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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามดานปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดบัการศึกษา  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 400 คน โดยใช
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวย สถิติการทดสอบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาตางกัน ทาํใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาด
โควิด-19 ไมแตกตางกัน และ นกัศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ-19 แตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : พฤติกรรม; รานคาออนไลน; การตัดสินใจซื้อสินคา 
 
Abstract 

The objectives of this study were: 1) to study behavioral decision making of buying on 
shopping online in situation of Covid-19 by Ramkhamhaeng University students, 2) to study 
behavioral decision making of buying on shopping online in situation of Covid-19 by 
Ramkhamhaeng University students classified by personal factors in the fields of gender, age, 
average monthly income, and education level.                                                                              
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The sample in this study consisted of 400 students who studying in Ramkhamhaeng 
University. Frequency, percentages, means, and standard deviations were used for data analysis. 
Test hypothesis by using T-test and One-way ANOVA statistics.                                                                                    

The results of the study revealed that students of Ramkhamhaeng University who had 
different gender, age, and education level were not influenced the behavioral decision making 
of buying on shopping online in situation of Covid-19. However, Ramkhamhaeng University 
students who had different average monthly income was impacted to the behavioral decision 
making of buying on shopping online in situation of Covid-19.  

 
Keyword: Behavioral; Shopping online; Decision making of buying goods 
 
บทนํา 

ในปจจุบนัประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงในดานการติดตอสือ่สารจากยุคเดิมที่ใชจดหมาย โทรเลข 
โทรศัพทบาน มาเปนการใชโทรศัพทมือถือ หรือ Smart Phone ที่รองรับการใชอินเตอรเน็ต ที่มีบทบาทสาํคัญกับ
คนในยุคปจจบุัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสถานการณในปจจุบนัที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งเปน
ปญหาใหญสําหรับคนทุกเพศทุกวัย โควิด – 19 นี้สามารถเขาสูรางกายมนษุยผานจากชองทางการหายใจหรือชอง
ทางการสัมผัสได ซึ่งการปองกันเบื้องตนสามารถปองกันโดยการสวมหนากากอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการสัมผสั
โดยตรงจากผูปวยโควิด-19 

จากการที่ประเทศไทยไดมวีิกฤตจากโควิด-19 เปนโอกาสสําหรับธุรกิจซื้อ-ขายของออนไลน หรือรานคา
ออนไลน ที่มีการทาํการตลาดโดยการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนดวยระบบขนสง เชน Kerry, 
Best-Inc, Flash ,ไปรษณียไทย และบริษัทขนสงอ่ืนๆ เปนตน เพื่อลด Social Distancing หรือ การเวนระยะทาง
สังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผูตดิเชื้อ ทําใหผูบริโภคหันมาใชบริการชองทางออนไลนมากข้ึน แต
อยางไรก็ตามผูผลิตที่จัดจําหนายชองทางออนไลนมีหลายรานคาใหผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกที่จะใชบริการ วา
สะดวกเลอืกใชบริการรานคาใด และที่สาํคัญรานคาออนไลนที่จัดจําหนายทางออนไลน ตองสรางความเชื่อมัน
ใหกับผูบริโภค 

จากจํานวนนักศึกษามหาลัยรามคําแหง มีจํานวนนสิิตนักศึกษาที่เพิ่มข้ึนทุกๆ ป อยางเห็นไดชัด 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดเพิ่มการลงทะเบียนแบบออนไลน หรือแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มชองทางการ
เขาถึงของผูที่ตองการศึกษาในร่ัวมหาลัยรามคําแหงนั้นเอง และดวยการที่องคการไดมีการปรับปรุงสูรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสนั้น สงผลใหเกิดการติดตอสื่อสารที่งาย และรวดเร็วข้ึน รวมถึงการติดตอซื้อขายสินคา และบริการ
ที่เกิดข้ึนใหมๆ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาเปนรานคาออนไลน ซึง่กลุมผูบริโภคหลักของรานคาออนไลนมักจะเปนกลุม
นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่มักจะตามเทรน หรือตามกระแสอยูตลอดเวลา  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองของการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากในปจจุบันนั้นมีการใชงาน
ทางดานอิเล็กทรอนิกสในการซือ้ของผานรานคาออนไลนกันอยางมากมาย จึงเปนผลทีผู่วิจัยตองการจะทราบถึง
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ-19 และ แนว
ทางการทาํตลาดรานคาออนไลน  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามดานปจจัยสวนบคุคล 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพร
ระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง 

1. ขอบเขตดานปจจัยสวนบุคคลในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ขอบเขตดานตัวแปร ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้
ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ดานปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับ
การศึกษา ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาด
โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก ปจจยัสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย คุณภาพ
สินคา ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลน 
2. ทราบถึง แนวทางการทําตลาดรานคาออนไลนสามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีขอมูล 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้สินคาออนไลน 
  วัชรพล กิตติอุดม (2555) พาณชิยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) คือระบบที่เปนสือ่กลางใน
การสั่งซื้อสินคาและบริการทางธุรกิจทุกรูปแบบ ระหวางผูที่เก่ียวของ ไดแกบุคคล องคกรของรัฐและเอกชน โดยมี
ข้ันตอนการดาเนนิงานทางธุรกิจตั้งแตการนาเสนอขอมูลสินคาและบริการ การทําธุรกรรมทางการเงินและ
ตอเนื่องไปถึงการบริการหลังการขาย โดยกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเชนอินเทอรเน็ตเปนตน 
 จรัญญา วงศดอนขมิ้น (2556) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสนิคา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนตน จุดเดน
ของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพิม่ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญของ
องคประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับตองได เชนอาคารทีท่ําการ หองจัดแสดงสนิคา (show room) คลังสินคา 
พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน ดังนัน้ขอจํากัดทางภูมิศาสตรคือ ระยะทางและเวลาทํา
การแตกตางกัน จึงไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจอีกตอไป 
 
ทฤษฎีการตัดสินใจและแรงจูงใจ 

สุชาดา สุขบาํรุงศิลป (2553, หนา 17) กลาววา แรงจูงใจคือสิง่ที่ อยูภายใตตัวบุคคลเปน แรงขับ เปน
พลังของแตละคนที่ทําใหกระทําอยางใดอยางหนึ่งจนสาํเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจาก การที่มนุษยทุกคนมีความ
คาดหวังความตองการ (Needs) และเปาหมายในชีวิต ทาํใหเกิดแรงขับ (Drive) เพื่อนําไปสูจุดเปาหมาย (Goals) 
เพราะฉะนัน้แรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุนใหบุคคล แสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษา
พฤติกรรมนัน้ไว เพื่อใหตนเองนั้นไดสิง่ที่คาดหวัง หรือตองการ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
อัญชัญ จงเจริญ (2554) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix ) หมายถึงตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือ ดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ

ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที ่
องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (utility) มีคุณคา (value) ในสายตาของลกูคาจึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได ในการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดานความแตกตาง หรือความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ/หรือความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive 
differentiation) และตองพิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัต)ิ ของผลิตภัณฑ (Product component) เชน 
ประโยชนพืน้ฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงการกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) ซึ่งเปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่
แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย ในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) จะ
เปนข้ันตอนที่เกิดหลังจากไดมีการนาผลิตภัณฑออกวางจาํหนายไประยะหนึ่งแลวซึง่มีจุดประสงคเพื่อให
ผลิตภัณฑมลีักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (New and improved) โดยตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงนิ ราคา เปนตัว P ที ่2 เกิดข้ึน มาถัดจาก Product 
ราคาเปนตนทนุ (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑ
นั้น ถาคุณคาสงูกวาราคาเขาก็จะตัดสนิใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู 
(Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูง
กวาราคาผลิตภัณฑนั้น และตองคํานึงถึงตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของโดยจะมีผลโดยตรงตอการตั้งราคา
จําหนาย ในเร่ืองการเปรียบเทียบราคากับสินคาอ่ืนๆ ก็เชนกัน หากสินคาประเภทเดียวกันมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน
ก็ควรพิจารณาในการตั้งราคาจําหนายใหเหมาะสมกับเพื่อไมใหเกิดการเปรียบเทียบกันจนเกินไป  

3. การจัดจําหนาย (Place or distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึง่ประกอบ ดวย สถาบัน
และกิจกรรมเพื่อใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบันที่นาํผลิตภัณฑออกสูคลาด
เปาหมายก็คือ สถาบนัการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสนิคา ประกอบดวย การขนสง การ
คลังสินคา และการเก็บรักษาสนิคาคงคลัง การจัดจาํหนายจงึประกอบดวย 2 สวน คือ ชองทางการจัดจาหนาย 
(Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ/หรือ กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยงั
ตลาดในระบบ ชองทางการจัดจาํหนายจงึประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม สวนที ่
2 คือ การสนับสนนุการกระจายตัวสนิคาสูตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ก่ียวของกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวย
งานทีส่ําคัญตอไปนี ้ คือ การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสนิคา 
(Warehousing) และสุดทาย คือ การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนกังานขายทําการขาย (Personal selling) และการ
ติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal selling) โดยเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายอยาง ซึ่งอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายๆ เคร่ืองมือ และตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated 
Marketing Communication - IMC) 
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ปจจัยสวนบุคคล 
สัญชัย อุปะเดีย (2553) ไดแสดงความเห็นวา คนเรามีแนวโนมที่จะดูและฟงการสื่อสารที่สอดคลองกับ

กรอบอางอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอางอิงทางความคิดนี้หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความ
สนใจ และความเก่ียวของกับ สิง่ตาง สถานภาพทางสังคมและอ่ืน ๆ ที่เปนคุณสมบัติที่ความสาํคัญของบุคคล โดย
กรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันเร่ืองของความรู ความคิด ความเชื่อ ทัศนคต ิ ซึ่งมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการสื่อสารของคน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วันดี รัตนไกลแกว (2554) ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานพฤติกรรมของผูซื้อสินคาในเครือขายสังคม
ออนไลน เฟสบุค สวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคา และบริการประเภทเสื้อผาสําเร็จรูปมากทีสุ่ดจํานวนคร้ังที่ซื้อ
มากที่สุดคือหนึ่งถึงสามคร้ังคาใชจายในการซื้อคาเฉลี่ยตอคร้ัง 1501 ถึง 2000 บาทไมเคยซื้อจากแหลงอ่ืนมาก
ที่สุด ใชการตัดสินใจซื้อดวยตนเองไมจํากัดโอกาสในการซื้อทราบขอมูลจากเว็บไซตคนหา และมีพฤติกรรมการ
กลับมาซื้อซ้ําอยางแนนอนปจจยัทางดานสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการยอมรับการตัดสินใจซื้อสินคา
เรียงลําดับคือดานชองทางการจดัจําหนาย ดานราคาสนิคา ดานสงเสริมการขาย และกระบวนการใหบริการดาน
บุคลากร ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลตอการยอมรับการตัดสนิใจซื้อสินคาผูวิจยั พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได อาชีพ แตกตางกัน 

ชนนิกานต จุลมกร (2555) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) หาความสัมพนัธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ ระดับชัน้ป ภาควิชา รายรับเฉลี่ยตอเดือน และขอคําถามตลอดระยะเวลาที่ทานศึกษาอยูใน
สถาบนัอุดมศึกษาทานเคยสั่งซือ้สินคาผานทางอินเทอรเน็ตหรือไมและปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่และดานสงเสริมการขาย (2) หาความสัมพันธระหวางปจจัยเก่ียวกับขอมูลพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ต ไดแก ขอถามทานใชอินเทอรเน็ตมานานเทาใด ขอถามทานใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยคร้ังละก่ีนาท ีขอถาม
ในหนึ่งสัปดาหทานใชอินเทอรเน็ตประมาณก่ีคร้ัง ขอถามสวนใหญทานใชอินเทอรเน็ตเวลาใดมากที่สุด และ
ขอถามทานใชอินเทอรเน็ตเพื่ออะไรและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต (3) 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยเก่ียวกับขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตผล
การศึกษาคร้ังนี้พบวา (1) มีปจจัยสวนบุคคลเพียงอยางเดียวคือ ภาควิชา ที่ไมมีความสัมพนัธกับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต (2) มีปจจัยเก่ียวกับขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพียงดานเดียว
คือ ดานผลิตภัณฑ ที่ไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต (3.1) เพศ
ชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญเก่ียวกับปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ตแตกตางกันในดานผลิตภัณฑและดานสงเสริมการขาย (3.2) นิสิตที่ศึกษาในระดับชัน้ปที่ตางกันมี
คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตางกันใน
ทุกดาน (3.3) นิสิตที่มีรายรับเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีคาเฉลี่ยของระดับความสาํคัญเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและบริการออนไลนแบบรวมกลุมกันซื้อบน
เว็บไซต ENSOGO ของลูกคาในเขต กรุงเทพมหานคร พบวาลูกคาที่เคยซื้อสินคาและบริการที่มีเพศและระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนแบบรวมกลุมกันซื้อบนเว็บไซต ENSOGO ดาน
ระยะเวลาการสั่งซื้อคร้ังลาสุดแตกตางกันอยางมนีัยยะสําคัญทางสีติที่ระดับ. 01  

สุณิสา ตรงจติร (2559) ศึกษางานวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาออนไลน ผาน
ชองทางตลาดกลางพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)  พบวา ปจจัยประชากรศาสตร (ปจจัยสวนบุคคล) 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายไดตอเดือนที่ศึกษาการตัดสนิใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาด
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กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-marketplace) พบวามีเพียงปจจัยประชากรศาสตรเดียว คือ การศึกษาที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อ สินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (e-marketplace) เปนเพราะกลุม 
ผูบริโภคที่มีระดบัการศึกษาสงูกวาระดับปริญญาตรีจะมีความรู ความคุนเคยในการซื้อสินคาออนไลน มากกวา 
รวมถึงกลุมนี้นาจะมีความรู ความเขาใจในการใชงานเว็บไซตประเภทตลาดกลางพาณชิย อิเล็กทรอนิกส (E-
Marketplace) เปนอยางดี จึงมีความเชื่อถือในระบบ ดานความปลอดภัย ความ สะดวก และความสามารถใน
ระบบงานอยางมาก ประกอบกับการใชงานเพื่อซื้อสินคาออนไลนผาน ชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Marketplace) ผูบริโภคจําตองมีความรูในระดับ หนึ่งในการเขาใชงานเวบ็ไซต การสมัครสมาชิก การชําระเงนิ
ผานระบบออนไลน การใชงานเทคโนโลย ีเชน โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลที่เกิดข้ึน
ที่วายิ่งมีระดบัการศึกษาที่สูง จะมีแนวโนมทีจ่ะตัดสนิใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณชิย
อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) สูงข้ึน 

ยุพเรศ พิริยพลพงศ (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจยัและพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจใชโมบาย
แอพพลิเคชั่น ซื้อสินคาผานทางสมารทโฟนและแทบเล็ตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเพิ่มอีก1 
สอดคลอง + ความคิดเห็นของเราปจจัยดานประชากร พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายซ่ึงคิดเปน 
รอยละ 69 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด สวนใหญมีอายุ 25 - 39 ป ระดบัการศึกษาสวนใหญม ีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชพีเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

นันทพร ศรีธนสาร (2560) ศึกษาวิจัยเร่ือง ลักษณะพฤติกรรม และปจจัยที่มผีลตอการเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนของผูหญิงพลัสไซสผานชองทางเฟซบุก พบวาโดยทัว่ไปกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงที่มีขนาดรางกายพลสั
ไซดทั้งหมดอยูระหวาง 13 ถึง 60 ปสวนใหญประกอบอาชีพลูกจางเอกชนพนักงานบริษทัมีรายไดอยูในชวง 
15,001 ถึง 30,000 บาทการศึกษาสูงสดุอยูในระดับปริญญาตรีสวนใหญมีสารภาพโสด 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยการสาํรวจ (Survey Research Method) และเก็บขอมูลดวยการใช
แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจยัไดกําหนดแนวทางในการดําเนินวิจัย ซึง่มีรายละเอียดการดําเนนิการวิจยั ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร ที่นาํมาใชในการวจิัยคร้ังนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ตัดสินใจซือ้หนากาก

อนามัยผานรานคาออนไลน ที่ไมทราบจาํนวนที่แนนอน 
กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน เปนแบบเจาะจง
กลุมเปาหมาย ดังนั้นสามารถใชสูตรคาเฉลี่ย เพื่อหาจํานวนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา 
สวนที่ 2 การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไดแก คุณภาพสินคา, ราคา, ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย                                                                                                                                 
สวนที่ 3 การเรียบเรียงคําตอบจากขอคําถาม หากในอนาคตมกีารระบาดของเชื้อโรคชนิดใหม หรือไวรัส Covid-
19 อีกคร้ังทานจะใชบริการรานคาออนไลน อีกหรือไม (ระบสุาเหตุเพิ่มเติม) 
 

การสรางและการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ 



7 
 

 1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี นิยาม วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของในเร่ืองพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง จากนัน้นาํขอมูลมากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการทําวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
 2. ผูวิจัยไดนาแบบสอบถามไปใหอาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content 
Validity) วาแบบสอบถามใชภาษา และลักษณะของขอมูลเหมาะสมกับกลุมประชากรตัวอยาง 
 3. ผูวิจัยไดนาํแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
จํานวน 30 คน เพื่อทําการตรวจสอบคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha) ไดแก คุณภาพสินคา = .869, ราคา = .791, ชองทางการจัดจําหนาย = .765 และ
การสงเสริมการขาย = .338 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังตอไปนี ้

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการออกแบบสอบถาม ใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด และนาํขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากแหลงความรูตางๆ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร หนังสือ 
บทความบนเว็บไซด ที่เก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการซื้อสินคาออนไลน ทฤษฎีการตัดสินใจและแรงจูงใจ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจยัสวนบุคคล 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยเลือกใชสถิติในการทดสอบ ดงันี ้

1. สถิติพรรณนา ไดแก การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชความถ่ี และรอยละ 
2. สถิติอนุมาน ไดแก 

2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เพศ ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผาน
รานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยใชการวิเคราะหแบบ (t-test) 

2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
หนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ – 19 ตางกัน โดยใชการวิเคราะหแบบ (One-
Way ANOVA) 

2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับการศึกษา ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้หนากาก
อนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยใชการวิเคราะหแบบ (t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโค
วิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจยัสวนบุคคล 
  ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 
57.3 อายุเฉลี่ย 20-30 ป จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ 15,000-25,000 
บาท จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ระดับการศึกษาสวนใหญเปนสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 240 คน คิด
เปนรอยละ 60 
2. ผลการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะ
แพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง มีความ
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คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ – 19 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับปจจัยเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผาน
รานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมาก 4 ดาน 
เรียงตามลําดบั ไดแก ดานคุณภาพสินคา , ดานราคา , ดานชองทางการจัดจาํหนาย ,ดานการสงเสริมการขาย และ
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละดาน สรุปไดดังนี ้

2.1 ดานคุณภาพสนิคา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพร
ระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ ทานสามารถเลือกซื้อหนากาก
อนามัยผานทางรานคาออนไลนไดหลากหลายรองลงมาหนากากอนามัยที่ซื้อจากรานคาออนไลนสนองความ
ตองการของลูกคาที่อยากไดหนากากที่สะอาด และ ถูกสุขลกัษณะอนามัย และทานสามารถเลือกซื้อหนากาก
อนามัยผานทางรานคาออนไลนไดหลากหลายตามลาํดบั 

2.2 ดานราคา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ 
– 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยภาพรวมระดบัการตดัสนิใจอยูในระดับมาก พบวา การตัดสนิใจ
ซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อยูในระดับมากทีสุ่ด โดยใหความสําคัญกับ ราคาหนากากถูกกวาซื้อที่หนารานทั่วๆ ไป รองลงมา การเปรียบเทียบ
ราคาหนากากอนามัยทาํไดงาย และราคาของหนากากอนามัยมีความเหมาะสมตอสภาวะโรคโควิด-19 กําลัง
ระบาดตามลาํดับ 

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนใน
สภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมระดับการตดัสินใจอยูในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การตดัสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโค
วิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ  รานคาออนไลนมีสวน
ชวยการกระจายหนากากอนามยัสูมือลูกคาไดดียิง่ข้ึน รองลงมา  มีชองทางการชาํระเงินที่หลากหลาย, การจัดสง
หนากากอนามัยรวดเร็ว และปลอดภัย และมีหลากหลายชองทางการจัดหนากากอนามยั ตามลําดับ 

2.4 ดานการสงเสริมการขาย  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะ
แพรระบาดโควิด - 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การตดัสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด - 19 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ  มลีดราคาหนากากอนามัยเมื่อ
ซื้อในปริมาณที่มาก รองลงมา มโีปรโมชัน่ทีน่าสนใจ เมื่อซื้อหนากากาอนามัยแบบเปนแพ็คเกจคูกับสินคาอยางอ่ืน 
ตามลําดับ 
3. การเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 
19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี เพศ ตางกันมีการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 โดยภาพรวมไมตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การ
ตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด - 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดานคุณภาพสนิคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจาํหนาย ดานการสงเสริมการขาย ไมตางกัน 
         3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี อายุ ตางกันมีการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 โดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงพิจารณาเปนรายดานพบวา การตัดสินใจซื้อ
หนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดาน
คุณภาพสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจาํหนาย ดานการสงเสริมการขาย ไมตางกัน  
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 3.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีการตัดสนิใจซื้อหนากากอนามัย
ผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ – 19 ตางกัน โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งพิจารณาเปนรายดานพบวา 
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดานราคา และดานชองทางการจัดตางกัน อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั 0.05 

3.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มี ระดับการศึกษา ตางกันมีการตัดสนิใจซื้อหนากากอนามัยผาน
รานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งพิจารณาเปนรายดานพบวา มี
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควดิ – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดานราคา ตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ผูวิจัยขออภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี ้

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโค
วิด – 19 ของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง พบวา การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนใน
สภาวะแพรระบาดโควิด – 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพรวม ระดับการตัดสินใจอยูในระดบัมากเมื่อพิจารณา
ระดับปจจยัเปนรายดาน พบวาระดับการตัดสนิใจอยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงตามลําดบั ไดแก ดานคุณภาพ
สินคา, ดานราคาสนิคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการขาย 

2. เพ่ือทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานได ดงัน้ี 
 2.1 นักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง ที่มีเพศตาง ทาํใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย
ผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลําดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา, ดานราคาสนิคา, 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลาํดับ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควดิ – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระหวางเพศชาย และเพศหญิง ไมแตกตางกัน 

2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี อายุ ตางกัน ทาํใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากาก
อนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลําดบั ไดแก ดานคุณภาพสินคา, ดานราคา
สินคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดบั ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควดิ – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มี
อายุแตกตางกัน จึงมีพฤติกรรมการการตัดสินใจซือ้หนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ไม
ตางกัน 

2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ทาํใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลาํดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา, 
ดานราคาสนิคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดบั ผูวจิัยมีความคิดเห็นวา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน 

2.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี ระดับการศึกษา ตางกันทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
หนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลาํดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา, 
ดานราคาสนิคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดบั ผูวจิัยมีความคิดเห็นวา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีระดับการศึกษาระหวาง ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีตางกัน เพราะระดบัความรู และความ
เขาใจในเร่ืองของโรคระบาด และวิธีปองกัน แตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานคุณภาพสินคา เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของรานคาออนไลน 
ดังนั้น ในการสรางดานคุณภาพสินคา เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพของสินคาใหกับรานคาออนไลนควรหาสินคาที่เปน
ชนิดเดียวกัน แตมีความหลากหลายมากข้ึน เชน สไตล สี ขนาดใหญ (สําหรับผูใหญ) ขนาดเล็ก (สําหรับเด็ก) เปน
ตน โดยจําแนกตาม เพศ อาย ุรายไดเฉลีย่ตอเดือน และระดบัการศึกษา โดยจําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และระดับการศึกษา ที่ไมแตกตางกัน 

2.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานราคา เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของรานคาออนไลน ดงันัน้ ใน
การสรางดานราคา เพื่อเปนการกระตุนยอดขายควรตั้งราคาขายที่เปนกลาง ใหลูกคาทั่วๆ ไปสามารถซื้อสินคา
จากเราได โดยจําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดบัการศึกษา ที่แตกตางกัน 

3.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานชองทางการจัดจําหนาย เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของรานคา
ออนไลน ดังนั้น ในการสรางดานชองทางการจัดจาํหนาย ควรใหลูกคาเปนผูทีส่ามารถเลือกบริษัทขนสงที่สะดวก
กับลูกคา เพื่อลดคาใชจายที่เกิดข้ึนกับคาขนสง โดยจาํแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน 

4.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการสงเสริมการขาย เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของรานคา
ออนไลน ดังนัน้ ในการสรางดานการสงเสริมการขาย เพื่อเปนการขยายการรับรูถึงตัวตนของรานคาออนไลน ควร
เพิ่มศักยภาพของรานคาในดานการ    โปรโมทรานคาออนไลนผานสื่อตางๆ เชน Facebook, Instagram และ
Line shopping เปนตน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษา ที่ไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายปจจัยที่ผู

ศึกษายังไมไดทาํการศึกษา เชน อาชีพ เนื่องจากอาชพี อาจจะมีผลทางดานทัศนคต ิ และการตัดสินใจ ที่มีความ
แตกตางออกไป ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมใหครอบคลุมถึงปจจัยที่เก่ียวของ เพื่อศึกษาวิจัยใหเขาใจถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

2. ขนาดประชากรที่เก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขนาดเล็ก และกําหนดเฉพาะนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ซึง่อาจไมไดสะทอนถึงพฤติกรรมของผูซื้อ หรือผูบริโภค ที่ซื้อสินคาผานทางออนไลน
อยางชัดเจน จงึควรเพิ่มขนาดตวัอยางใหมากข้ึนกวานี้ในการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 

3. ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อหนากากอนามัยผานทางรานคา
ออนไลน ทางกลุมผูวิจัยไดเล็งเห็นวาในอนาคตควรมีการศึกษาความแตกตางระหวางการซื้อสินคาผานรานคา
ออนไลน กับการซื้อสินคาตามรานคาทั่วไป 

4. เพื่อนําขอมูลที่ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไปเปนแนวทางการศึกษาเบื้องตนในการประกอบธุรกิจบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตตอไปในอนาคต 
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