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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือ 

โควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติด

เช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากร (3) เพ่ือศกึษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล และใชสถิติในการวิเคราะหเชิงพรรณา 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และ

ระดับการศึกษาที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ไมตางกัน และ

ปจจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ และรายไดท่ีตางกัน ทําใหตัดสินใจเลือกใชชนิด

หนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ตางกัน สวนผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด และสวนประสมทางการตลาดท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานชองทางการ

จัดจําหนาย 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ; หนากาก; โควิด-19
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ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to study the decision to select the mask to protect 

against the COVID-19 infectious disease of people in Bangkok (2) to study the decision to select 

the mask to protect against the COVID-19 infectious disease of people in Bangkok classified by 

population characteristics factors (3) to study marketing mix factors affecting the decision to 

choose the mask to protect against COVID-19 infectious disease of 400 people in Bangkok.  

A questionnaire is a tool for data collection. And using statistics in descriptive analysis. 

Hypothesis test results found that the characteristics of the population in Bangkok with 

different gender, age, and educational level decide to choose the mask type to prevent the 

disease, COVID-19 is not different and the characteristics of the population in the Bangkok 

occupation And different incomes, Therefore, the decision to choose the mask from COVID-19 

infectious disease mask is different. As for the marketing mix analysis which affects the decision 

to choose the COVID-19 infectious disease of people in Bangkok, for example, products, prices, 

and marketing promotions. And marketing mix that does not affect the decision to choose the 

mask to protect from COVID-19 infectious Disease of people in Bangkok, including distribution 

channels. 

Keywords: Decision; Mask; COVID-19 

บทนํา 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ทางการจีนไดยืนยันวา เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมือง 

อูฮ่ัน ประเทศจีน ตอมาทางการจีนและองคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวาเชื้อไวรัสชนิดน้ีคือ “เชื้อไวรัส 

โคโรนา” ไวรัสตระกูลนี้เปนที่รูจักอยูแลวจากโรคซารส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) ซ่ึงมี

สาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาเชนกัน ตอมาองคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศช่ือที่เปนทางการสําหรับใชเรียก

โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมวา “โควิด-ไนนทีน” (Covid-19) และในขณะนี้ยังไมมีใคร

ทราบถึงแหลงกําเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมท่ีชัดเจนวามาจากแหลงใด องคการอนามัยโลก (WHO) 

ระบุวา ผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมจะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข ตามมาดวยอาการไอแหง ๆ หลังจากน้ัน

ราว 1 สัปดาหจะมีปญหาหายใจติดขัด ผูปวยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักแสบรวมดวย หากอาการรุนแรง

มากอาจทําใหอวัยวะภายในลมเหลว แนวทางการปองกันตัวปจจุบันยังไมทราบชัดเจนวา เช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหมแพรกระจายจากคนสูคนไดอยางไร แตเช้ือไวรัสชนิดคลายกันแพรผานทางละอองของเหลวที่ออกมาจาก

การไอและจาม คําแนะนําที่ดีที่สุดจากองคการอนามัยโลก (WHO) คือการลางมือ เลี่ยงการเขาใกลคนท่ีไอหรือ

จาม และพยายามอยาสัมผัสใบหนา, ดวงตา, จมูก และปาก เพื่อเปนการปองกันไมใหไวรัสเขาสูรางกาย 
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สถานการณในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขประกาศ “โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรค

โควิด-19” เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มี.ค. 

63 กระทรวงสาธรณสุขรายงาน จํานวนผูติดเช้ือโรคโควิด-19 รายใหมในประเทศไทยเพิ่มอีก 91 ราย เม่ือวันท่ี 

27 มี.ค. 63 ทําใหยอดสะสมของผูท่ีไดรับการยืนยันวาติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมในประเทศไทยอยูท่ี 

1,136 ราย โดยผูรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 1,034 ราย สวนผูปวยอีก 97 รายรักษาหายแลวและมีผูเสียชีวิต  

5 ราย นายแพทยทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  กลาววาผูติดเช้ือรายใหมสวนใหญพบใน

กรุงเทพฯ เปนคนวัยหนุมสาวที่มีอาการเล็กนอย จึงออกไปใชชีวิตตามปกติ นอกจากน้ียังไดขอความรวมมือ

ประชาชนทุกคนวาอยาเดนิทางกลับภูมิลําเนา แมวาจะมีการหยุดงาน เน่ืองจากอาจแพรเช้ือสูคนในตางจังหวัดได 

และคนในตางจังหวัดก็ไมควรเดินทางขามจังหวัด เพราะอาจเส่ียงตอการติดเชื้อได หนากากปองกัน เจลทําความ

สะอาด และเครื่องฟอกอากาศหลากชนิด กลายเปนของหายาก ขาดแคลน หรือราคาพุงสูงขึ้นหลายเทา 

โรงพยาบาลหลายแหงเรียกรองรัฐบาลใหชวยจัดหาหนากากอนามัยใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาล สวนหนวยงาน

รัฐหลายแหงออกมาสอนใหคนท่ัวไปเย็บหนากากผาไวใชเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาถึงการตัดสินใจ

เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลใหแกผูที่

สนใจและสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากร 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติด

เช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือ 

โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมทราบจํานวนของประชากรท่ีเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติด

เช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแนนอน การกําหนดกลุมตัวอยางจึงใชวิธีการเปดตารางหา

ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% จากการเปดตารางดังกลาว พบวาจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางที่

จะตองทําการศึกษานั้นอยูท่ี 400 ตัวอยาง 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกัน

โรคติดเช้ือโควิด-19 จําแนกตามปจจัยตาง ๆ 

  



 4   

 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 

และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อใหผูผลิตและผูจัดหนายหนากากทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก

ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือเปนประโยชนตอผูบริโภคที่มีความสนใจในหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 

ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 Loomba (2521, อางถึงใน ประภัสสร ศรีสด, 2558) กลาววา การตัดสินใจ เปนกระบวนการของการ

เปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากทางเลือกหลาย ๆ ทางโดยท่ีผูตัดสินใจจะเลือกทางเลือก

ที่ใหประโยชนสูงสดุ 

 นิวัต กลิ่นงาม (2525, อางถึงใน นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร, 2559) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การท่ี

ผูบริโภคเลือกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดี และผลเสียตอตนเองใหนอยที่สุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อ อยางไรก็ดี ผูบริโภคสวนใหญอาจมีการตัดสินใจท่ีชา เน่ืองจากผูบริโภคตองรับ

ความเส่ียง รวมถึงคุณภาพสินคาหลังจากการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปร

ตนในดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ  ระดับการศิกษา สถานะภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีวัดไดของประชากรจะชวยใหการกําหนดตลาดเปาหมายใน

ขณะท่ีลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิด และความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น

ขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน 

พัดชา ตีระดิเรก (2559) กลาววา ประชากรศาสตร แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแสดง

ออกมาในดานที่แตกตางกัน ตามลักษณะของประชากรในแตละกลุม อาทิ เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ 

และสภาพครอบครัว ท่ีสงผลถึงการรับรูของขาวสารท่ีแตกตางกัน และสะทอนออกมาในลักษณะที่คลายกันในแต

ละกลุมคน 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

 Kotler (2539, อางถึงใน กัลยา กมลรัตน, 2553) กลาววา ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่

เสนอออกสูตลาดเพื่อการรูจัก การเปนเจาของการใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและ

ความตองการของตลาดได ดังนั้นผลิตภัณฑ จึงอาจเปนสิ่งใดก็ใดท่ีสามารถตอบสนองความจําเปนหรือความ

ตองการของมนุษย ซึ่งถือวาท้ังสองฝายอยูในกระบวนการแลกเปล่ียน เชน สินคา บริการ ความชํานาญ 

เหตุการณ บุคคล สถานท่ีความเปนเจาขององคการ ขอมูลและความคิด ผลิตภัณฑประกอบดวย ผลิตภัณฑท่ีมี

ตัวตน (Tangible good) เชน รองเทา เกลือ คอมพิวเตอร รถยนต ฯ และผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน (Intangible 

good) เชน เรือสําราญ การใหคําปรึกษาประกันภัย การศึกษา ฯ 

 นพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2543, อางถึงใน ไพศาล เกษมพิพัฒนกุล, 2556) กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง 

สินคาอุปโภคบริโภค สินคาอุตสาหกรรม และการบริการ ในการออกแบบรูปราง สีสัน หีบหอ การใชชื่อยี่หอการ

บริการและสัญลกัษณ เปนตน 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

อดลุย จาตุรงคกุล (2543, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา ตัวแปรหรือองคประกอบของ

สวนผสมทางการตลาด วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดท่ีกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบง

ออกไดดังน้ี ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

Kotler (2546, อางถึงใน นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร, 2559) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทนั้นสามารถควบคุมไดโดยแบงออกเปน 4 กลุม หรือ 

“4Ps” ไดแก  ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย 

(Promotion) โดยแตละบริษัทสามารถผสมผสานเครื่องมือเหลาน้ี ในการตอบสนองความตองการและสรางความ

พึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 พรไพริน ศรีสกุลพิสุทธิ์  (2556) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผูขับขี่รถยนต น่ังสวนบุคคลใน

กรุงเทพมหานครตอการเลือกใชรถยนตพลังงานทางเลือก (รถยนตไฮบริด) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจ ลําดับตน ๆ คือ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลําดับถัดมา การรับรูขอมูลขาวสาร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ

ในสวนของความเชื่อม่ันในสินคา และความรูเก่ียวกับรถยนตพลังงานทางเลือก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.001 จาก

การศึกษานั้นทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนนั้นเปนปจจัยลําดับตน และลําดับถัดมา

คือการรับรูขอมูลขาวสาร ซึ่งจากปจจัยทั้งสองน้ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชรถยนตพลังงานทางเลือก (รถยนต

ไฮบริด) 

 สิริกาญจน กมลปยะพัฒน (2556) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนน้ัน สวนใหญจะตัดสินใจ



 6   

 

ดวยตนเอง โดยมีปจจัยดานคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 พงศกร ดีแสน (2559) ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติผลติภัณฑ ความภักดีตอตราสินคา คุณคา การบอกตอแบบ

ปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกสและการรับประกันสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารท 

โฟนของผูบริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานคุณคา คณุสมบัติผลิตภัณฑ และการบอกตอแบบ

ปากตอปาก มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปจจัยที่กลาวมาขางตนนั้นสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของผูบริโภค Gen Y  ในกรุงเทพมหานครเรียงตามลําดับ แตปจจัยความภักดีและ

ปจจัยการรับประกันสินคานั้นไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของผูบริโภค Gen Y ใน

กรุงเทพมหานคร 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) และเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนามรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) โดยใชเครื่องมือการ

วิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมสามารถรูจํานวนประชากรท่ีแนนอนได ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) และวิธีการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane 

(1973) ท่ีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดท่ี 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคล่ือท่ี 5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน

โดยเครื่องมือการวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล และนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามท้ังแบบปลายปดและปลายเปด แบงออกเปน 4 สวน  

มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่ เกี่ยวของกับปจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได จํานวนขอคําถามท้ัง 

5 ขอ  

 สวนท่ี 2 การตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสาร ดานการ

ประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึกหลังการซื้อ จํานวนขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ  

 สวนที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือ 

โควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด จํานวนขอคาํถามท้ังหมด 17 ขอ  
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 สวนที่ 4 เปนขอคําถามปลายเปดที่ถามเก่ียวกับการพิจารณาตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรค

ติดเช้ือโควิด-19 จํานวนขอคําถาม 1 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชงิพรรณา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง

กลุม ไดแก ปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบดวย 

ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได  

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก การตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน

เขตกรงุเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสาร ดานการ

ประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึกหลังการซื้อ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดการ

ตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด  

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  2.1 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ซึ่งใชการวิเคราะห

ดวยขอมูลสถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบ

เปนรายคู โดยใชวิธขีอง LSD 

  2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือ 

โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเพศ โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ t-test 

  2.3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก

ปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก

ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูในระดับ

มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการ

ประเมินทางเลือก ดานความรูสึกหลังการซื้อ ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสาร และดานการตัดสินใจ 
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2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือ 

โควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดาน

อาชีพ และดานรายได 

 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยลักษณะของประชากร ดานเพศ ดานอายุ และ

ดานระดับการศึกษาที่ตางกัน ทําใหการตัดสนิใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 โดยภาพรวมไม

ตางกัน 

 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยลักษณะของประชากร ดานอาชีพ และดาน

รายไดท่ีตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 โดยภาพรวมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกัน

โรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก

ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับความสาํคัญอยูในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาสรุปผลรายดานมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  1.1 ดานการตระหนักถึงปญหาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยสวนใหญรับรู ถึงความตองการในการใชผลิตภัณฑ ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ 

ปุลณชั เดชมานนท (2556) กลาววา การเล็งเห็นถึงปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) 

ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของการตัดสินใจ เมื่อผูบริโภคเกิดความตองการก็จะกระตุนใหตื่นตัวข้ึน โดยเฉพาะ

เมื่อความตองการนั้นเก่ียวของกับภาพพจนของผูบริโภคเอง และผูที่คาดวาที่เปนผูซื้ออาจถูกจูงใจดวยปจจัย 

ตาง ๆ จากผูขายสินคาหรือบริการ นอกจากน้ันยังมีอิทธิพลดานสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอความตองการของ

บุคคลน้ันดวย  

  1.2 ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญ

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยสวนใหญทําการคนหาขอมูล กอนที่จะตัดสินใจใชผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
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ของปุลณัช เดชมานนท (2556) กลาววา การแสวงหาขาวสาร (Search for information) ในข้ันตอนนี้เปน

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร เพื่อเกิดการตัดสินใจและ แสวงหาขาวสารซึ่งเปนขั้นตอนของการกําหนด

ทางเลือกในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ท้ังนี้การแสวงหาขาวสารน้ันหาไดจากแหลงภายนอกและ

ไดรับอิทธิพลของความแตกตางของบุคคลและอิทธิพลทางดานสิ่งแวดลอมและมักจะมีอิทธิพลในการแสวงหา

ขาวสารดวยเชนกัน  

  1.3 ดานการประเมินทางเลือกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยสวนใหญนําขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบถึงความคุมคาในการใชงานผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของชุรพีร สีสนิท (2553) กลาววา การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคได

ขอมูลมาจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด วิธีการที่ผูบริโภคใชใน

การประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของแตละสินคา และนํ้าหนัก

ในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลายตรายี่หอใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียวอาจข้ึนอยูกับความเช่ือ ความนิยม 

และความศรัทธาในตรายี่หอนั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยูกับประสบการณบางอยางของผูบริโภคท่ีผานมาในอดีต  

 1.4 ดานการตัดสินใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

โดยสวนใหญตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑโดยใหความสําคัญประโยชนใชสอย ความคุมคา ราคาเปนหลัก ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของปุลณัช เดชมานนท (2556) กลาววา การซื้อ (Purchase) เปนการไดมาซึ่งทางเลือกที่

ผูบรโิภคนิยม หรือส่ิงทดแทนที่ผูบริโภคสามารถยอมรับได  

  1.5 ดานความรูสึกหลังการซ้ือของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยสวนใหญเมื่อพึงพอใจจะกลับไปใชผลิตภัณฑซ้ําอีก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชุรีพร สีสนิท 

(2553) กลาววา ความรูสึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) ตรายี่หอท่ีผูบริโภคไดทําการตัดสินใจซื้อไป

แลว อาจทําใหไมไดรับความพอใจตามท่ีหวังหรือคาดคะเนเอาไวจะทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอตรายี่หอน้ัน เชน 

สงพนักงานขายออกไปปลอบใจเพื่อใหผูบริโภคแนใจวาการตัดสินใจซื้อตรายี่หอของเราไมใชการตัดสินใจที่

ผิดพลาดเปนการตัดสินใจท่ีถูกแลว หรืออาจออกใบรับประกันเพื่อเปนการยืนยัน เปนตน แตถาสินคาที่ซื้อไปน้ัน

สรางความพอใจใหกับผูบริโภค ผูบรโิภคก็จะจดจําและนําไปสูการซื้อซ้ําในโอกาสตอไป  

 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 

ในเขตกรงุเทพมหานคร สรปุผลไดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  2.1 ลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 โดยภาพรวม

ไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีเพศตางกัน จะทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิด

หนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ไมตางกัน เพศท่ีแตกตางกันนั้นไมไดเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจ
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เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควดิ-19 เนื่องจากวิธีปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 นั้นไมไดขึ้นอยูกับปจจัย

ดานเพศ จึงไมสอดคลองกับแนวคิดของกอบกาญจน เหรียญทอง (2556, อางถึงใน พัดชา ตีระดิเรก, 2559) 

กลาววา เพศ ในความแตกตางทางดานเพศก็จะมีอิทธิพลในการรับขาวสารเปนอยางมาก กลาวคือ โดยปกติ

ประชากรเพศหญิงมักจะมีการสื่อสาร สงตอขาวกันอยางมากมาย แตในขณะที่ประชากรเพศชายการท่ีจะรับ

ขาวสารใดนั้น สวนใหญมักจะมีการสรางความสัมพันธกับขาวสารน้ันดวย 

  2.2 ลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลอืกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยภาพรวม

ไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิด

หนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ไมตางกัน อายุท่ีแตกตางกันน้ันไมไดเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เน่ืองจากวิธีปองกันตัวเองจากโรคติดเชื้อโควิด-19 น้ันไมได

ขึ้นอยูกับอายุ แตอาจจะขึ้นอยูกับสภาพรางกายของบุคคลน้ัน ๆ จึงไมสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรรัีตน 

(2538, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา อายุ ก็เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันออกไปใน

เรื่องของความคิดและพฤติกรรมบทบาท คนท่ีอายุนอยจะมีความคิดท่ีเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกใน

แงดีมากกวาคนท่ีอายุมาก ซึ่งคนท่ีอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรกัษนิยม ยึดถือการปฎิบัติท่ีระมัดระวัง มองโลก

ในแงราย เน่ืองจากคนที่อายุเยอะมักผานประสบการณชีวิตมากกวาและแตกตางกวา  

 2.3 ลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 

โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการ

ตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ไมตางกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันนั้นไมไดเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ

ชุรีพร สีสนิท (2553) กลาววา ระดับการศกึษา (Education) แสดงถึงระดับความรูของบุคคล คนท่ีมีการศึกษาสูง

กวามักจะพิจารณาหลาย ๆ ปจจัยกอนการตัดสินใจซื้อ ในขณะท่ีผูที่มีการศึกษานอยอาจจะใชประสบการณหรือ

ความตองการสวนตนเปนหลัก  

2.4 ลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 โดย

ภาพรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอาชีพตางกัน ทําใหการตดัสินใจเลือกใช

ชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ตางกัน อาชีพที่แตกตางกันนั้นอาจเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เน่ืองจากปจจัยดานอาชีพ มีความจําเปนในการใช

สินคา/ผลิตภัณฑท่ีตางกัน จึงสอดคลองกับแนวคิดของชุรีพร สีสนิท (2553) กลาววา การประกอบอาชีพท่ีตางกัน 
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ยอมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อไดเชนกันโดยเฉพาะสนิคาท่ีมีความเก่ียวของกับอาชีพ ชาง จะซื้อเครื่องมือชางเพ่ือ

การประกอบอาชีพ ในขณะที่ครูจะซื้ออุปกรณหรือสื่อท่ีจะใชสําหรับการสอนหนังสือ 

2.5 ลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดย

ภาพรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใช

ชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ตางกัน รายไดที่แตกตางกันนั้น อาจทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิด

หนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 เน่ืองจากปจจัยดานรายไดเปนปจจัยท่ีแสดงถึงอํานาจหรือความสามารถใน

การใชจาย จึงสอดคลองกับแนวคิดของชุรีพร สีสนิท (2553) กลาววา รายไดของผูบริโภคแสดงถึงอํานาจในการ

ซื้อสินคาหรือบริการ คนที่มีรายไดมากกวายอมมีความสามารถในการจายมากกวา เพราะฉะนั้นสินคาคุณภาพดี 

ราคาสูง ควรจะเจาะจงไปยังกลุมท่ีมีรายไดสูง ในขณะท่ีคนมีรายไดต่ํา ควรจะเสนอสินคาที่คุณภาพไมสูงนัก และ

ราคาควรจะถูกเปนพิเศษ  

 3. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรค

ติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก

ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ในเรื่องคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพในการปองกันเช้ือโรค รวมไปถึงเนื้อสัมผัสออนโยนตอผิว ระบายอากาศไดดี ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของนภาทิพย ไตรกุลนิภัทร (2559) กลาววา ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งท่ีธุรกิจเสนอ

ขาย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑอาจเปนสิ่งที่จับ

ตองได และจับตองไมได ไดแก ราคา คุณภาพ บรรจุภัณฑ และช่ือเสียง เปนตน ซึ่งหมายรวมถึงการบริการ หรือ

แนวความคิด (idea) เปนตน อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑจําเปนตองมีอรรถประโยชน (Utility) และคุณคา (Value) ใน

สายตาของผูบริโภค เพ่ือทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ท้ังนี ้การกําหนดกลยุทธ ผูผลิตจําเปนตองคํานึงถึง

ปจจัย ดังนี้ ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product 

component) ไดแก ประโยชนของ ผลิตภัณฑ คณุภาพผลิตภณัฑ บรรจุภัณฑ และตราผลิตภัณฑ เปนตน 

  3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก

ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ในเรื่องราคาผลิตภัณฑมีความ

เหมาะสมกับคุณคาของผลิตภัณฑ เน่ืองจากปจจุบันผลิตภัณฑยังคงเปนที่ตองการในตลาดอยางมาก สงผลให

ผูประกอบการมีปรับราคาของผลิตภัณฑสูงข้ึนหลายเทาตัว อีกทั้งราคาเปนอีกหน่ึงปจจยในการตัดใจสินในการ

เลือกใชผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนภาทิพย ไตรกุลนิภัทร (2559) กลาววา  ราคา (Price) หมายถึง 
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คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ซึ่งการกําหนดราคา บริษัทจําเปนตองมีเปาหมายในการต้ังราคา เพ่ือสรางกําไร 

หรอืขยายสวนแบงทางการตลาด (market share) เปนตน โดยการตั้งราคานั้น ควรเปนราคาที่ไดรับการยอมรับ

จากกลุมลูกคาเปาหมาย และสามารถแขงขันในตลาดน้ัน ๆ ได ทั้งน้ี ราคาท่ีถูกจายเพื่อใหไดรับมาซึ่งผลิตภัณฑ

นั้น ๆ ถือเปนตนทุนของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ท่ีจะไดรบั และราคา 

(Price) ของผลิตภัณฑ หรือบริการนั้น ๆ กอนการตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ หาก

คุณคาท่ีไดรับน้ันสูงกวาราคา 

  3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑไดจากหลากหลายชองทาง ซึ่งไมสอดคลองกับ

แนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2543, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา ชองทางการจัดจําหนาย 

(Placement-Channel of Distribution) สินคาที่มีจําหนายอยางแพรหลายน้ันทําใหงายตอการซื้อสินคา อีกทั้ง

อาจกอใหเกิดอิทธิพลตอการรบัรูภาพพจนผลิตภัณฑ 

  3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

ชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการขายและสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการสรางและกระตุนความ

ตองการใหแกผูบริโภค ไมวาจะเปนการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑตามสื่อตาง ๆ การลด 

แลก แจก แถม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร (2558) กลาววา การสงเสริมการตลาด เปน

เครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงให

เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การสงเสริมการตลาดจะตองมีการศึกษาถึงกระบวนการติดตอส่ือสาร 

(Communication Process) เพื่อเขาใจถึงความสัมพันธระหวางผูรับกับผูสง การสงเสริมการตลาดมีเครื่องมือ

สําคญั 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือใหเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับ

ผูประกอบการหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และผูประกอบการหนากากชนิดตาง ๆ รวมไปถึงผูที่อยูใน

ระหวางการตดัสนิใจลงทุนประกอบการเก่ียวกับหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 และหนากากชนิดตาง ๆ ใน

อนาคต โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ปจจัยลักษณะของประชากร 
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 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใช

ชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยรวมไมตางกัน นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ 

จึงไมควรเนนประเด็นความสนใจเก่ียวกับปจจัยเพศ อายุ และระดับการศึกษามากนัก เน่ืองจากผลิตภัณฑ

หนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 และหนากากชนิดตาง ๆ เน่ืองจากเปนสิ่งจําเปนของทุกเพศ ทุกวัย ในการใส

สวมเพ่ือปองกันและลดการแพรกระจายเชื้อโรคอยูแลว และในสวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ

และรายไดท่ีตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยรวมตางกัน นักการ

ตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรเนนประเด็นความสนใจเก่ียวกับปจจัยอาชีพและรายได เนื่องจาก

ปจจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานค มีผลตอการตัดสินใจใชใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือ 

โควิด-19 วัตถุประสงค และความจําเปนในการใชงานแตกตางกันไป 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับวัสดุท่ีนํามา

ผลิต คุณภาพ รูปทรงของผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพในการปองกันเช้ือโรค เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑท่ีออนโยนตอ

ผิว เพื่อลดการระคายเคือง การสวมใสที่กระชับกับรูปหนา รวมไปถึงการระบายอากาศไดดี เพ่ือตอบสนองตอ

ความตองการและสรางความพึงพอใจในการผูบริโภค 

2. ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับราคา เนื่องจาก

เปนอีกหนึ่งปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ การกําหนดราคาของผลิตภัณฑจะตองคํานึกถึงความคุมคา 

ความเหมาะสมกับผลติภัณฑท่ีผูบริโภคไดรับ อีกทั้งเพื่อใหผลิตภัณฑมีราคาท่ีสามารถแขงขันไดในทองตลาด 

3. ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับการ

สงเสริมการตลาด เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการขายและสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการสราง

และกระตุนความตองการใหแกผูบริโภค โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ ขอมูล จัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ตามสื่อตาง ๆ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. การวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพราะอาจจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิด

หนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือหนากากชนิดตาง ๆ อาทิ ปจจัยเก่ียวกับความจงรักภักดีตอตรายี่หอ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑซ้ํา 
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2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ในการวจิัย
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