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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน ์ก่อนและระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบ

แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD  แบบสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) และแบบสถิติ Paired – Sample 

T Test การเปรียบเทียบขอ้มลูก่อนและหลงัในตวัอยา่งเดียวกนั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่

ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ส่วนการ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโค

วิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มี

ระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ และประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเก่ียวกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ ในช่วงระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่วนสินคา้แฟชัน่ , 

สินคา้ฟุ่ มเฟือย และสินคา้เทคโนโลยี ในช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลดลง จากช่วงก่อน

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 สาเหตุการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เน่ืองจากขาดแคลนและ

จ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น น ้าด่ืม อาหารกระป๋อง เพ่ือป้องกนัและรักษาสุขภาพ เพราะความสะดวกสบาย ใชง้านได้

ทุกท่ีทุกเวลา การเขา้ถึงท าไดโ้ดยง่าย ความเคยชินในการซ้ือ และมลูค่าเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ในช่วงระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 และผลกรกะทบ

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ทดแทนการซ้ือสินค้าตาม

หา้งสรรพสินคา้ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือลดความเส่ียงในการติดโรค และมีความจ าเป็นในการ

ซ้ือสินคา้ท่ีขาดแคลน ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

แอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั

ออนไลนเ์พ่ิมสูงข้ึน ดา้นประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาสุขภาพ เพ่ิมสูงข้ึน ดา้น

สาเหตุการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ เน่ืองจากขาดแคลนและจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น น ้าด่ืม อาหาร

กระป๋อง เพ่ือป้องกนัและรักษาสุขภาพ และเพราะความสะดวกสบาย ใช้งานไดทุ้กท่ีทุกเวลา การเข้าถึงท าได้

โดยง่าย และความเคยชินในการซ้ือ เพ่ิมสูงข้ึน ด้านมูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสินค้าต่อคร้ังในการซ้ือสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมสูงข้ึน 

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. 

บทน า 

ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการส่ือสารส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งดา้นธุรกิจ สังคม 

และวฒันธรรม อีกทั้งการปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารโดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวิตมี

การเปล่ียนแปลง เช่น การท าธุรกรรมทางการเงิน การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมการเขา้ถึงของ

อินเตอร์เน็ตของประชากรโลกมีอตัราท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ต่อเน่ือง โดยผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตของประชากรโลกใน

ปี 2020 จากประชากร 7,770 ลา้นคนทัว่โลก มียอดการใชมื้อถือราว 5,160 ลา้นคน ส่วนยอดผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตอยู่ท่ี 

4,570 ลา้นคน โดยเม่ือเทียบสถิติระหว่างเดือนเมษายน 2019 กบั เมษายน 2020 จะพบว่าทุกหมวดตวัเลขเพ่ิมข้ึน

ทั้งหมด ยอดการใชมื้อถือเพ่ิมข้ึน 128 ลา้นคน ยอดผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน 301 ลา้นคน และผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย

เพ่ิมข้ึน 304 ลา้นคน อตัราการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 6 ชั่วโมง 43 นาที ต่อคนต่อวนั แต่เป็นค่าเฉล่ียท่ีน้อยกว่า

ประเทศไทย โดยประเทศไทยมีอตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมากกว่านั้น คือ 9.01 ชัว่โมงต่อคนต่อวนั และใชเ้วลาอยู่

ในอินเตอร์เน็ตผา่นมือถือ เฉล่ียประมาณ 4 ชัว่โมง 57 นาทีต่อวนั ประเทศไทยมีประชาชนทั้งหมดเกือบ 70 ลา้นคน 

ในจ านวนน้ีเป็นผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตแลว้กว่า 70% หรือราว 47.5 ลา้นคน จากรูปแบบของการส่ือสาร และการเขา้ถึง



4 
 

ขอ้มูลท่ีมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน ท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจากท่ีนิยมซ้ือสินคา้และบริการจาก

ร้านคา้ทัว่ไป มาเป็นการซ้ือขายผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกกนัว่า พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-

commerce) กนัมากข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าการเติบโตของตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในทุกปี โดย

มลูค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในปี 2561 มีมลูค่าถึง 3.15 ลา้นลา้นบาท และคาดการณ์ว่าจากน้ีไปจนถึงปี 2565 ตลาดอี

คอมเมิร์ซไทย น่าจะเติบโตข้ึนเฉล่ีย 22% อีกทั้ง 3 เดือนแรกของปี 2020 เป็นช่วงเวลาท่ีทัว่โลกตอ้งเผชิญ การ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 กระทบอย่างรุนแรงกับหลายธุรกิจจากการ

ประกาศลอ็กดาวน์ สถานท่ีต่างๆ หา้มการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชน “อยู่บา้น” และการเวน้ระยะห่างทาง

สังคม (Social Distancing) ท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูค้นในการใชชี้วิตประจ าวนั ท่ีเรียกว่า “New 

Normal” จากของมาตรการลอ็กดาวน ์และการเวน้ระยะห่างทางสงัคมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจ 

E-commerce ประเภทร้านคา้ออนไลน ์ธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้และอาหาร (Delivery) รวมไปถึงธุรกิจการเงินท่ีกา้ว

เขา้สู่สังคมแบบไร้เงินสดท่ีเพ่ิมมากข้ึน ธุรกิจต่างๆ อาจตอ้งหันไปพ่ึงพาระบบไอทีและดิจิทลักนัมากข้ึน เพราะ

ธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ จะถูกกระทบ (disrupt) โดยมีไวรัสโควิด 19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยส้ินเชิง ธุรกิจต่างๆ จ าเป็นตอ้งปรับตวัไปสู่โลกดิจิทลั (Digital Transformation) อย่าง

เร่งด่วน และอาจจะไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ธุรกิจออนไลน์ ท่ีช่วงน้ีเติบโตข้ึนอย่างชดัเจน ตลาดขายของออนไลน์

ในเดือนมีนาคมของปี 2562 เปรียบเทียบปี 2563 ท่ีผ่านมา พบว่ามีการเติบโตเพ่ิมข้ึน 78.85% ซ่ึงเป็นผลมาจาก

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเราท่ีเปล่ียนไปเพราะจ าเป็นอยู่บา้น ห้างร้านต่างๆ ปิดท าการ จะออกไปไหนก็กลวัติดไวรัส 

“การซ้ือสินคา้ออนไลน์” ท่ีสามารถสั่งของแบบสบายๆ ผ่านแอปบนมือถือ หรือบนเวบ็ไซต์ จึงกลายมาเป็นช่อง

ทางการซ้ือของท่ีตอบโจทยก์บัปัญหาในช่วงน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-

19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอป

พลิเคชนัออนไลนใ์นระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ขอบเขตงานวจิยั  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ก่อน

และระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขต

ของการศึกษาดงัน้ี 
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1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 

95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% โดยเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ดงันั้น

กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาในคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน ์ก่อนและระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมุ่งเนน้ท่ี

จะศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 รวมไปถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่น

ออนไลนใ์นระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

สมมตฐิานการวจิัย 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ท า

ใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

2. ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

3. ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั

ออนไลนใ์นระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือใหท้ราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

แอปพลิเคชนัออนไลนใ์นระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

3. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแอปพลิเคชนัออนไลน์ ไดท้ราบถึงองคป์ระกอบดา้นประชากร

ศาตร์และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ  

- ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
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และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

- ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

2. ตวัแปรตาม 

- พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ระหวา่ง สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) และ Mobile Application 

E-Commerce ดั้งเดิมเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1970 เร่ิมจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง

หน่วยงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ หลงัจากคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนอย่างแพร่หลายมากข้ึน

ผนวกกบันวตักรรมในสมยันั้นอย่างอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทในองค์กรธุรกิจ รวมถึงบุคคล

ธรรมดากส็ามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน ท าใหก้ลุ่มบริษทัมากมายหนัมาใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการท า

ธุรกรรมต่างๆ นักวิชาการหลายท่านได้นิยามค าจ ากัดความของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยองค์กรการค้าโลก 

(WTO) ไดใ้หค้ าจ ากดัความไวว้า่ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการ

ขนส่งผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงหมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบครอบคลุมถึงการซ้ือ

ขายสินคา้หรือบริการ การช าระเงิน การโฆษณาโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทาง

อินเทอร์เน็ต 

ปัจจุบนัมือถือ หรือ Mobile มีความสัมพนัธ์ต่อการด ารงชีวิตของคนในสมยัน้ีเป็นอย่างมากโดย ค านิยามของ 

Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใชง้านไดต้ามพ้ืนฐานของโทรศพัทแ์ลว้ ยงัท างานได้

เหมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานไดบ้นสมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สะดวก โดยยุคปัจจุบนัหากเปรียบ Software ท่ีใชอ้ยู่บนคอมพิวเตอร์ ก็จะมีรูปแบบเดียวกนักบั Application ซ่ึง

หมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พ่ือช่วยการท างานของผูใ้ช ้(User) โดย Application ตอ้งมีส่วนส าหรับติดต่อกบัผูใ้ช ้(User 

Interface หรือ UI) เป็นตวักลางส าหรับการใชง้าน 

Mobile Application คือการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรวมถึงอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยอย่าง 

Application หรือท่ีทุกคนเรียกกนัสั้นๆ ว่า App (แอพ) มนัคือ โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ท่ีตอ้ง

ตอบสนองความตอ้งการและสนบัสนุนให้ผูใ้ชมี้ความสะดวกในการใชง้าน โดยในปัจจุบนัมือถือถูกพฒันาและถูก

เรียกในลกัษณะของสมาร์ทโฟน โดยระบบปฏิบติัการท่ีใชพ้ฒันาพ้ืนฐานของสมาร์โฟน ถูกแบ่งเป็นสองระบบ

ใหญ่ๆ คือ ระบบปฏิบติัการ IOS และ Android ซ่ึงซอฟตแ์วร์ต่างๆ ไดถ้กูพฒันามาเป็น Application มากมาย ซ่ึงจะมี

ใหด้าวนโ์หลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2546  อา้งถึงใน สุณิสา ตรงจิตร์, 2559 ) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาการคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้ และบริการ ซ่ึงคาดว่า

จะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือเป็นขั้นตอน เก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้ และ

บริการของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการ

ตดัสินใจ และการตอบสนองของผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือการใช้สินคา้ และกระบวนการก่อนท่ีบุคคลจะ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการใดๆ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาเพ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือ

น าไปจดัการปรับกลยุทธ์การตลาดสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หา

ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? Why? Whom? When? Where? และ 

How? เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 

Operations, Occasions และ Outlets ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงลกัษณะเป้าหมาย  

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงส่ิงท่ีตลาดซ้ือ  

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือหรือใชบ้ริการสินคา้  

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้หรือ

ใชบ้ริการ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงโอกาสในการซ้ือ  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใด เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงช่องทางท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือตามสถานท่ีช่องทางจดั 

    จ าหน่าย  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

(ชาญชยั กอ้งโลก, 2560) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในแอปพลิเคชนั 

Instagram ของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

ต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในแอปพลิเคชนั Instagram ของผูบ้ริโภคต่างกนั โดยผูวิ้จยัมีความเห็น

วา่ ผูท่ี้มีเพศต่างกนั มีรสนิยม ความชอบในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ

ตามลกัษณะและสภาพของตน ดา้นระดบัการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาจะมีวิธีการหาขอ้มูลในการพิจารณา

ทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนั ท าให้มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกว่าจะมีแนวโน้มในการซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของตวัเองมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้ ่า 
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(ทิพภา ตนัติปัญญาเทพ, 2552) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมซ้ือน ้ าผลไมบ้รรจุขวดของลูกคา้ในเขตท่ามะกา 

จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

21 - 30 ปี สถานภาพเป็นโสด ประกอบอาชีพรับจา้ง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 

บาท สถานท่ีพกัอาศพัเป็นบา้น/บา้นเช่า โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือนา้ผลไมบ้รรจุขวดมากท่ีสุด คือ ชอบ

บรรจุภณัฑแ์บบขวดพลาสติกใส ซ้ือนา้ผลไมย้ี่หอ้ ทิปโก ้ด่ืมรสชาตินา้สม้ ขนาด 250 ซีซี ซ้ือคร้ังละ 1 กล่องหรือ 1 

กระป๋อง โดยซ้ือดว้ยตนเอง ซ้ือนอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อสปัดาห์ ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ มี

ราคาเหมาะสม หาซ้ือไดง่้าย ด่ืมแกก้ระหาย รสชาติอร่อย และมีนา้ผลไมย้ี่หอ้ท่ีตอ้งการ โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และท่ีพกัอาศยัต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือนา้ผลไมบ้รรจุขวดต่างกนั 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพ

ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบ

วิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้

เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีทางสถิติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปร

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์

ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน ์ก่อนและระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี  

2.1 เพ่ือการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ เพศ จะใช้

สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มลู  

2.2 เพ่ือการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD  
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2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

แอปพลิเคชันออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 

Multiple Regression 

2.4 เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อนและระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Paired – Sample 

T Test การเปรียบเทียบขอ้มลูก่อนและหลงัในตวัอยา่งเดียวกนั 

 

สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่อนและระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ช่วงระหว่างสถานการณ์

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีความถ่ีในการซ้ือ

สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ และประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาสุขภาพ 

ในช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ส่วนสินคา้แฟชัน่ , สินคา้ฟุ่ มเฟือย และสินคา้เทคโนโลยี ในช่วงระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลดลง 

จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 สาเหตุการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ เน่ืองจากขาด

แคลนและจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น น ้ าด่ืม อาหารกระป๋อง เพ่ือป้องกนัและรักษาสุขภาพ เพราะความ

สะดวกสบาย ใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา การเข้าถึงท าได้โดยง่าย และความเคยชินในการซ้ือ ในช่วงระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 และมูลค่าเฉล่ียใน

การซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ในช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยั ได้

ดงัน้ี 

2.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ , ดา้นอายุ, ดา้นระดบัการศึกษา, 

ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ผา่นแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ในระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 
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3.1 ซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ทดแทนการซ้ือสินคา้ตามห้างสรรพสินคา้ช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือลดความเส่ียงในการติดโรค มีผลต่อ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ ใน

ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

3.2 ความจ าเป็นในการซ้ือสินคา้ท่ีขาดแคลน ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค และการ

ซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ ทดแทนการซ้ือสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโค

วิด-19 เพ่ือลดความเส่ียงในการติดโรค มีผลต่อ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ มีผลต่อ 

สาเหตุการซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ และมีผลต่อ มูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ในระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

3.3 ความจ าเป็นในการซ้ือสินคา้ท่ีขาดแคลน ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค มีผลต่อ 

ช่องทางแอปพลิเคชนัท่ีเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน ์ในระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่อนและระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า มีความถ่ีในการซ้ือ

สินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อน

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกับ (เว็บไซด์ : https://marketeeronline.co/archives/160564) 

เหตุการณ์การแพร่ระบาดน้ีส่งผลใหห้ลายธุรกิจมีรายไดท่ี้ลดลง แต่ในทางกลบักนัมนัไดส้ร้างโอกาสใหบ้างธุรกิจ 

โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน ์ท่ีช่วงน้ีเติบโตข้ึนอยา่งชดัเจน เพราะเม่ือตอ้งถกูกกัตวัอยูใ่นบา้น หา้งร้านต่างๆ ปิดท าการ 

จะออกไปไหนก็กลวัติดไวรัส “การซ้ือสินคา้ออนไลน์” ท่ีสามารถสั่งของแบบสบายๆ ผ่านแอปพลิเคชนับนมือถือ 

หรือบนเวบ็ไซต ์จึงกลายมาเป็นช่องทางการซ้ือของท่ีตอบโจทยก์บัปัญหาในช่วงน้ี ประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค 

สินคา้เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาสุขภาพ ท่ีซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่วนประเภทสินคา้แฟชัน่ 

, สินคา้ฟุ่ มเฟือย และสินคา้เทคโนโลยี ท่ีซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคโควิด-19 มีระดับท่ีลดลง จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกับ(เว็บไซด์ : 

https://www.thebangkokinsight.com/326745/) ขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ของ aCommerce และ BRANDIQ ท่ีท าดชันีวดัการเติบโตของการซ้ือสินคา้ / 

บริการออนไลน์ พบว่า กลุ่มสินคา้ขายดี และมีโอกาสโตในช่วงน้ี คือ กลุ่มสินคา้สุขภาพ และกลุ่มสินคา้อุโภค

บริโภค ในขณะท่ีกลุ่มสินคา้ท่ีขายไดน้อ้ยลง คือ กลุ่มสินคา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม แฟชัน่ 

และผลิตภณัฑส์ตัวเ์ล้ียง สาเหตุการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์เน่ืองจากขาดแคลนและจ าเป็นต่อการด ารง

ชีพ เช่น น ้าด่ืม อาหารกระป๋อง เพ่ือป้องกนัและรักษาสุขภาพ เพราะความสะดวกสบาย ใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา การ

https://marketeeronline.co/archives/160564
https://www.thebangkokinsight.com/326745/
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เขา้ถึงท าไดโ้ดยง่าย และเพราะความเคยชินในการซ้ือ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ี

เพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดา้นมูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้

ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อน

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซ่ึงโดยภาพรวมพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ช่วง

ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโค

วิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบั

การศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์

ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ผูท่ี้มีเพศต่างกนั มีรสนิยม ความชอบใน

การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการตามลกัษณะและสภาพของตน ซ่ึงผลท่ีได้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภาภรณ์ วธันกุล, (2555) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค ผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้น

เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของ

ประเทศไทย แตกต่างกนั 

2.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์

ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ผูบ้ริโภคลว้นแต่มีความตอ้งการแตกต่าง

ออกไปตามช่วงอาย ุ ท าให้ความคิดในการเลือกซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน ท าให้การเลือกซ้ือ

สินคา้จะแตกต่างกนัเพราะผูบ้ริโภคตอ้งเลือกสินคา้ท่ีเหมาะกบัช่วงอายุของตนเอง ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง, (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์พบว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์ แตกต่าง

กนั 

2.3 ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั

การศึกษาจะมีวิธีการหาขอ้มูล ในการพิจารณาทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ รัชนีไพศาลวงศ์ ดี, (2556) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทาง

อินเตอร์เน็ตของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ เส้ือผา้ทางอินเตอร์เน็ต  

2.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั ต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่

ออนไลน ์ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั
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จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี เหมาะสมกบัอาชีพ และภาพลกัษณะของตนเอง ตามลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงผลท่ีได้

สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ธญัญพสัส์เกตุประดิษฐ์, (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ทาง อินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการ 

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ให้พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า เน่ืองจากผูบ้ริโภค

มีรายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนั ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกว่าจะมีแนวโนม้ในการซ้ือ

สินคา้เพ่ือตอบสนอง ความตอ้งการของตวัเองมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้ ่า และมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือไดม้ากกว่า ซ่ึง

ผลท่ีได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิตานนัทอ์งัคสกุลเกียรติ, (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของผูห้ญิงจากร้านคา้ในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าปัจจยัดา้นรายไดท่ี้ แตกต่าง

กนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั ในดา้นราคาเฉล่ียต่อช้ินและดา้นมลูค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือ 

3. ผลการศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผูว้ิจยัมีความเห็น จากการประกาศ 

Lockdown สถานท่ีต่างๆ หา้มการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชน “อยู่บา้น” และการเวน้ระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) เพ่ือช่วยลดโอกาสท่ีเราจะไปสัมผสั ไปรับเช้ือโรคโควิด-19 ท าให้เกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผูค้นในการใชชี้วิตประจ าวนั โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ ทั้งดา้นการเดินทาง 

ลด เล่ียงการเดินทางโดยไม่จ าเป็น ลดการเดินทางไปในสถานท่ีแออดั ยงัรวมไปถึงการท่ีประชาชนตอ้งปรับตวักบั

การใชชี้วิตอยู่กบับา้นมากข้ึน การท างานจากท่ีบา้น การเรียนการสอนออนไลน์ การชอ้ปป้ิงออนไลน์ การไม่ใช้

ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น และการลา้งมือบ่อยๆ เป็นตน้ฉะนั้น การซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ทดแทนการซ้ือ

สินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือลดความเส่ียงในการติดโรค และมีความ

จ าเป็นในการซ้ือสินคา้ท่ีขาดแคลน ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่าน

แอปพลิเคชนัออนไลน์เพ่ิมสูงข้ึน ดา้นประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาสุขภาพ 

เพ่ิมสูงข้ึน ดา้นสาเหตุการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ เน่ืองจากขาดแคลนและจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น 

น ้าด่ืม อาหารกระป๋อง เพ่ือป้องกนัและรักษาสุขภาพ และเพราะความสะดวกสบาย ใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา การ

เขา้ถึงท าไดโ้ดยง่าย และความเคยชินในการซ้ือ เพ่ิมสูงข้ึน ดา้นมูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้

ผา่นแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมสูงข้ึน  

เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ พฤติกรรมใหม่ท่ีปฎิบติัจนกลายเป็นความคุน้เคย หรือ "สภาวะ

ความปกติใหม่" (New Normal) ภายใตม้าตรการลอ็คดาวน์ประเทศไทย และการเวน้ระยะห่างทางสังคมในช่วงท่ี

ผ่านมา ซ่ึงเม่ือสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลบัเขา้สู่สภาวะปกติ การระบาดของโรคโควิด-19 หมดไป
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อยา่งถาวร พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั โดยผูบ้ริโภคยคุหลงัโควิด-19 จะพ่ึงพาเทคโนโลยี หรือ

อยู่ในโลกของดิจิทลัมากข้ึน จะใชโ้ทรศพัท์มือถือ หรือโลกออนไลน์ เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในดา้น

ต่างๆ มากข้ึน ส่งผลใหธุ้รกิจ E-commerce ประเภทร้านคา้ออนไลน ์ธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้และอาหาร (Delivery) 

รวมไปถึงธุรกิจการเงินท่ีกา้วเขา้สู่สังคมแบบไร้เงินสดเพ่ิมมากข้ึน ธุรกิจต่างๆ อาจตอ้งหนัไปพ่ึงพาระบบไอทีและ

ดิจิทลักนัมากข้ึน เพราะธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ จะถกูกระทบ (disrupt) โดยมีไวรัสโควิด 19 เป็นตวัเร่งใหพ้ฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ด าเนินการของธุรกิจจะเปล่ียนไปเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการท่ีหลายธุรกิจจะหนั

มาท า E-Commerce มากข้ึน ระบบนิเวศของ E-commerce เติบโตอย่างมาก ทั้งธุรกิจ Logistics, Delivery, สังคม

แบบไร้เงินสด และระบบการขายสินคา้แบบอตัโนมติั ซ่ึงเพ่ือความอยู่รอดธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัรับกบั

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และพฤติกรรม New Normal ของผูบ้ริโภคท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งถาวร 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้น

ระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่

ออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยรวมต่างกนั ดงันั้นนักการตลาดหรือผูป้ระกอบการ

ร้านคา้จึงจ าเป็นตอ้งสนใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลขา้งตน้ เพราะเน่ืองจากพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่

ออนไลน ์มีความตอ้งการท่ีหลากหลาย ตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลเิคช่ันออนไลน์ 

จากการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประเภทสินคา้อุปโภค

บริโภค สินคา้เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาสุขภาพ ท่ีซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ช่วงระหวา่งสถานการณ์

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่วนประเภทสินคา้

แฟชัน่ , สินคา้ฟุ่ มเฟือย และสินคา้เทคโนโลยี ท่ีซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีลดลง จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 สาเหตุการซ้ือสินคา้ผ่าน

แอปพลิเคชนัออนไลน์ เน่ืองจากขาดแคลนและจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น น ้าด่ืม อาหารกระป๋อง เพ่ือป้องกนัและ

รักษาสุขภาพ เพราะความสะดวกสบาย ใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา การเขา้ถึงท าไดโ้ดยง่าย และเพราะความเคยชินใน

การซ้ือ ช่วงระหวา่งสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรค

โควิด-19 ด้านมูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสินค้าต่อคร้ังในการซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ช่วงระหว่าง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซ่ึงโดย

ภาพรวมพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มี
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ระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน จากช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดงันั้น นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการร้านคา้ 

ตอ้งปรับตวัสู่ยุคดิจิทลัและใช้ช่องทางออนไลน์ในการท างานมากข้ึนในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการเตรียมตวัรับมือ 

สังคมยุค New Normal ท่ีจะเป็นวิถีชีวิตใหม่หลงัพน้วิกฤติโควิด-19 และการน าเสนอสินคา้บริการใหต้รงจุดและ

ครบวงจร 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ก่อน

และระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ี

อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ เช่น ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นการยอมรับ

เทคโนโลยี และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะคนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น ควรขยายขอบเขตดา้น

ประชากรใหค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน อาทิเช่น ตวัแทนของผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ทัว่ประเทศ 

เพ่ือใหไ้ดค้วามแตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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