
ปัจจัยในการเลือกระหว่างการส่ังซ้ือสินค้าทางออนไลน์กบัการไปซ้ือทีร้่านหลังเปิดประเทศของนสิิตคณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายกรณ์ดนัย มีเนตร 61090139 , อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหลงัจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศเปิด
ประเทศ และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในช่องทางออนไลน์หรือไปซ้ือท่ี
ร้าน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา จ านวน 80 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
การแจกแบบสอบถามออนไลนผ์า่นทาง Google Forms โดยการส่งในไลน์กลุ่ม เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ตวัอยา่งไดง้่าย ผลการเก็บขอ้มูลพบว่า ปัจจยัในการเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์และหน้าร้าน
ในช่วงท่ีเกิดโรคระบาด  ผูว้ิจยัไดเ้ห็นว่าการเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ทาง
ออนไลน์มากกว่าการซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้าน เน่ืองจากผลส ารวจระดบัความพึงพอใจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยั
บูรพาท่ีมีต่อปัจจยัในการเลือกซ้ือสินคา้พิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าร้อยละของการสั่งซ้ือ
ออนไลน์มีมากกว่าการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้าน และความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์หลงัจากเปิดประเทศพบว่าจะมี
การเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์มากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบาย ไม่เส่ียงต่อการติดโรค และความคิดเห็นส่วนหน่ึงมา
จากการท่ีเป็นลูกคา้ในกลุ่มท่ีส่ังสินคา้ทางออนไลน์อยู่แลว้ 
 
ค าส าคญั: 1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 2) ส่วนประสมทางการตลาด 3) เปิดประเทศ 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
เน่ืองจากในปี2019 ถึงปัจจุบนัไดมี้โรคโควิด19 ระบาดเกิดขึ้นในระดบัรุนแรงจึงท าให้รัฐบาลตอ้งออกมาตรการ

ต่างๆ เพ่ือควบคุมโรค จึงท าใหผู้ค้นหนัมาใชก้ารส่ังสินคา้ทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัในการ
เลือกระหว่างการส่ังซ้ือสินคา้ทางออนไลน์กบัการไปซ้ือท่ีร้านหลงัเปิดประเทศ ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา 
เพ่ือเปรียบเทียบว่าปัจจยัใดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกตดัสินใจโดยปัจจยัหลกัท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นประโยชนต์่อภาคธุรกิจในการ
วางแผน พฒันากลยทุธ์ทางการบริการให้สามารถแข่งขนัทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช้ีให้เห็นถึงผลกระทบกบั
ผูป้ระกอบการต่างๆ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ช่องทางออนไลนแ์ละซ้ือหนา้ร้านของนิสิตคณะโลจิสติกส์
ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ภายหลงัจากมีนโยบายเปิดประเทศ 

 
 

 
 



วิธีการด าเนินวิจัย 
ขั้นตอนการศึกษาเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
1 การศึกษาจึงเร่ิมจากการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้พ้ืนฐานจากงานวิจยัและทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชก้ารส่ังซ้ือทางออนไลน์กบัไปซ้ือท่ีร้าน  
2 ท าการเลือกกลุ่มประชากร ไดแ้ก่ นิสิตคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลยับูรพาและก าหนด ขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

ของ Taro Yamane เป็นการก าหนดขนาดกลุ่มประชากรตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากร  
3 เลือกใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเพื่อเป็นวิธีในการเก็บขอ้มูลโดยท าการออกแบบ แบบสอบถามเพือ่ท าการ

วิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชก้ารส่ังซ้ือทางออนไลน์กบัไปซ้ือท่ีร้าน 
4 เม่ือออกแบบเสร็จ น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยการส่งแบบสอบถามให้ท า ในรูปแบบ

ออนไลน์เพ่ือเป็นการสะดวกแก่ผูท้  าแบบสอบถาม ประหยดัเงินไม่ตอ้งใชก้ าลงัคนมาก และหลีกเล่ียงการสัมผสัโดยตรง
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

5 เม่ือไดรั้บขอ้มูลจากผูส้ ารวจ ไดท้  าการรวบรวมผลส ารวจเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลพ้ืนฐานทางสถิติและ
เพื่อก าหนดระดบัความคิดเห็นโดยใชเ้กณฑข์องลิ-เคิร์ท (Likert Scale) จากนั้นจึงสรุปผล และอภิปรายผลท่ีปรากฏ 
 
กรอบแนวคิด 

 
        ตวัแปรอิสระ                                                                                                                           ตวัแปรตาม 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
ชั้นปี 
สาขา 

รายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครอง 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

การตดัสินใจเลือกระหว่างส่ังซ้ือทาง
ออนไลน์กบัซ้ือท่ีร้าน 

ปัจจยัการเลือกซ้ือ 
ประเภทของสินคา้ 
ความถ่ีในการซ้ือ  

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา  
สถานท่ี  

การส่งเสริมการขาย 



สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพศชาย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ 

LGBTQ+ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
2.อายผุูต้อบแบบสอบถาม อายตุ  ่ากว่า 20 ปี 2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.5 อาย ุ20-21 ปี 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 อาย ุ

22 ปีขึ้นไป 41 คน คดิเป็นร้อยละ 51.2  
3.ชั้นปี อยูช่ั้นปีท่ี 1 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อยูช่ั้นปีท่ี 2 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 อยูช่ั้นปีท่ี 3 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.5 และอยูช่ั้นปีท่ี 4 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 
4.สาขา อยูส่าขาการจดัการโลจิสติกส์ 17 คน คดิเป็นร้อยละ 21.3 การจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 42 คน คดิ

เป็นร้อยละ 52.5 การคา้ระหว่างประเทศและการจดัการโลจิสติกส์ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และวิทยาการเดินเรือ 1 คน คดิ
เป็นร้อยละ 1.2 

5.รายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครอง นอ้ยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รายไดท่ี้ไดรั้บจาก
ผูป้กครอง 10,000-20,000 บาทตอ่เดือน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครอง 20,001-30,000 บาทต่อ
เดือน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 6.2 

ระดับความพงึพอใจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ที่มีต่อปัจจัยในการเลือกระหว่างการส่ังซ้ือสินค้าทางออนไลน์กับการ
ไปซ้ือท่ีร้านหลงัเปิดประเทศของนิสิตคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ในเร่ืองประเภทสินคา้ท่ีท่านซ้ืออยู่
ประจ าท่านส่ังดว้ยวิธีการใดบ่อยท่ีสุด สินคา้ประเภทเส้ือผา้ ซ้ือทั้งออนไลน์และหนา้ร้าน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
เคร่ืองส าอาง/ผลิตภณัฑดู์แลผิว ซ้ือทั้งออนไลน์และหนา้ร้าน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของใชใ้นบา้นของใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั ซ้ือท่ีหนา้ร้าน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 40 อุปกรณ์การเรียน ซ้ือท่ีหนา้ร้าน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 57.5 อาหาร 
ซ้ือทั้งออนไลน์และหนา้ร้าน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 53.75 

2. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลนข์องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 2-3 คร้ัง/เดือน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.8  

ระดับความพงึพอใจของนิสิตคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีต่อปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าพจิารณาจาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ความหลากหลายของสินคา้ ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 55 สินคา้มีความทนัสมยั ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 
57.5 สินคา้มีคุณภาพดี ซ้ือท่ีหน้าร้านดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 45 มีการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ ไม่แตกต่างกนั คิดเป็นร้อย
ละ 42.5 ผูใ้ชบ้ริการสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้ได ้ไม่แตกต่างกนั คิดเป็นร้อยละ 47.5 ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้ ซ้ือท่ีหน้าร้านดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 52.5 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าราคา
สินคา้ถูกกว่าการซ้ือดว้ยวิธีอ่ืน ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีความหลากหลายของวิธีการช าระเงิน ส่ังออนไลน์
ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 53.75 ราคาสินคา้คงท่ี ซ้ือท่ีหนา้ร้านดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 40 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าความ
สะดวกในการซ้ือประหยดัเวลา ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 55 มีบริการส่งสินคา้ฟรี ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อย



ละ 52.5 ตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 38.75 ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ส่ัง
ออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 57.5 ความรวดเร็วในการไดรั้บสินคา้ ซ้ือท่ีหน้าร้านดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 55 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 52.5 ใชส่ื้อ โฆษณา เช่น 
ส่ิงพิมพ ์วิทยุ ในการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต์ ส่ังออนไลน์ดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 70 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์และหน้าร้านในช่วงท่ีเกิดโรค
ระบาด  ผูวิ้จยัไดเ้ห็นว่าการเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์มากกว่าการ
ซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้าน เน่ืองจากผลส ารวจระดบัความพึงพอใจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพาท่ีมีต่อปัจจยัใน
การเลือกซ้ือสินคา้พิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าร้อยละของการส่ังซ้ือออนไลน์มีมากกว่าการเลือก
ซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้านซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนนิกานต์ จุลมกร มกร (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิต ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ซ่ึงสอดคลอ้งในดา้น
ปัจจยัเก่ียวกบัขอ้มูล พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเลือกซ้ือสินคา้  

ความถ่ีในการส่ังซ้ือสินคา้ออนไลน์หลงัจากเปิดประเทศพบว่าจะมีการเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์มากขึ้น 
เพราะมีความสะดวกสบาย ไม่เส่ียงต่อการติดโรค และความคิดเห็นส่วนหน่ึงมาจากการท่ีเป็นลูกคา้ในกลุ่มท่ีส่ังสินคา้
ทางออนไลน์อยู่แลว้ซ่ึงผลของการศึกษาก็จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิสรา ศรีบรรจง, นนัทวนั เหล่ียมปรีชา (2564) 
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคภายใตวิ้ถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก ท่ีมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ โดยสอดคลอ้งในเร่ืองการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ภายใตวิ้ถีความปกติใหม่ (New Normal) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติมา วงศอ์ินตาอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ี
ไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ดว้ยความละเอียคถ่ีถว้น และเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอ
มา ส่งผลให้การศึกษาวิจยัส าเร็จลุล่วงไปไห้ดว้ยดี ผูศึ้กษารู้สึกทราบซ้ึงในความกรุณาของท่านและขอกราบพระคุณเปีน
อยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
           ขอขอบคุณบริษทั ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ ากดัท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีรวมถึงไดใ้ห้โอกาสผูวิ้จยัไดฝึ้กสหกิจศึกษา 
และท าการศึกษาการท าวิจยัตลอดระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห ์            
           ขอขอบพระคุณ นายพยงุศกัด์ิ ภูเขม่า ต าแหน่ง Logistics & BOI  ผูดู้แลนกัศึกษาสหกิจศึกษา และพนกังานท่ีมิไดเ้อ่ย
นามท่ีสละเวลาใหค้วามอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงมีส่วนท าให้วิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
           ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีอบรบส่ังสอน ให้ก าลงัใจ รวมถึงไดใ้ห้การสนบัสนุนผูวิ้จยั และ
ขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านท่ีใหใ้ห้การอบรมส่ังสอนวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ให้กบัผูวิ้จยั รวมถึงท่านอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้อ่ย
นามในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยให้ก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการท าวิจยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งดี 
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