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บทคัดย่อ  
การวิจยัเร่ือง ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit)  ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์  (1)เพื่อศึกษาความความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit)  
ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุ สถานภาพ 
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความตั้งใจซ้ือ ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit)  ของประชากร ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่าง (3) เพื่อศึกษาปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและ สภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19(Antigen Test Kit)  ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร โดยใชห้ลกัการ
ค านวณ Yamane โดยใชว้ิธี บงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 คน 
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จากการศึกษาพบว่า  พบว่า ช่วงอายุ  ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อ ต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  และปัจจยัทฤษฎีตามแผน ไดแ้ก่ การรับรู้ความควบคุมพฤติกรรม และปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม
ทางการตลาด ประกอบดว้ย การแสวงหาขอ้มูล สถานการณ์โควิด ประสบการณ์ก่อนหนา้  มีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุด
การติดเช้ือโควิด 19  โดยพบว่าผูท่ี้มีความตั้งใจซ้ือชุดตรวจ ATK คือ กลุ่มคนอายุ ระหว่าง 25 – 40 ปี ท่ีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพโสด  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 
ดังนั้นนักการตลาดและผูป้ระกอบการควรค านึงถึงพฤติกรรมการซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 ของกลุ่มคน
ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนดังกล่าวท่ีมีความตั้งใจในการซ้ือ เพื่อตรวจหาเช้ือด้วยตนเอง โดยเป็นการป้องกนั
ตนเองระดบัตน้ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ค าส าคัญ :  ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 , พฤติกรรมตามแผน , ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด . ความตั้งใจซ้ือ 
 
Abstract 
 The research subject is the intention of the population in Bangkok to purchase the COVID -19 antigen test 
kit. This research has two purposes: (1) to study the intention to purchase the antigen test kit for the population in 
Bangkok and (2) to study the effect of differences in personal factors such as gender, age, educational status, and 
average monthly income to purchase. (3) to study the factors of the theory of planned behavior and the marketing 
environment that affect people's intentions to buy antigen test kits in Bangkok.  The Yamane calculation principle 
and the convenience was used to sampling method. The sample group consisted of 420 peoples. The questionnaire 
composed of 3 segments including personal data, opinion about the theory of planned behavior and the marketing 
environment and intention factors to buy the ATK    
             About the personal data, the age range, marriage status, education level, occupation, and average income are 
significant factor to purchase ATK (p<0.05). About the theory of planed behavior, the behavior control is significant 
factor. About the marketing environment, the information seeking about COVID and the COVID situation are 
significant factors of the intention to buy the COVID-19 infection kit. The person age 25-40 years old, bachelor 
degree, single status, office worker with salary 30,001-45,000 Bath has highest chance to but ATK. Therefore, 
marketers and entrepreneurs should focus these accounts as target of the selling of COVID-19 test kits. because these 
persons have intention to buy ATK for protection Self-Check for Infection as the first level of self-defense, need to 
reduce the self-spread of the COVID 19 and have a responsibility to the social. 
 
บทน า  

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ได้เร่ิมตน้เม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 และ
ลุกลามไปทัว่โลก สร้างความหวาดกลวัและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประชากร และเม่ือตน้



 
 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีการระบาดใหญ่ (pandemic) ซ่ึงเป็นการติดเช้ือทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ตามประกาศของ
องคก์ารอนามยัโลก เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 25631 จากสถิติเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ประชากรทัว่โลกมีผูติ้ด
เช้ือ 1,982,939 คน และตาย 126,761 คน โดย 5 ล าดับแรกของประเทศท่ีมีผูติ้ดเช้ือสูงสุด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(609,516 คน) เป็นอนัดบัหน่ึง ตามดว้ยสเปน (174,060 คน) อิตาลี (162,488 คน) เยอรมนั (132,362 คน) และฝร่ังเศส 
(131,362 คน) และเม่ือพิจารณา 5 ล าดบัแรกของประเทศท่ีมีจ านวนผูเ้สียชีวิตมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา (26,057 
คน) อิตาลี (21,067 คน) สเปน (18,255 คน) ฝร่ังเศส (15,750 คน) และสหราชอาณาจกัร (12,129 คน) ตามล าดบั 

จากการวิจยัของ Zhang และคณะ2 ท่ีศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 ของชาวจีนจ านวน 6,910 คน ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 90 ตอบค าถาม
เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 97.10 มีความเช่ือมัน่ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
สามารถลดการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดจ้ากการปฏิบติัตามนโยบายป้องกนัการติดเช้ือ โดยร้อยละ 98 สวม
หน้ากากอนามัยเม่ือออกนอกบ้าน นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกับการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ   ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ในประเทศไทยมีงานวิจยัน้อยมากท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ 
ทศันคติเก่ียวกับการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 กบัพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดว้ย
สถานการณ์และเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 
ทฤษฎีแนวคิดตามแผน ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด เก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการเช้ือไวรัสโควิด-19 (Antigen 
Test Kit )  ในช่วงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทั้งน้ีผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ผูท้  าการวิจยั และ ผูป้ระกอบการ จ าหน่ายชุดตรวจกรติดเช้ือโควิด 19 การดูแลป้องกนั ของประชาชนเพื่อป้องกนัการ
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และเป็นขอ้มูล สามารถเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงในการดูแล ป้องกนั ของประชาชนใน
อนาคต 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1 . เพื่ อ รับ รู้ ถึ งความตั้ งใจ ซ้ือชุดตรวจการติด เ ช้ือโควิด 19  (Antigen Test Kit) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อทราบการความตั้ งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ใน

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3.เพื่อทราบถึงทฤษฎีทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีผลความตั้งใจซ้ือชุดตรวจ

การติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน น่าจะท าให้ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit)  ของ
ประชากร ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 



 
 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด  น่าจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 
(Antigen Test Kit)  ของประชากร ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

กลุ่มตัวอย่าง  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

โดย n = จ านวนของขนาดตวัอย่าง, N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา, e = 

ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้0.05  

 แทนค่าตามสูตรได้ดังนี ้

  N =  5,527,994 / 1+ 5,527,994 (0.05)2 = 400   

จากสูตรดงักล่าว พบว่าจะตอ้งใชข้นาดตวัอย่างไม่นอ้ยกว่า 400 คน จึงสามารถ ประมาณค่าร้อยละ 

โดยมีสัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัก าหนดสุ่ม 0.5 และมีความคลาดเคล่ือนไม่ เกิน 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมนั 

95%  

 

การทบทวนวรรณกรรม 
ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด-19 

Antigen test kit หรือ ATK คือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด-19 ท่ีสามารถทดสอบไดใ้นเบ้ืองตน้ เหมาะกบัผูท่ี้
สงสัยหรือไม่แสดงอาการติดเช้ือ การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผลเพียง 15-30 นาที ปัจจุบนัสามารถหาซ้ือไดจ้าก
สถานพยาบาล หรือรับฟรีจากรัฐบาลตามนโยบาย กรณีท าการซ้ือตอ้งตรวจสอบการรองรับและ อย. เพื่อให้ไดชุ้ด
ตรวจ ATK ท่ีไดม้าตรฐาน ปกติแลว้จะแบ่งชุดตรวจ ATK ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ATK Home use: เป็นชุดตรวจท่ีสามารถใชไ้ดเ้องตามขั้นตอนจากคู่มือการใชซ่ึ้งมีความแตกต่างกนัในแต่ละยี่หอ้ การ
ใชง้านตอ้งเนน้ย  าเร่ืองความสะอาดเพื่อใหไ้ดผ้ลตรวจท่ีถูกตอ้ง 
ATK Professional use: เป็นชุดตรวจท่ีไม่สามารถตรวจไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย์
ใชต้รวจใหเ้ท่านั้น เน่ืองจากไม ้swab จะยาวกวา่ และมีปริมาณการบรรจุน ้ายาท่ีมากกวา่ 
 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ท่ีได้รับการ
พฒันาโดย lcek Ajzen 3 ขั้นในปีค.ศ. 1985 จนกระทัง่ ถึงค.ศ. 2002 ทฤษฎีนั้นถูกพฒันาจากทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Icek Ajzen และMartin Fishbein  เพื่อแกไ้ขในเร่ืองขอ้จ ากดัในดา้น
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีเจตนาในการควบคุมพฤติกรรมซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงในทฤษฎีการกระท า ดว้ยเหตุผลทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรม (Behavior) ท่ีถูกแสดงออกมานั้นเป็นผลมาจาก เจตนา (Intention) ซ่ึงมี



 
 

ปัจจยั 3 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อให้เกิดเจตนาไดก่้อทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) การ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) และ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 
Control) 

 
ส่ิงแวดแวดล้อมทางการตลาด  

วิเชียร วงศว์าณิชชากุล, ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ และโชติรส กมลสวสัด์ิ4  ไดอ้ธิบายไวว้า่ ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด 
(marketing environment) ประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้มภายนอกบริษทัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้(uncontrollable factors) 
แต่ตอ้งปรับธุรกิจและแผนงานทางด้านการตลาดของเราให้เขา้กับปัจจยัภายนอกเหล่าน้ี และส่ิงแวดลอ้มภายใน
บริษทัท่ีสามารถควบคุมได ้(controllable factors) และสามารถปรับปรุง เพิ่มลด ขยาย เปล่ียนแปลง ให้เหมาะสมกบั
ปัจจยัภายนอกต่างๆส่ิงแวดลอ้มภายนอก (external factors) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีธุรกิจควบคุมไม่ได้(uncontrollable) 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1) ส่ิงแวดลอ้มมหภาค (macroenvironment) และ 
2) ส่ิงแวดลอ้มจุลภาค (microenvironment) 
 

ความตั้งใจซ้ือ  
 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) 5 กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการใช้บริการนั้นๆ เป็น
ตวัเลือกแรก และกล่าวไดว้่าความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดี และความจงรักภกัดี จะ
ประกอบดว้ย 4 มิติ คือ 

1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการนั้นๆ เป็นตวัเลือก 
แรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การท่ีผูบ้ริโภคพูดถึงแต่เร่ืองท่ีดี เก่ียวกบัผู ้
ให้บริการและการบริการ รวมถึงแนะน่าและกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนสนใจและมาใช้บริการนั้น ซ่ึงสามารถน่ามา
วิเคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาเม่ือผูใ้หบ้ริการขึ้นราคา 
และผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกวา่ท่ีอ่ืน หากการบริการนั้นสามารถตอบสนอง 
ความพึงพอใจได ้

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา อาจจะ
ร้องเรียนกบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงัหนงัสือพิมพ ์ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหา
ของผูบ้ริโภค 

Howard (1994)6 กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับจิตใจ ท่ีบ่งบอกถึงแผนการของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยความตั้งใจซ้ือจะเกิดขึ้นมาจากทศันคติท่ีดีต่อ
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ท่ีผา่นมา 



 
 

Das (2014) 7 กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นความพยายามในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค โดยจะขึ้นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ตราสินคา้ ผูจ้ดัจ่าหน่าย และเวลา การซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เป็นประสบการณ์ท่ี
เพลิดเพลิน เช่น ความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือมีผลโดยตรงต่อปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการจากผูจ้ดัจ่าหน่าย โดย
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ใชส้อย และคุณค่าของสินคา้และ
บริการ นอกจากน้ีความตั้งใจซ้ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในทางผลลพัธ์ คือ ปริมาณการซ้ือจากความหมาย
ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความตั้งใจซ้ือ เป็นการท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินตราสินคา้และการใชบ้ริการแลว้เกิดความพึง
พอใจ รวมถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้และบริษทั ส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในเร่ืองการซ้ือ
สินคา้ และบริการนั้นซ้า่ๆ โดยเลือกท่ีจะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรายเดิมเป็นตวัเลือกแรก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ  
-     ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ 
-     ทฤษฎีพฤติกรรมตาม ไดแ้ก่ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม 
-     ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด    สถานการณ์โควิด   การแสวงหาขอ้มูล และ ประสบการณ์ก่อนหนา้ 

ตัวแปรตาม คือ ความตั้ งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit)  ของประชากร ใน
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัย 

ตัวแปรอสิระ ( Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory Of 
Planned Behavior :TPB) 
1. ทัศนคติ 
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม 

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  (Marketing 
Environment) 

1. สถานการณ์โควิด  
2. การแสวงหาข้อมูล 
3. ประสบการณก่อนหน้า  

ปัจจัยส่วนบุคคล  (X) 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
4. สถานะภาพ  
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 (Y)   

ความตั้งใจซื้อ ชุดตรวจการติดเชื้อโค

วิด 19 (Antigen Test Kit)  ของ

ประชากร ในกรุงเทพมหานคร 

 



 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ผู ้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(content 
validity)โดยขอความอนุเคราะห์ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยัจ านวน 3 ท่าน พบวา่ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 
และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากบั 0.66 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุม
เน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและน าไปทดลองใช(้try-out)กบัประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และหาค่าสัม
ประสิทธ์แอลฟาไดค้่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.872 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและ
สามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชป้รแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
   1.1 ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วน   1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กบัตวัแปรท่ีมีระดบั การวดัเชิงปริมาณไดแ้ก่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ส่ิงแวดลอ้มทาง
การตลาด และ ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร 
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 
(Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ 
t-Test 
  2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 
19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างระหวา่งตวัแปร จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD 
 2.3 เพื่อศึกษา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysisโดยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis ผูว้ิจยัไดแ้ละผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ องคป์ระกอบ โดยเทคนิค Factor Analysis ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมค าถามท่ีมี
อยูใ่นแต่ละดา้น (Factor) เป็น 1 องคป์ระกอบ 
 
 



 
 

ผลการวิเคราะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และส่ิงแวดล้อมทางการตลาด  ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือชุด

ตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit)  ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 26  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด

19 (Antigen Test Kit)  ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร  

R = .776a R2 = .602 Adjusted R Square =.597 SEE = .48530 

*sig<0.05 

Y= 0.274 + 0.327 (การแสวงหาขอ้มูล) +0.326 (การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม)+0.154 
(สถานการณ์โควิด) + 0.148 (ประสบการณ์ก่อนหนา้) 

 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test 
Kit)  ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  66.9 อายุ 
25 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.21  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.5  อาชีพ พนกังานประจ าบริษทัเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 42.4 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 
2. ผลการเปรียบเทียบความตั้ งใจ ซ้ือชุดตรวจการติดเ ช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัได ้ดงัน้ี 

TPB และ ส่ิงแวดล้อมทาง
การตลาด 

b Std. Error Beta t Sig. F Sig. 

Constant  0.274 0.168  1.629 0.104 104.046 .000b 
ทศันคติ 0.004 0.010 0.019 0.452 0.652   
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 0.009 0.032 0.011 0.285 0.776   
การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม 

0.326 0.048 0.319 6.774 0.000*   

สถานการณ์โควิด 0.154 0.052 0.140 2.992 0.003*   
การแสวงหาขอ้มูล 0.327 0.049 0.307 6.694 0.000*   
ประสบการณ์ก่อนหนา้ 0.148 0.032 0.191 4.620 0.000*   



 
 

2.1 ความตั้ งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 
แตกต่างกนั ท าใหค้วามตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร โดยภาพรวม แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2.2 ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตามระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน ท าให้ความตั้งใจซ้ือ ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร โดย
ภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2.3 ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตามอาชีพ 
แตกต่างกัน ท าให้ความตั้ งใจซ้ือ ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร โดยภาพรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2.4 ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั ท าให้ความตั้งใจซ้ือ ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร โดย
ภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัย เ ร่ืองความตั้ งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี  
 1. ผลการศึกษาความตั้ งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  1.1 ประชากร ในกรุงเทพมหานคร ให้คะแนนความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen 
Test Kit) อยูใ่นระดบัมาก โดยประชากร ในกรุงเทพมหานครส่วนมากใหค้ะแนนระดบัมากท่ีสุด ใหเ้ห็นวา่ในอนาคต
นั้น ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ยงัมีความตั้งใจในการซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 เหมือนเดิม   ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมตาม  
 2. ผลการศึกษาความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากร ในกรุงเทพมหา
นคร จ าแนกตามอายอุาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้ังน้ี 
   

2.1 ประชากร ในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ แตกต่างกัน ท าให้ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 
(Antigen Test Kit) โดยภาพรวมแตกต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า อายุเป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจ ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 25 – 40 ปีมากท่ีสุด ซ่ึงมีจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจเองมากพอสมควร 
ซ่ึงมีความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19  สอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ และ
การศึกษาก่อนหนา้ท่ีพบวา่ อายจุะเป็นปัจจยัในการป้องกนัตนเองจากโควิด 19 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมี
ความต้องการในสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน นักการตลาดจึงมักจะใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน



 
 

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเลก็ (Nice Market) โดยมุ่งความส าคญั
ท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 
 2.2 ประชากร ในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั ท าให้ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือ
โควิด 19 (Antigen Test Kit) โดยภาพรวมแตกต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ การศึกษามีส่วนส าคญัในความตั้งใจซ้ือชุด
ตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit)  คนท่ีมีการศึกษาสูงยอ่มมีความระมดัระวงัในการซ้ือสินคา้สูงกว่าคนท่ี
มีการศึกษาต ่า คนท่ีมีการศึกษาสูงจะศึกษาขอ้มูลของสินคา้ก่อนจะตดัสินใจซ้ือ เช่น วิธีการผลิต ส่วนประกอบของ
สินคา้ วิธีการใชท่ี้ถูกตอ้ง การรับประกนัคุณภาพอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการรับประกนัของตวัสินคา้ และความน่าเช่ือถือ
ของผูข้ายหรือร้านท่ีจดัจ าหน่าย ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาต ่า ตดัสินใจซ้ือสินคา้ง่ายกว่ามาก เพราะไม่ไดค้  านึงถึง
ขอ้มูลท่ีกล่าวมานั้นมากนกั สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน8ไดก้ล่าวไวว้่า
ระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโนม้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและ
ผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูง บุคคลท่ีมีการศึกษาต ่าโอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยาก จึงท าให้มีรายได้
ต ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑ ์รูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา 
ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้ และการศึกษา รวมกับตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้การ
ก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึ้นซ่ึงพบวา่การจดัซ้ือชุดตรวจ ATK ก็ ไดผ้ลเช่นเดียวกบัการศึกษาก่อนหนา้น้ี20 
  

2.3 ประชากร รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซ้ือสินค้าโดยภาพรวมแตกต่างใน
การศึกษาน้ีพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีผลอย่างมีนัยส าคญัต่อการซ้ือชุดตรวจ 
ATK  ศิริวรรณ เสรีรัตน์8  ไดก้ล่าวไวว้่า รายได ้(Income) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด ผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะรายไดเ้ป็นตวัก าหนดวา่ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้
หรือไม่ ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้าก การตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นเร่ืองง่าย เพราะไม่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
มากนกั แต่ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้จึงเป็นเร่ืองยาก สินคา้ท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีมกัจะซ้ือคือ
สินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หรือเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการท ามาหากิน เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีจะไม่ใช้เงิน
ซ้ือสินคา้ท่ีอ านวยความสะดวกมากนกั เน่ืองจากรายไดท่ี้มีไม่มากนกัจึงมีขอ้จ ากดัในการใชจ่้ายซ้ือสินคา้ และกลุ่ม
คนท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการวิจยัในคร้ังน้ี คือประชากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น พนักงานบริษทัมีรายได ้30,000-45,000 บาทต่อ
เดือนถือวา่ค่อนขา้งสูงสามารถท่ีจะซ้ือชุดตรวจไดอ้ยา่งไม่ล าบาก  
 

3.ผลการศึกษาทฤษฎีตามแผน และ ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโค
วิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
จาก3 หัวขอ้ ทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มตวัอย่าง และ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีเพียงการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมเพียงหวัขอ้เดียวท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจ พบวา่ทศันคติ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ อยา่งมีนยัส าคญั 
อาจเป็นเพราะประชากรกลุ่มใหญ่มีทศัคติท่ีใกลเ้คียงกนักบัสถานการณ์ โควิดในปัจจุบนั 



 
 

การคลอ้ยตามกลุ่มตวัอย่าง เช่น การแนะน าของแพทย ์หรือบุคคลอ่ืน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ เน่ืองจาก อาจจะเป็น
เร่ืองใหม่ ไม่พบว่ามีความแตกต่าง การควบคุมพฤติกรรม คือการรับรู้ตระหนักในความเส่ียงของตนเอง และ
การศึกษาขอ้มูล ออนไลน์ และสถานการณ์โควิดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดท าให้กลุ่มประชากรสามารถตดัสินใจซ้ือชุด
ตรวจโควดิ พบวา่ การแสวงหาขอ้มูลมีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจ  Atkin22 9 ช้ีใหเ้ห็นวา่การศึกษา การแสวงหา
ข่าวสารหรือความตอ้งการส่ือสารมวลชนของปัจเจกบุคคลนั้น คือ ความตอ้งการไดรั้บข่าวสาร (Information) และ
ความบนัเทิง (Entertainment)ความตอ้งการข่าวสารนั้นเกิดจากความไม่รู้หรือไม่แน่ใจ (Uncertain) ของปัจเจก บุคคล
ท่ีมาจาก 
1. การมองเห็นความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนั ระหวา่งระดบัความรู้ของปัจเจกบุคคลในขณะนั้น 
กบัระดบัความตอ้งการท่ีอยากจะรู้เก่ียวกบั ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ยิง่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเช่น เร่ือง 
โควิด 19 ท่ีอนัตราย ก็ยิง่อยากมีความรู้ความแน่ใจสูง 
2. การมองเห็นความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่งความรู้ท่ีมีอยูข่องปัจเจกบุคคลในขณะนั้นกบัความรู้ตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงก าหนดโดยระดบัความสนใจส่วนบุคคล ของปัจเจกบุคคลนั้น ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Intrinsic Uncertainty) 
ส าหรับความตอ้งการไดรั้บความบนัเทิงของปัจเจกบุคคลนั้น มาจากการกระตุน้อารมณ์แห่ง ความร่ืนเริงบนัเทิงใจท่ี
เกิดจากการมองเห็นความไม่สอดคล้องต้องกัน ระหว่างสภาวะท่ีเป็นอยู่ของ ปัจเจกบุคคลนั้น กับระดับความ
สนุกสนานท่ีคาดหวงัไว ้(Intrinsic Desire)ข่าวสารท่ีจะลดความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจท่ีเก่ียวขอ้งกับความสนใจ
ภายในส่วนบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Intrinsic Uncertainty) นั้น Atkin 9 เรียกว่า  “ข่าวสารท่ีให้ความพึงพอใจทนัทีใน
เชิงการบริโภค” (Immediate Consummators Gratifications) เช่น ข่าวชาวบา้น ข่าวดารา ส่วนข่าวสารท่ีลดความไม่รู้ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ภายนอกนั้น  Atkin 9 ให้ช่ือว่า “ข่าวสารท่ีใชป้ระโยชน์  เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจ 
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความคิด และแกปั้ญหาต่าง ๆ” (Instrumental Utilities) ในชีวิตประจ าวนั เช่นการป้องกนัตนเอง
จากโควิด หรือประโยชน์ของชุดตรวจ ATK  
 
 3.2 ทฤษฎีตามแผน ดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 
(Antigen Test Kit) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร Ajzen3 ไดพ้ฒันาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ขึ้นมาใหม่โดยได้
เพิ่มเน้ือหาในส่วน การควบคุมพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง (Actual Behavioral Control) ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) และพฤติกรรม (Behavior)   การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของตวัเองเม่ือรับความเส่ียง คือความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการแสดงพฤติกรรมบัความเส่ียง รวมไปถึง
สามารถควบคุมพฤติกรรมคือการป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นจากความเส่ียง นั้นใหเ้ป็นไปอยา่งท่ีตั้งใจไดถ้า้บุคคลมีความ
เช่ือว่าสามารถกระท า พฤติกรรมป้องกนัความเส่ียง ไดโ้ดยง่ายและสามารถควบคุมผลท่ีออกมาอย่างท่ีตั้งใจไวบุ้คคล
มีแนวโนม้จะแสดงพฤติกรรม24 เช่นการซ้ือชุดตรวจ ATK แต่ถา้บุคคลมีความเช่ือว่าการกระท าพฤติกรรมท าไดย้าก 
และไม่สามารถควบคุมผลท่ีออกมาได้อย่างท่ีตั้ งใจ เช่นการจดัหาชุดตรวจล าบาก หรือผลท่ีออกมาไม่น่าเช่ือถือ 
แนวโนม้ท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมจะลดลง 
 



 
 

3.3 ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด ดา้นสถานการณ์โควิด   มีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 
(Antigen Test Kit) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญั  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า สถานการณ์โควิด  เป็น
ส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19  เพราะคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ เราสามารถ
ปรับมาตรการควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนกลบัมาใช้ชีวิตไดใ้กลเ้คียงช่วงก่อนหน้าน้ี รวมถึงลดผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ในการอนุญาตใหจ้งัหวดัพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวดเปิดกิจการหรือด าเนินกิจกรรมบางอย่าง 
หรือการเดินทางขา้มจงัหวดั ภายใตก้ารด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอยา่งเคร่งครัด ดว้ยเง่ือนไขท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
ความเส่ียง ซ่ึงถา้ผูค้นไดรั้บรู้ถึงสถานการณ์โควิดในปี 1967 Fred E. Fiedler 10 ไดเ้สนอแนวความคิดการบริหารเชิง
สถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบติัการณ์ (Contingency Theory)10 ซ่ึงถือเป็นทฤษฎีการ
บริหารท่ีขึ้นอยูก่บั  สภาพขอ้เทจ็จริงดว้ยแนวคิดท่ีวา่การเลือกทางออกท่ีจะไปสู่การแกปั้ญหาทางการบริหารถือว่าไม่
มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด หากแต่สถานการณ์ต่างหากท่ีจะเป็นตวัก าหนดวา่ควรจะหยบิใชว้ิธีการบริหารแบบใดในสภาวการณ์
นั้ นๆ หลักคิดง่ายๆ ของการบริหารเชิงสถานการณ์นั้ น  ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์  
สถานการณ์จะเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ ในการเลือกรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายาม
วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีท่ีสุด โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด ยอมรับหลกัการของ
ทฤษฎีระบบว่าทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพนัธ์  มีผลกระทบซ่ึงกันและกัน คือมุ่งเน้น ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร สถานการณ์บางคร้ังจะตอ้งใชก้ารตดัสินใจอย่างเฉียบขาด บางสถานการณ์
ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ บางคร้ังก็ตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยแ์ละแรงจูงใจ บางคร้ังก็ตอ้งค านึงถึง
เป้าหมายหรือผลผลิตขององคก์รเป็นหลกั การบริหารจึงตอ้งอาศยัสถานการณ์เป็นตวัก าหนดในการตดัสินใจ 
 ปัจจุบนั ทัว่โลกต่างยอมรับว่า เช้ือโควิดน้ีมีการเปล่ียนแปลงสายพนัธุ์และแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
จนกลายเป็นโรคประจ าถ่ิน เป้าหมายท่ีอยู่บนพื้นฐานความจริง จึงไม่ใช่การก าจดัโรคน้ีให้หมดไป แต่ตอ้งแลกกบั
ความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แต่เป็นการอยู่ร่วมกบัโควิดให้ไดอ้ย่างปลอดภยัและสมดุล ขอ้น้ี 
การยอมรับรู้และปรับตวั กบัสถานการณ์โควิด ไม่ใช่ส่ิงท่ียาก ทางรัฐบาล การยกระดบัมาตรการ DMHT (อยูห่่าง-ใส่
แมส  -ล้างมือ-วดัอุณหภูมิ) เป็นมาตรการ Universal Prevention (การป้องกันแบบครอบจักรวาล) นั่นคือการ
ระมดัระวงัตวัเองอยา่งสูงสุด และชุดตรวจโควิดดว้ยตนเอง (ATK – Antigen Test Kit) ใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดง้่ายและ
ราคาถูก  และเป็นไปตามมาตรการของทางรัฐบาล  การจดัท ามาตรการ Bubble & Seal กบัโรงงาน สถานประกอบการ 
และแคมป์ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเกิดขึ้นให้อยู่ในวงจ ากดัท่ีสุด และดูแลจดัการอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การตรวจคดักรอง การแยกกกั และการรักษาผูป่้วย ท่ีจะท าให้เราไม่ตอ้งปิดทั้งโรงงาน และสามารถด าเนินการผลิต
ในบางส่วนของโรงงานหรือการก่อสร้างไปไดโ้ดยไม่สะดุด การจดัการสภาพแวดลอ้มและการคดักรองการตรวจ
ดว้ยชุดตรวจ ATK ในสถานท่ีเส่ียง คือตลาด และชุมชนแออดั ท่ีเป็นแหล่งแพร่ระบาดและเกิดคลสัเตอร์ผู ้ติดเช้ือเป็น
จ านวนมาก โดยจะตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มตามมาตรการอย่างเขม้งวด และมีการตรวจคดักรองเป็นประจ าเพื่อ
หยุดการระบาดตั้งแต่ตน้ การจดัสภาพแวดลอ้มของกิจการท่ีมีความเส่ียงเป็นแบบปราศจากโควิด (COVID-Free 
Setting) การจดัสภาพการท างานและการเดินทางท่ีปลอดภยั ไม่แออดั รวมถึงการคดักรองโรคดว้ยชุดตรวจ ATK 



 
 

ส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีพนกังานจ านวนมาก ซ่ึงจะท าให้ไม่เกิดการระบาดในสถานท่ีท างาน และติดเช้ือต่อไป
ยงัครอบครัวท่ีบา้น โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงสูง และเด็กท่ียงัไม่ไดฉี้ดวคัซีน  
 

3.4 ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด ดา้นประสบการณ์ก่อนหนา้ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 
(Antigen Test Kit) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญั ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประสบการณ์ก่อนหนา้มี
ประโยชน์ต่อความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือโควิด 19 (Antigen Test Kit) เพื่อใชป้ระสบการณ์จริงจากท่ีตนเองเคย
ประสบมา หรือไม่วา่จะเป็นในส่วนของ ระยะเวลาในการตรวจ ATK หรือประสบการณ์ในการไปยงัสถานท่ีเส่ียง ต่อ
การติดเช้ือโควิด จึงมีการตะหนกัถึงความปลอดภยั และป้องการ การแพร่ระบาด จากตนเองหรือตนรอบขา้ง เป็นการ
ป้องกนั และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในหนา้ท่ีพลเมือง ในการตรวจคดักรองดว้ย
ชุดตรวจการติดเช้ือโควิด ATK  เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 และจะไดรั้บการดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไป
อย่างถูกวิธี ทนงศกัด์ิประสบกิตติคุณ 11  ไดส้รุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตระหนักไวว้่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ตระหนกัคือ 
1. ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม จะมีผลท าใหบุ้คคลตระหนกัหรือไม่ตระหนกัต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
3. การเอาใจใส่และการใหคุ้ณค่า ถา้มนุษยใ์ส่ใจในเร่ืองใดมากก็จะมีความตระหนกัในเร่ืองนั้นมากขึ้น 
4. ลกัษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า ถา้ส่ิงเร้านั้นสามารถท าใหผู้พ้บเห็นเกิดความสนใจย่อมท าใหผู้พ้บเห็นเกิดการรับรู้
และการตระหนกัมากขึ้น 
พบว่าผูท่ี้เคยใชชุ้ดตรวจ จะมีความตระหนกั และใส่ใจในการซ้ือมาใช ้เพื่อท่ีจะป้องกนับุคคลอ่ืนไม่ให้ติดเช้ือ โดยท่ี
สถานการณ์โควิดยงัมีการแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตการวิจยัเฉพาะ ประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ควรมีการศึกษา 
เพื่อเติม เช่น จงัหวดัอ่ืนๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์เชิงขอ้มูล   ความตั้งใจซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือ Antigen Test Kit 
ในจงัหวดัอ่ืนๆ  
 2. อาจมีการเพิ่มตวัแปรอ่ืน ๆ เช่นตวัแปรตามอาจจะเพิ่มในส่วนของ Rapid Test หรือในส่วนของ Rapid Test 
การตรวจหาเช้ือโอมิครอนได ้เขา้มาเพื่อใหเ้ป็นทางเลือกหลากหลาย ดา้นเพื่อการศึกษาและน าไปใชข้องนกัการตลาด 
หรือผูป้ระกอบการจ าหน่าย ATK เพื่อใชเ้ป็นแนวทางเลือกผลิตภณัฑ ์เพื่อใชใ้นการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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