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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
จําแนกตามดานปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 400 คน โดยใช
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวย สถิติการทดสอบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA)
ผลการทดสอบสมมติฐานจากกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาด
โควิด-19 ไมแตกตางกัน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-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

ในปจจุบนั ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงในดานการติดตอสือ่ สารจากยุคเดิมที่ใชจดหมาย โทรเลข
โทรศัพทบา น มาเปนการใชโทรศัพทมือถือ หรือ Smart Phone ที่รองรับการใชอินเตอรเน็ต ที่มีบทบาทสําคัญกับ
คนในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสถานการณในปจจุบนั ที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งเปน
ปญหาใหญสําหรับคนทุกเพศทุกวัย โควิด – 19 นี้สามารถเขาสูร างกายมนุษยผา นจากชองทางการหายใจหรือชอง
ทางการสัมผัสได ซึ่งการปองกันเบื้องตนสามารถปองกันโดยการสวมหนากากอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัส
โดยตรงจากผูป วยโควิด-19
จากการที่ประเทศไทยไดมวี ิกฤตจากโควิด-19 เปนโอกาสสําหรับธุรกิจซื้อ-ขายของออนไลน หรือรานคา
ออนไลน ที่มีการทําการตลาดโดยการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนดวยระบบขนสง เชน Kerry,
Best-Inc, Flash ,ไปรษณียไ ทย และบริษัทขนสงอื่นๆ เปนตน เพื่อลด Social Distancing หรือ การเวนระยะทาง
สังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผูตดิ เชื้อ ทําใหผูบริโภคหันมาใชบริการชองทางออนไลนมากขึ้น แต
อยางไรก็ตามผูผ ลิตที่จัดจําหนายชองทางออนไลนมีหลายรานคาใหผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกที่จะใชบริการ วา
สะดวกเลือกใชบริการรานคาใด และที่สาํ คัญรานคาออนไลนที่จัดจําหนายทางออนไลน ตองสรางความเชื่อมัน
ใหกับผูบริโภค
จากจํานวนนักศึกษามหาลัยรามคําแหง มีจํานวนนิสิตนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ป อยางเห็นไดชัด
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดเพิ่มการลงทะเบียนแบบออนไลน หรือแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มชองทางการ
เขาถึงของผูที่ตองการศึกษาในรั่วมหาลัยรามคําแหงนั้นเอง
และดวยการที่องคการไดมีการปรับปรุงสูรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสนั้น สงผลใหเกิดการติดตอสื่อสารที่งา ย และรวดเร็วขึ้น รวมถึงการติดตอซื้อขายสินคา และบริการ
ที่เกิดขึ้นใหมๆ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาเปนรานคาออนไลน ซึง่ กลุมผูบริโภคหลักของรานคาออนไลนมักจะเปนกลุม
นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่มักจะตามเทรน หรือตามกระแสอยูตลอดเวลา
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากในปจจุบันนั้นมีการใชงาน
ทางดานอิเล็กทรอนิกสในการซือ้ ของผานรานคาออนไลนกันอยางมากมาย จึงเปนผลทีผ่ ูวิจัยตองการจะทราบถึง
ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 และ แนว
ทางการทําตลาดรานคาออนไลน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามดานปจจัยสวนบุคคล

ของ

ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพร
ระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. ขอบเขตดานปจจัยสวนบุคคลในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอบเขตดานตัวแปร
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ดานปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับ
การศึกษา ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาด
โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย คุณภาพ
สินคา ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ทราบถึง ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลน
2. ทราบถึง แนวทางการทําตลาดรานคาออนไลนสามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีขอมูล
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ สินคาออนไลน
วัชรพล กิตติอุดม (2555) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) คือระบบที่เปนสือ่ กลางใน
การสั่งซื้อสินคาและบริการทางธุรกิจทุกรูปแบบ ระหวางผูที่เกี่ยวของ ไดแกบุคคล องคกรของรัฐและเอกชน โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงานทางธุรกิจตั้งแตการนาเสนอขอมูลสินคาและบริการ
การทําธุรกรรมทางการเงินและ
ตอเนื่องไปถึงการบริการหลังการขาย โดยกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเชนอินเทอรเน็ตเปนตน
จรัญญา วงศดอนขมิ้น (2556) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจทีผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนตน จุดเดน
ของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญของ
องคประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับตองได เชนอาคารทีท่ ําการ หองจัดแสดงสินคา (show room) คลังสินคา
พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน ดังนัน้ ขอจํากัดทางภูมิศาสตรคือ ระยะทางและเวลาทํา
การแตกตางกัน จึงไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจอีกตอไป
ทฤษฎีการตัดสินใจและแรงจูงใจ
สุชาดา สุขบํารุงศิลป (2553, หนา 17) กลาววา แรงจูงใจคือสิง่ ที่ อยูภายใตตัวบุคคลเปน แรงขับ เปน
พลังของแตละคนที่ทําใหกระทําอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจาก การที่มนุษยทุกคนมีความ
คาดหวังความตองการ (Needs) และเปาหมายในชีวิต ทําใหเกิดแรงขับ (Drive) เพื่อนําไปสูจุดเปาหมาย (Goals)
เพราะฉะนัน้ แรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุนใหบุคคล แสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษา
พฤติกรรมนัน้ ไว เพื่อใหตนเองนั้นไดสงิ่ ที่คาดหวัง หรือตองการ
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
อัญชัญ จงเจริญ (2554) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix ) หมายถึงตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ
ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่
องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตอ งมีอรรถประโยชน (utility) มีคุณคา (value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได ในการกําหนดกลยุทธดา นผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดานความแตกตาง หรือความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ/หรือความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive
differentiation) และตองพิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัต)ิ ของผลิตภัณฑ (Product component) เชน
ประโยชนพนื้ ฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงการกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) ซึ่งเปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่
แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย ในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) จะ
เปนขั้นตอนที่เกิดหลังจากไดมีการนาผลิตภัณฑออกวางจําหนายไประยะหนึ่งแลวซึง่ มีจุดประสงคเพื่อให
ผลิตภัณฑมลี ักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and improved) โดยตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึน้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคา เปนตัว P ที่ 2 เกิดขึ้น มาถัดจาก Product
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑ
นั้น
ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู
(Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวา สูง
กวาราคาผลิตภัณฑนั้น และตองคํานึงถึงตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยจะมีผลโดยตรงตอการตั้งราคา
จําหนาย ในเรื่องการเปรียบเทียบราคากับสินคาอื่นๆ ก็เชนกัน หากสินคาประเภทเดียวกันมีคณ
ุ สมบัติใกลเคียงกัน
ก็ควรพิจารณาในการตั้งราคาจําหนายใหเหมาะสมกับเพื่อไมใหเกิดการเปรียบเทียบกันจนเกินไป
3. การจัดจําหนาย (Place or distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึง่ ประกอบ ดวย สถาบัน
และกิจกรรมเพื่อใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑออกสูคลาด
เปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การ
คลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน คือ ชองทางการจัดจาหนาย
(Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ/หรือ กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยัง
ตลาดในระบบ ชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม สวนที่
2 คือ การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูต ลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบ ริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวย
งานทีส่ ําคัญตอไปนี้ คือ การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา
(Warehousing) และสุดทาย คือ การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal selling) และการ
ติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal selling) โดยเครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายอยาง ซึ่งอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายๆ เครื่องมือ และตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing Communication - IMC)
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ปจจัยสวนบุคคล
สัญชัย อุปะเดีย (2553) ไดแสดงความเห็นวา คนเรามีแนวโนมที่จะดูและฟงการสื่อสารที่สอดคลองกับ
กรอบอางอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอางอิงทางความคิดนี้หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความ
สนใจ และความเกี่ยวของกับ สิง่ ตาง สถานภาพทางสังคมและอื่น ๆ ที่เปนคุณสมบัติที่ความสําคัญของบุคคล โดย
กรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันเรือ่ งของความรู ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ซึ่งมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการสื่อสารของคน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วันดี รัตนไกลแกว (2554) ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานพฤติกรรมของผูซื้อสินคาในเครือขายสังคม
ออนไลน เฟสบุค สวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคา และบริการประเภทเสื้อผาสําเร็จรูปมากทีส่ ุดจํานวนครั้งที่ซื้อ
มากที่สุดคือหนึ่งถึงสามครั้งคาใชจายในการซื้อคาเฉลี่ยตอครั้ง 1501 ถึง 2000 บาทไมเคยซื้อจากแหลงอื่นมาก
ที่สุด ใชการตัดสินใจซื้อดวยตนเองไมจํากัดโอกาสในการซื้อทราบขอมูลจากเว็บไซตคนหา และมีพฤติกรรมการ
กลับมาซื้อซ้ําอยางแนนอนปจจัยทางดานสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการยอมรับการตัดสินใจซื้อสินคา
เรียงลําดับคือดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคาสินคา ดานสงเสริมการขาย และกระบวนการใหบริการดาน
บุคลากร ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลตอการยอมรับการตัดสินใจซื้อสินคาผูวิจยั พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได อาชีพ แตกตางกัน
ชนนิกานต จุลมกร (2555) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) หาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ ระดับชัน้ ป ภาควิชา รายรับเฉลี่ยตอเดือน และขอคําถามตลอดระยะเวลาที่ทา นศึกษาอยูใน
สถาบันอุดมศึกษาทานเคยสั่งซือ้ สินคาผานทางอินเทอรเน็ตหรือไมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่และดานสงเสริมการขาย (2) หาความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ต ไดแก ขอถามทานใชอินเทอรเน็ตมานานเทาใด ขอถามทานใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยครั้งละกี่นาที ขอถาม
ในหนึ่งสัปดาหทานใชอินเทอรเน็ตประมาณกี่ครั้ง ขอถามสวนใหญทานใชอนิ เทอรเน็ตเวลาใดมากที่สุด และ
ขอถามทานใชอินเทอรเน็ตเพื่ออะไรและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต
(3)
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตผล
การศึกษาครั้งนี้พบวา (1) มีปจจัยสวนบุคคลเพียงอยางเดียวคือ ภาควิชา ที่ไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต (2) มีปจจัยเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพียงดานเดียว
คือ ดานผลิตภัณฑ ที่ไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต (3.1) เพศ
ชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ตแตกตางกันในดานผลิตภัณฑและดานสงเสริมการขาย (3.2) นิสิตที่ศึกษาในระดับชัน้ ปที่ตางกันมี
คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตางกันใน
ทุกดาน (3.3) นิสิตที่มีรายรับเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีคา เฉลี่ยของระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน
สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและบริการออนไลนแบบรวมกลุม กันซื้อบน
เว็บไซต ENSOGO ของลูกคาในเขต กรุงเทพมหานคร พบวาลูกคาที่เคยซื้อสินคาและบริการที่มีเพศและระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนแบบรวมกลุมกันซื้อบนเว็บไซต ENSOGO ดาน
ระยะเวลาการสั่งซื้อครั้งลาสุดแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสีติที่ระดับ. 01
สุณิสา ตรงจิตร (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ผาน
ชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) พบวา ปจจัยประชากรศาสตร (ปจจัยสวนบุคคล)
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายไดตอเดือนที่ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาด
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กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-marketplace) พบวามีเพียงปจจัยประชากรศาสตรเดียว คือ การศึกษาที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อ สินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-marketplace) เปนเพราะกลุม
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีจะมีความรู ความคุนเคยในการซื้อสินคาออนไลน มากกวา
รวมถึงกลุมนี้นาจะมีความรู ความเขาใจในการใชงานเว็บไซตประเภทตลาดกลางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส (EMarketplace) เปนอยางดี จึงมีความเชื่อถือในระบบ ดานความปลอดภัย ความ สะดวก และความสามารถใน
ระบบงานอยางมาก ประกอบกับการใชงานเพื่อซื้อสินคาออนไลนผา น ชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(E-Marketplace) ผูบริโภคจําตองมีความรูในระดับ หนึ่งในการเขาใชงานเว็บไซต การสมัครสมาชิก การชําระเงิน
ผานระบบออนไลน การใชงานเทคโนโลยี เชน โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลที่เกิดขึ้น
ที่วายิ่งมีระดับการศึกษาที่สูง
จะมีแนวโนมทีจ่ ะตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) สูงขึ้น
ยุพเรศ พิริยพลพงศ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจใชโมบาย
แอพพลิเคชั่น ซื้อสินคาผานทางสมารทโฟนและแทบเล็ตของผูบ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเพิ่มอีก1
สอดคลอง + ความคิดเห็นของเราปจจัยดานประชากร พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายซึ่งคิดเปน
รอยละ 69 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด สวนใหญมีอายุ 25 - 39 ป ระดับการศึกษาสวนใหญมี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท
นันทพร ศรีธนสาร (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะพฤติกรรม และปจจัยที่มผี ลตอการเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนของผูหญิงพลัสไซสผา นชองทางเฟซบุก พบวาโดยทัว่ ไปกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงที่มีขนาดรางกายพลัส
ไซดทั้งหมดอยูระหวาง 13 ถึง 60 ปสวนใหญประกอบอาชีพลูกจางเอกชนพนักงานบริษทั มีรายไดอยูในชวง
15,001 ถึง 30,000 บาทการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีสวนใหญมีสารภาพโสด
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยการสํารวจ (Survey Research Method) และเก็บขอมูลดวยการใช
แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจยั ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินวิจัย ซึง่ มีรายละเอียดการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่นาํ มาใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ตัดสินใจซือ้ หนากาก
อนามัยผานรานคาออนไลน ที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน
กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน เปนแบบเจาะจง
กลุมเปาหมาย ดังนั้นสามารถใชสูตรคาเฉลี่ย เพื่อหาจํานวนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา
สวนที่ 2 การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก คุณภาพสินคา, ราคา, ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
สวนที่ 3 การเรียบเรียงคําตอบจากขอคําถาม หากในอนาคตมีการระบาดของเชื้อโรคชนิดใหม หรือไวรัส Covid19 อีกครั้งทานจะใชบริการรานคาออนไลน อีกหรือไม (ระบุสาเหตุเพิ่มเติม)
การสรางและการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
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1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี นิยาม วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง จากนัน้ นําขอมูลมากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการทําวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยไดนาแบบสอบถามไปใหอาจารยทปี่ รึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) วาแบบสอบถามใชภาษา และลักษณะของขอมูลเหมาะสมกับกลุมประชากรตัวอยาง
3. ผูวิจัยไดนาํ แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 30 คน เพื่อทําการตรวจสอบคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha) ไดแก คุณภาพสินคา = .869, ราคา = .791, ชองทางการจัดจําหนาย = .765 และ
การสงเสริมการขาย = .338
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการออกแบบสอบถาม ใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากแหลงความรูตางๆ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร หนังสือ
บทความบนเว็บไซด ที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการซื้อสินคาออนไลน ทฤษฎีการตัดสินใจและแรงจูงใจ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจัยสวนบุคคล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยเลือกใชสถิติในการทดสอบ ดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชความถี่ และรอยละ
2. สถิติอนุมาน ไดแก
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เพศ ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผาน
รานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยใชการวิเคราะหแบบ (t-test)
2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
หนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยใชการวิเคราะหแบบ (OneWay ANOVA)
2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับการศึกษา ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ หนากาก
อนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยใชการวิเคราะหแบบ (t-test)
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโค
วิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
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 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับปจจัยเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผาน
รานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมาก 4 ดาน
เรียงตามลําดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา , ดานราคา , ดานชองทางการจัดจําหนาย ,ดานการสงเสริมการขาย และ
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละดาน สรุปไดดังนี้
2.1 ดานคุณภาพสินคา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพร
ระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจอยูใ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ ทานสามารถเลือกซื้อหนากาก
อนามัยผานทางรานคาออนไลนไดหลากหลายรองลงมาหนากากอนามัยที่ซื้อจากรานคาออนไลนสนองความ
ตองการของลูกคาที่อยากไดหนากากที่สะอาด และ ถูกสุขลักษณะอนามัย และทานสามารถเลือกซื้อหนากาก
อนามัยผานทางรานคาออนไลนไดหลากหลายตามลําดับ
2.2 ดานราคา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด
– 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก พบวา การตัดสินใจ
ซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
อยูในระดับมากทีส่ ุด โดยใหความสําคัญกับ ราคาหนากากถูกกวาซื้อที่หนารานทั่วๆ ไป รองลงมา การเปรียบเทียบ
ราคาหนากากอนามัยทําไดงาย และราคาของหนากากอนามัยมีความเหมาะสมตอสภาวะโรคโควิด-19 กําลัง
ระบาดตามลําดับ
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนใน
สภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโค
วิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ รานคาออนไลนมีสวน
ชวยการกระจายหนากากอนามัยสูมือลูกคาไดดียงิ่ ขึ้น รองลงมา มีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย, การจัดสง
หนากากอนามัยรวดเร็ว และปลอดภัย และมีหลากหลายชองทางการจัดหนากากอนามัย ตามลําดับ
2.4 ดานการสงเสริมการขาย พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะ
แพรระบาดโควิด - 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจอยูใ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด - 19
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ มีลดราคาหนากากอนามัยเมื่อ
ซื้อในปริมาณที่มาก รองลงมา มีโปรโมชัน่ ทีน่ าสนใจ เมื่อซื้อหนากากาอนามัยแบบเปนแพ็คเกจคูกับสินคาอยางอื่น
ตามลําดับ
3. การเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด –
19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี เพศ ตางกันมีการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 โดยภาพรวมไมตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การ
ตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด - 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดานคุณภาพสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ไมตางกัน
3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี อายุ ตางกันมีการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคา
ออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 โดยภาพรวมไมตา งกัน ซึ่งพิจารณาเปนรายดานพบวา การตัดสินใจซื้อ
หนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดาน
คุณภาพสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ไมตา งกัน
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3.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย
ผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งพิจารณาเปนรายดานพบวา
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดานราคา และดานชองทางการจัดตางกัน อยางมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
3.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มี ระดับการศึกษา ตางกันมีการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผาน
รานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ตางกัน โดยภาพรวมไมตา งกัน ซึ่งพิจารณาเปนรายดานพบวา มี
การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดานราคา ตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผูวิจัยขออภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโค
วิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนใน
สภาวะแพรระบาดโควิด – 19 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวม ระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
ระดับปจจัยเปนรายดาน พบวาระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก ดานคุณภาพ
สินคา, ดานราคาสินคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการขาย
2. เพื่อทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ดังนี้
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเพศตาง ทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย
ผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลําดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา, ดานราคาสินคา,
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดับ ผูว ิจัยมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระหวางเพศชาย และเพศหญิง ไมแตกตางกัน
2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี อายุ ตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากาก
อนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลําดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา, ดานราคา
สินคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดับ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มี
อายุแตกตางกัน จึงมีพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ไม
ตางกัน
2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลําดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา,
ดานราคาสินคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดับ ผูวจิ ัยมีความคิดเห็นวา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน
2.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี ระดับการศึกษา ตางกันทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
หนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ตางกัน 4 ดานเรียงลําดับ ไดแก ดานคุณภาพสินคา,
ดานราคาสินคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดับ ผูวจิ ัยมีความคิดเห็นวา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะโควิด – 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีระดับการศึกษาระหวาง ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีตางกัน เพราะระดับความรู และความ
เขาใจในเรื่องของโรคระบาด และวิธีปองกัน แตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานคุณภาพสินคา เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของรานคาออนไลน
ดังนั้น ในการสรางดานคุณภาพสินคา เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพของสินคาใหกับรานคาออนไลนควรหาสินคาที่เปน
ชนิดเดียวกัน แตมีความหลากหลายมากขึ้น เชน สไตล สี ขนาดใหญ (สําหรับผูใหญ) ขนาดเล็ก (สําหรับเด็ก) เปน
ตน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน และระดับการศึกษา โดยจําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และระดับการศึกษา ที่ไมแตกตางกัน
2.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานราคา เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของรานคาออนไลน ดังนัน้ ใน
การสรางดานราคา เพื่อเปนการกระตุนยอดขายควรตั้งราคาขายที่เปนกลาง ใหลูกคาทั่วๆ ไปสามารถซื้อสินคา
จากเราได โดยจําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน
3.พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยผานรานคาออนไลนในสภาวะแพรระบาดโควิด – 19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานชองทางการจัดจําหนาย เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของรานคา
ออนไลน ดังนั้น ในการสรางดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหลูกคาเปนผูทสี่ ามารถเลือกบริษัทขนสงที่สะดวก
กับลูกคา เพื่อลดคาใชจา ยที่เกิดขึ้นกับคาขนสง โดยจําแนกตาม 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
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกหลายปจจัยที่ผู
ศึกษายังไมไดทาํ การศึกษา เชน อาชีพ เนื่องจากอาชีพ อาจจะมีผลทางดานทัศนคติ และการตัดสินใจ ที่มีความ
แตกตางออกไป ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมใหครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยใหเขาใจถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
2.
ขนาดประชากรที่เก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขนาดเล็ก
และกําหนดเฉพาะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึง่ อาจไมไดสะทอนถึงพฤติกรรมของผูซื้อ หรือผูบริโภค ที่ซื้อสินคาผานทางออนไลน
อยางชัดเจน จึงควรเพิ่มขนาดตัวอยางใหมากขึ้นกวานี้ในการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อหนากากอนามัยผานทางรานคา
ออนไลน ทางกลุมผูวิจัยไดเล็งเห็นวาในอนาคตควรมีการศึกษาความแตกตางระหวางการซื้อสินคาผานรานคา
ออนไลน กับการซื้อสินคาตามรานคาทั่วไป
4. เพื่อนําขอมูลที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางการศึกษาเบื้องตนในการประกอบธุรกิจบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตตอไปในอนาคต
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