย บพฤติ กรรมการซื้ อ สิ นค้า ผ่ า นแอปพลิ เ คชัน
ออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยมุ่งเน้นที่
จะศึ กษาการเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์ แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 รวมไปถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
และผลกระทบจากสถานการณ์ แ พร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่ มีผลต่ อ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิ เคชั่น
ออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทา
ให้พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2. ผูบ้ ริ โภคมีพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาด
โรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
3. ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อให้ทราบถึ งพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่ อนและระหว่างสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
3. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจแอปพลิเคชันออนไลน์ ได้ทราบถึงองค์ประกอบด้านประชากร
ศาตร์ และพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เพื่อเป็ นข้อมูลในการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
- ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
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และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
- ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
2. ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ระหว่าง สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ Mobile Application
E-Commerce ดั้งเดิ มเกิ ดขึ้ นตั้งแต่ ตน้ ทศวรรษที่ 1970 เริ่ มจากการทาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อองค์กรที่มีขนาดใหญ่ หลังจากคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างแพร่ หลายมากขึ้น
ผนวกกับนวัตกรรมในสมัยนั้นอย่างอินเตอร์ เน็ตและเว็บไซต์ที่เริ่ มเข้ามามีบทบาทในองค์กรธุ รกิ จ รวมถึงบุคคล
ธรรมดาก็สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ทาให้กลุ่มบริ ษทั มากมายหันมาใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นเครื่ องมือในการทา
ธุ ร กรรมต่ า งๆ นักวิช าการหลายท่ านได้นิย ามค าจากัดความของพาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิ กส์ โ ดยองค์กรการค้าโลก
(WTO) ได้ให้คาจากัดความไว้วา่ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรื อการ
ขนส่ งผลิตภัณฑ์และบริ การโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งหมายถึง การทาธุ รกรรมทุกรู ปแบบครอบคลุมถึงการซื้ อ
ขายสิ นค้าหรื อบริ การ การชาระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครื อข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต
ปั จจุบนั มือถือ หรื อ Mobile มีความสัมพันธ์ต่อการดารงชี วิตของคนในสมัยนี้ เป็ นอย่างมากโดย คานิ ยามของ
Mobile คื ออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่ งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังทางานได้
เหมื อนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ ทโฟน หรื อแทบเล็ต ได้อย่างรวดเร็ ว
สะดวก โดยยุคปั จจุบนั หากเปรี ยบ Software ที่ ใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์ ก็จะมีรูปแบบเดี ยวกันกับ Application ซึ่ ง
หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการทางานของผูใ้ ช้ (User) โดย Application ต้องมีส่วนสาหรับติดต่อกับผูใ้ ช้ (User
Interface หรื อ UI) เป็ นตัวกลางสาหรับการใช้งาน
Mobile Application คื อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรั บอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์ เคลื่อนย้ายอย่าง
Application หรื อที่ทุกคนเรี ยกกันสั้นๆ ว่า App (แอพ) มันคือ โปรแกรมที่อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ตอ้ ง
ตอบสนองความต้องการและสนับสนุนให้ผใู ้ ช้มีความสะดวกในการใช้งาน โดยในปั จจุบนั มือถือถูกพัฒนาและถูก
เรี ยกในลักษณะของสมาร์ ทโฟน โดยระบบปฏิ บตั ิ การที่ ใช้พฒั นาพื้นฐานของสมาร์ โฟน ถูกแบ่งเป็ นสองระบบ
ใหญ่ๆ คือ ระบบปฏิบตั ิการ IOS และ Android ซึ่ งซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ถกู พัฒนามาเป็ น Application มากมาย ซึ่ งจะมี
ให้ดาวน์โหลดทั้งฟรี และจ่ายเงิน
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,2546 อ้างถึงใน สุ ณิสา ตรงจิตร์ , 2559 ) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior)
หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหาการคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้า และบริ การ ซึ่ งคาดว่า
จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นขั้นตอน เกี่ยวกับความคิดประสบการณ์การซื้ อ การใช้สินค้า และ
บริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจ และการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อการใช้สินค้า และกระบวนการก่ อนที่ บุคคลจะ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การใดๆ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการค้นหาเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
นาไปจัดการปรับกลยุทธ์การตลาดสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม คาถามที่ ใช้เพื่อค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ งประกอบด้วย Who? What? Why? Whom? When? Where? และ
How? เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่ งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations,
Operations, Occasions และ Outlets ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงลักษณะเป้ าหมาย
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงสิ่ งที่ตลาดซื้ อ
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้ อหรื อใช้บริ การสิ นค้า
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหรื อ
ใช้บริ การ ประกอบด้วย ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้ อ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใด เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคจะไปซื้ อตามสถานที่ช่องทางจัด
จาหน่าย
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนการตัดสิ นใจ
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
(ชาญชัย ก้องโลก, 2560) ได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในแอปพลิเคชัน
Instagram ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่
ต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในแอปพลิเคชัน Instagram ของผูบ้ ริ โภคต่างกัน โดยผูว้ ิจยั มีความเห็น
ว่า ผูท้ ี่มีเพศต่างกัน มีรสนิยม ความชอบในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ตามลักษณะและสภาพของตน ด้านระดับการศึกษาผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาจะมีวิธีการหาข้อมูลในการพิจารณา
ทางเลือกและการตัดสิ นใจซื้ อที่ ต่างกัน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ผูบ้ ริ โภคมี รายได้เฉลี่ ยที่ ต่างกัน ทาให้มีผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้มากกว่าจะมี แนวโน้มในการซื้ อสิ นค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตัวเองมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่า

8

(ทิ พภา ตันติ ปัญญาเทพ, 2552) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติ กรรมซื้ อน้ าผลไม้บรรจุขวดของลูกค้าในเขตท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
21 - 30 ปี สถานภาพเป็ นโสด ประกอบอาชีพรับจ้าง ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000
บาท สถานที่ พกั อาศัพเป็ นบ้าน/บ้านเช่ า โดยส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการซื้ อน้าผลไม้บรรจุขวดมากที่ สุด คื อ ชอบ
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบขวดพลาสติกใส ซื้ อน้าผลไม้ยี่หอ้ ทิปโก้ ดื่มรสชาตินา้ ส้ม ขนาด 250 ซี ซี ซื้ อครั้งละ 1 กล่องหรื อ 1
กระป๋ อง โดยซื้ อด้วยตนเอง ซื้ อน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้ อจากร้านสะดวกซื้ อ โดยมีเหตุผลในการเลือกซื้ อ คือ มี
ราคาเหมาะสม หาซื้ อได้ง่าย ดื่ มแก้กระหาย รสชาติอร่ อย และมีนา้ ผลไม้ยี่หอ้ ที่ตอ้ งการ โดยปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และที่พกั อาศัยต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อน้าผลไม้บรรจุขวดต่างกัน
วิธีการดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษาตามสภาพ
ที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ
วิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งเพียงครั้งเดียวโดยใช้
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)

และค่ า ความถี่ (Frequency)

ในการวิ เ คราะห์ ตัว แปรปั จ จัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปร
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
ในระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 และการเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 เพื่อการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์
แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ จะใช้
สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 เพื่อการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์
แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
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2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่ มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอปพลิ เ คชันออนไลน์ในระหว่า งสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19 วิเ คราะห์โ ดยใช้ส ถิ ติถดถอยพหุ คู ณ
Multiple Regression
2.4 เพื่ อศึ กษาการเปรี ย บเที ย บพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า ผ่า นแอปพลิ เ คชันออนไลน์ ก่ อนและระหว่า ง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Paired – Sample
T Test การเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังในตัวอย่างเดียวกัน
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่ อนและระหว่าง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม ช่วงระหว่างสถานการณ์
แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ และประเภทสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สิ นค้าเกี่ยวกับการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ
ในช่ วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้ น จากช่ วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
ส่ วนสิ นค้าแฟชัน่ , สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย และสิ นค้าเทคโนโลยี ในช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ลดลง
จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 สาเหตุการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เนื่ องจากขาด
แคลนและจาเป็ นต่ อการด ารงชี พ เช่ น น้ าดื่ ม อาหารกระป๋ อง เพื่ อป้ องกันและรั กษาสุ ข ภาพ เพราะความ
สะดวกสบาย ใช้งานได้ทุกที่ ทุ กเวลา การเข้า ถึ งท าได้โ ดยง่ า ย และความเคยชิ นในการซื้ อ ในช่ วงระหว่า ง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 และมูลค่าเฉลี่ยใน
การซื้ อสิ นค้าต่อครั้ง ในช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19
2. ผลการเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาด
โรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สามารถสรุ ปการวิจยั ได้
ดังนี้
2.1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ, ด้านอายุ, ด้านระดับการศึกษา,
ด้านอาชี พ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่าง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
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3.1 ซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิ เคชันออนไลน์ ทดแทนการซื้ อสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้าช่ วงสถานการณ์ แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ ยงในการติดโรค มีผลต่อ ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ใน
ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
3.2 ความจาเป็ นในการซื้ อสิ นค้าที่ขาดแคลน ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น สิ นค้าอุปโภคบริ โภค และการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ทดแทนการซื้ อสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้าช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโค
วิด-19 เพื่อลดความเสี่ ยงในการติดโรค มีผลต่อ ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ มีผลต่อ
สาเหตุ การซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิ เคชันออนไลน์ และมี ผลต่ อ มูลค่ าเฉลี่ ย ในการซื้ อสิ นค้าต่ อครั้ ง ในระหว่า ง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
3.3 ความจาเป็ นในการซื้ อสิ นค้าที่ขาดแคลน ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น สิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีผลต่อ
ช่องทางแอปพลิเคชันที่เลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่ อนและระหว่าง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า มีความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อน
สถานการณ์ แพร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19 สอดคล้องกับ (เว็บ ไซด์ : https://marketeeronline.co/archives/160564)
เหตุการณ์การแพร่ ระบาดนี้ ส่งผลให้หลายธุ รกิจมีรายได้ที่ลดลง แต่ในทางกลับกันมันได้สร้างโอกาสให้บางธุ รกิ จ
โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ ที่ช่วงนี้เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน เพราะเมื่อต้องถูกกักตัวอยูใ่ นบ้าน ห้างร้านต่างๆ ปิ ดทาการ
จะออกไปไหนก็กลัวติดไวรัส “การซื้ อสิ นค้าออนไลน์” ที่สามารถสั่งของแบบสบายๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
หรื อบนเว็บไซต์ จึงกลายมาเป็ นช่ องทางการซื้ อของที่ตอบโจทย์กบั ปั ญหาในช่ วงนี้ ประเภทสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
สิ นค้าเกี่ยวกับการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ ที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ส่ วนประเภทสิ นค้าแฟชัน่
, สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย และสิ นค้าเทคโนโลยี ที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาด
โรคโควิด -19 มี ร ะดับที่ ลดลง จากช่ ว งก่ อนสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19 สอดคล้องกับ(เว็บ ไซด์ :
https://www.thebangkokinsight.com/326745/) ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ ประจาเดือนมีนาคม 2563 ของ aCommerce และ BRANDIQ ที่ทาดัชนี วดั การเติบโตของการซื้ อสิ นค้า /
บริ การออนไลน์ พบว่า กลุ่มสิ นค้าขายดี และมีโอกาสโตในช่ วงนี้ คื อ กลุ่มสิ นค้าสุ ขภาพ และกลุ่มสิ นค้าอุโภค
บริ โภค ในขณะที่กลุ่มสิ นค้าที่ขายได้นอ้ ยลง คือ กลุ่มสิ นค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม แฟชัน่
และผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี้ยง สาเหตุการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เนื่องจากขาดแคลนและจาเป็ นต่อการดารง
ชีพ เช่น น้ าดื่ม อาหารกระป๋ อง เพื่อป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ เพราะความสะดวกสบาย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การ
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เข้าถึงทาได้โดยง่าย และเพราะความเคยชิ นในการซื้ อ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่
เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้า
ผ่านแอปพลิ เ คชันออนไลน์ ช่ ว งระหว่า งสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิ ด-19 มี ระดับที่ เ พิ่ มขึ้ น จากช่ วงก่ อน
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่ งโดยภาพรวมพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิ เคชัน่ ออนไลน์ช่วง
ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโค
วิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์
ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกัน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ผูท้ ี่มีเพศต่างกัน มีรสนิ ยม ความชอบใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามลักษณะและสภาพของตน ซึ่ งผลที่ได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภาภรณ์ วัธนกุล, (2555) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ยอดนิ ยมของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้าน
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ยอดนิ ยมของ
ประเทศไทย แตกต่างกัน
2.2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์
ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกัน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคล้วนแต่มีความต้องการแตกต่าง
ออกไปตามช่ วงอายุ ทาให้ความคิดในการเลือกซื้ อสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตน ทาให้การเลือกซื้ อ
สิ นค้าจะแตกต่างกันเพราะผูบ้ ริ โภคต้องเลือกสิ นค้าที่เหมาะกับช่วงอายุของตนเอง ซึ่ งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วรัญญา โพธิ์ ไพรทอง, (2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าออนไลน์พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ แตกต่าง
กัน
2.3 ผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน ท าให้ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกัน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึ กษาจะมีวิธีการหาข้อมูล ในการพิจารณาทางเลือกและการตัดสิ นใจซื้ อที่ ต่างกัน ซึ่ งผลที่ ได้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รัชนี ไพศาลวงศ์ ดี, (2556) ที่ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าสตรี ทาง
อินเตอร์ เน็ตของประชากร ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้าทางอินเตอร์เน็ต
2.4 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกัน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน
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จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ เหมาะสมกับอาชี พ และภาพลักษณะของตนเอง ตามลักษณะของงานที่ปฏิ บตั ิ ซึ่ งผลที่ได้
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ธัญญพัสส์เกตุประดิษฐ์, (2554) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ทาง อินเตอร์ เน็ตของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านอาชี พที่ แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.5 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน ให้พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกัน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
มีรายได้เฉลี่ยที่ ต่างกัน ทาให้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้มากกว่าจะมีแนวโน้มในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการของตัวเองมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่า และมีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อได้มากกว่า ซึ่ ง
ผลที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนิ ตานันท์องั คสกุลเกียรติ, (2556) ที่ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าของผูห้ ญิงจากร้านค้าในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าปั จจัยด้านรายได้ที่ แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ในด้านราคาเฉลี่ยต่อชิ้นและด้านมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อ
3. ผลการศึ กษาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อ พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอพพลิ เคชัน่ ออนไลน์ ในระหว่างสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ผูว้ ิจยั มี ความเห็ น จากการประกาศ
Lockdown สถานที่ ต่างๆ ห้ามการเดิ นทาง ขอความร่ วมมือประชาชน “อยู่บา้ น” และการเว้นระยะห่ างทางสังคม
(Social Distancing) เพื่ อช่ วยลดโอกาสที่ เราจะไปสัมผัส ไปรั บเชื้ อโรคโควิด-19 ทาให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมของผูค้ นในการใช้ชีวิตประจาวัน โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องเปลี่ยนวิถีการดาเนิ นชี วิตใหม่ ทั้งด้านการเดินทาง
ลด เลี่ยงการเดินทางโดยไม่จาเป็ น ลดการเดินทางไปในสถานที่แออัด ยังรวมไปถึงการที่ประชาชนต้องปรับตัวกับ
การใช้ชีวิตอยู่กบั บ้านมากขึ้ น การทางานจากที่ บา้ น การเรี ยนการสอนออนไลน์ การช้อปปิ้ งออนไลน์ การไม่ใช้
สิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น และการล้างมือบ่อยๆ เป็ นต้นฉะนั้น การซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ทดแทนการซื้ อ
สิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้าช่ วงสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ ยงในการติ ดโรค และมีความ
จาเป็ นในการซื้ อสิ นค้าที่ขาดแคลน ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น สิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์เพิ่มสู งขึ้ น ด้านประเภทสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สิ นค้าเกี่ยวกับการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ
เพิ่มสูงขึ้น ด้านสาเหตุการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เนื่ องจากขาดแคลนและจาเป็ นต่อการดารงชี พ เช่น
น้ าดื่ม อาหารกระป๋ อง เพื่อป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ และเพราะความสะดวกสบาย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การ
เข้าถึงทาได้โดยง่าย และความเคยชิ นในการซื้ อ เพิ่มสู งขึ้น ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้า
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตใหม่ พฤติกรรมใหม่ที่ปฎิบตั ิจนกลายเป็ นความคุน้ เคย หรื อ "สภาวะ
ความปกติใหม่" (New Normal) ภายใต้มาตรการล็อคดาวน์ประเทศไทย และการเว้นระยะห่ างทางสังคมในช่วงที่
ผ่านมา ซึ่ งเมื่อสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 กลับเข้าสู่ สภาวะปกติ การระบาดของโรคโควิด-19 หมดไป
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อย่างถาวร พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน โดยผูบ้ ริ โภคยุคหลังโควิด-19 จะพึ่งพาเทคโนโลยี หรื อ
อยู่ในโลกของดิ จิทลั มากขึ้ น จะใช้โทรศัพท์มือถือ หรื อโลกออนไลน์ เป็ นเครื่ องมื ออานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ มากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจ E-commerce ประเภทร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจบริ การจัดส่ งสิ นค้าและอาหาร (Delivery)
รวมไปถึงธุรกิจการเงินที่กา้ วเข้าสู่ สังคมแบบไร้เงินสดเพิ่มมากขึ้น ธุ รกิจต่างๆ อาจต้องหันไปพึ่งพาระบบไอทีและ
ดิจิทลั กันมากขึ้น เพราะธุรกิจในรู ปแบบเดิมๆ จะถูกกระทบ (disrupt) โดยมีไวรัสโควิด 19 เป็ นตัวเร่ งให้พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดาเนินการของธุ รกิจจะเปลี่ยนไปเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นการที่หลายธุ รกิจจะหัน
มาทา E-Commerce มากขึ้น ระบบนิ เวศของ E-commerce เติบโตอย่างมาก ทั้งธุ รกิจ Logistics, Delivery, สังคม
แบบไร้เงิ นสด และระบบการขายสิ นค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่ งเพื่ อความอยู่รอดธุ รกิ จจาเป็ นต้องมีการปรั บตัวรั บกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม New Normal ของผูบ้ ริ โภคที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร
ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
จากการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
ระดับการศึกษา ด้านอาชี พ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 โดยรวมต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าจึ งจาเป็ นต้องสนใจกับปั จจัยส่ วนบุคคลข้างต้น เพราะเนื่ องจากพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ มีความต้องการที่หลากหลาย ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าผ่ านแอพพลิเคชั่นออนไลน์
จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้ น จากช่ วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ประเภทสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค สิ นค้าเกี่ยวกับการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพ ที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์
แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ส่ วนประเภทสิ นค้า
แฟชัน่ , สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย และสิ นค้าเทคโนโลยี ที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่ ลดลง จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 สาเหตุการซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ เนื่ องจากขาดแคลนและจาเป็ นต่อการดารงชี พ เช่น น้ าดื่ม อาหารกระป๋ อง เพื่อป้ องกันและ
รักษาสุ ขภาพ เพราะความสะดวกสบาย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การเข้าถึงทาได้โดยง่าย และเพราะความเคยชิ นใน
การซื้ อ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรค
โควิด -19 ด้า นมูลค่ า เฉลี่ ย ในการซื้ อสิ นค้า ต่ อครั้ งในการซื้ อสิ นค้า ผ่า นแอปพลิ เคชันออนไลน์ ช่ วงระหว่า ง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่ งโดย
ภาพรวมพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 มี
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ระดับที่เพิ่มขึ้ น จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ดังนั้น นักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการร้านค้า
ต้องปรั บตัวสู่ ยุคดิ จิทลั และใช้ช่องทางออนไลน์ในการทางานมากขึ้ นในกลุ่มธุ รกิ จ รวมถึ งการเตรี ยมตัวรั บมื อ
สังคมยุค New Normal ที่ จะเป็ นวิถีชีวิตใหม่หลังพ้นวิกฤติโควิด-19 และการนาเสนอสิ นค้าบริ การให้ตรงจุดและ
ครบวงจร
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาการเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อน
และระหว่างสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่
อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ เช่น ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
2. การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะคนในเขตกรุ งเทพมหานครเท่ านั้น ดังนั้น ควรขยายขอบเขตด้าน
ประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ตัวแทนของผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ทัว่ ประเทศ
เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม และได้ผลการวิจยั ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
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