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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลื อกใช ชนิ ดหนากากปองกั นโรคติดเชื้ อ
โควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติด
เชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากร (3) เพื่อศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํา นวน 400 ชุด โดยใชแ บบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่อ งมือ ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล และใชสถิติในการวิเคราะหเชิงพรรณา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่ตางกั น ทําใหการตัดสินใจเลือกใชช นิดหนา กากป องกั นโรคติดเชื้อ โควิด-19 ไมตางกัน และ
ปจจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ และรายไดที่ตางกัน ทําใหตัดสินใจเลือกใชชนิด
หน า กากป อ งกั นโรคติ ด เชื้ อโควิ ด-19 ต า งกั น ส วนผลการวิ เคราะห สว นประสมทางการตลาดที่ มี ผลต อ การ
ตัดสินใจเลือ กใชชนิดหนา กากป องกัน โรคติดเชื้ อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริ มการตลาด และสวนประสมทางการตลาดที่ ไม มี ผลตอการตัด สินใจ
เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-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
อู ฮั่น ประเทศจี น ต อ มาทางการจี น และองค ก ารอนามั ยโลก (WHO) ระบุ ว า เชื้ อ ไวรั สชนิ ด นี้ คื อ “เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา” ไวรัสตระกูลนี้เปนที่รูจักอยูแลวจากโรคซารส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) ซึ่งมี
สาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาเชนกัน ตอมาองคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศชื่อที่เปนทางการสําหรับใชเรียก
โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมวา “โควิด-ไนนทีน” (Covid-19) และในขณะนี้ยังไมมีใคร
ทราบถึงแหลงกําเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่ชัดเจนวามาจากแหลงใด องคการอนามัยโลก (WHO)
ระบุวา ผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมจะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข ตามมาดวยอาการไอแหง ๆ หลังจากนั้น
ราว 1 สัปดาหจะมีปญหาหายใจติดขัด ผูปวยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักแสบรวมดวย หากอาการรุนแรง
มากอาจทําใหอวัยวะภายในลมเหลว แนวทางการปองกันตัวปจจุบันยังไมทราบชัดเจนวา เชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหมแพรกระจายจากคนสูคนไดอยางไร แตเชื้อไวรัสชนิดคลายกันแพรผานทางละอองของเหลวที่ออกมาจาก
การไอและจาม คําแนะนําที่ดีที่สุดจากองคการอนามัยโลก (WHO) คือการลางมือ เลี่ยงการเขาใกลคนที่ไอหรือ
จาม และพยายามอยาสัมผัสใบหนา, ดวงตา, จมูก และปาก เพื่อเปนการปองกันไมใหไวรัสเขาสูรางกาย

3

สถานการณในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขประกาศ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรค
โควิด-19” เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มี.ค.
63 กระทรวงสาธรณสุขรายงาน จํานวนผูติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหมในประเทศไทยเพิ่มอีก 91 ราย เมื่อวันที่
27 มี.ค. 63 ทํ าให ยอดสะสมของผู ที่ไดรับ การยืนยันวาติดเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพั นธุใหมในประเทศไทยอยูที่
1,136 ราย โดยผูรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 1,034 ราย สวนผูปวยอีก 97 รายรักษาหายแลวและมีผูเสียชีวิต
5 ราย นายแพทยทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววาผูติดเชื้อรายใหมสวนใหญพบใน
กรุงเทพฯ เปน คนวัยหนุมสาวที่ มีอาการเล็ กนอย จึ งออกไปใช ชีวิตตามปกติ นอกจากนี้ ยังได ขอความร วมมือ
ประชาชนทุกคนวาอยาเดินทางกลับภูมิลําเนา แมวาจะมีการหยุดงาน เนื่องจากอาจแพรเชื้อสูคนในตางจังหวัดได
และคนในตางจังหวัดก็ไมควรเดินทางขามจังหวัด เพราะอาจเสี่ยงตอการติดเชื้อได หนากากปองกัน เจลทําความ
สะอาด และเครื่ อ งฟอกอากาศหลากชนิ ด กลายเป น ของหายาก ขาดแคลน หรื อ ราคาพุ งสู ง ขึ้ น หลายเท า
โรงพยาบาลหลายแหงเรียกรองรัฐบาลใหชวยจัดหาหนากากอนามัยใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาล สวนหนวยงาน
รัฐหลายแหงออกมาสอนใหคนทั่วไปเย็บหนากากผาไวใชเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาถึงการตัดสินใจ
เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลใหแกผูที่
สนใจและสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาการตั ดสิ น ใจเลื อ กใช ช นิ ดหน ากากป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อโควิ ด-19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษาการตั ดสิ น ใจเลื อ กใช ช นิ ด หน า กากป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อโควิ ด-19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากร
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติด
เชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตของประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ กลุม ผู เลือ กใช ช นิ ด หนา กากป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ
โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนของประชากรที่เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติด
เชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แนนอน การกําหนดกลุมตัวอยางจึงใชวิธีการเปดตารางหา
ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จากการเปดตารางดังกลาว พบวาจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางที่
จะตองทําการศึกษานั้นอยูที่ 400 ตัวอยาง
2. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกัน
โรคติดเชื้อโควิด-19 จําแนกตามปจจัยตาง ๆ
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเ ลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19
และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงการตั ดสินใจเลือกใช ชนิดหนากากป องกั นโรคติ ดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อใหผูผลิตและผู จัด หน ายหนา กากทราบถึง ป จจั ยที่ มีผลต อการตัดสิ นใจเลื อ กใช ชนิด หน า กาก
ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปนประโยชนตอผูบริโภคที่มีความสนใจในหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
Loomba (2521, อางถึงใน ประภัสสร ศรีสด, 2558) กลาววา การตัดสินใจ เปนกระบวนการของการ
เปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากทางเลือกหลาย ๆ ทางโดยที่ผูตัดสินใจจะเลือกทางเลือก
ที่ใหประโยชนสูงสุด
นิวัต กลิ่นงาม (2525, อางถึงใน นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร, 2559) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การที่
ผูบริโภคเลือกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดี และผลเสียตอตนเองใหนอยที่สุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อ อยางไรก็ดี ผูบริโภคสวนใหญอาจมีการตัดสินใจที่ชา เนื่องจากผูบริโภคตอ งรับ
ความเสี่ยง รวมถึงคุณภาพสินคาหลังจากการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปร
ต น ในด า นประชากรศาสตร ประกอบไปด ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศิ ก ษา สถานะภาพทางเศรษฐกิ จ
ประชากรศาสตรเปนลั กษณะที่ สําคัญและสถิ ติ ที่วัดไดข องประชากรจะช วยให การกํ าหนดตลาดเปา หมายใน
ขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิด และความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น
ขอมูลดานประชากรศาสตรที่ตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน
พัดชา ตี ระดิ เรก (2559) กลา ววา ประชากรศาสตร แสดงใหเห็ นถึ งพฤติก รรมของผู บริโภคที่ แ สดง
ออกมาในดานที่แตกตางกัน ตามลักษณะของประชากรในแตละกลุม อาทิ เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ
และสภาพครอบครัว ที่สงผลถึงการรับรูของขาวสารที่แตกตางกัน และสะทอนออกมาในลักษณะที่คลายกันในแต
ละกลุมคน
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
Kotler (2539, อางถึงใน กัลยา กมลรัตน, 2553) กลาววา ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่
เสนอออกสูตลาดเพื่อการรูจัก การเปนเจาของการใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและ
ความตองการของตลาดได ดังนั้นผลิตภัณฑ จึงอาจเป นสิ่งใดก็ ใดที่สามารถตอบสนองความจําเป นหรือความ
ต อ งการของมนุ ษ ย ซึ่ ง ถื อ ว า ทั้ ง สองฝ า ยอยู ใ นกระบวนการแลกเปลี่ ย น เช น สิ น ค า บริ ก าร ความชํ า นาญ
เหตุการณ บุคคล สถานที่ความเปนเจาขององคการ ขอมูลและความคิด ผลิตภัณฑประกอบดวย ผลิตภัณฑ ที่มี
ตัวตน (Tangible good) เชน รองเทา เกลือ คอมพิวเตอร รถยนต ฯ และผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible
good) เชน เรือสําราญ การใหคําปรึกษาประกันภัย การศึกษา ฯ
นพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2543, อางถึงใน ไพศาล เกษมพิพัฒนกุล, 2556) กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง
สินคาอุปโภคบริโภค สินคาอุตสาหกรรม และการบริการ ในการออกแบบรูปราง สีสัน หีบหอ การใชชื่อยี่หอการ
บริการและสัญลักษณ เปนตน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
อดุลย จาตุรงคกุล (2543, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา ตัวแปรหรือองคประกอบของ
สวนผสมทางการตลาด วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบง
ออกไดดังนี้ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
Kotler (2546, อ า งถึ ง ใน นภาทิ พ ย ไตรกุ ล นิ ภั ท ร, 2559) กล า วว า ส ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทนั้นสามารถควบคุมไดโดยแบงออกเปน 4 กลุม หรือ
“4Ps” ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) ราคา (Price) การจั ด จํ า หน า ย (Place) และการส ง เสริ ม การขาย
(Promotion) โดยแตละบริษัทสามารถผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ ในการตอบสนองความตองการและสรางความ
พึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรไพริ น ศรี ส กุ ล พิ สุ ท ธิ์ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตั ด สิ น ใจของผู ขั บ ขี่ ร ถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลใน
กรุงเทพมหานครต อการเลื อกใช รถยนต พลั งงานทางเลื อ ก (รถยนต ไฮบริ ด ) พบว า ป จ จั ยที่ มีอิ ท ธิพ ลต อการ
ตัดสินใจ ลําดับตน ๆ คือ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลําดับถัดมา การรับรูขอมูลขาวสาร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ
ในสวนของความเชื่อมั่นในสินคา และความรูเกี่ยวกับรถยนตพลังงานทางเลือก ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 จาก
การศึกษานั้นทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนนั้นเปนปจจัยลําดับตน และลําดับถัดมา
คือการรับรูขอมูลขาวสาร ซึ่งจากปจจัยทั้งสองนี้มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชรถยนตพลังงานทางเลือก (รถยนต
ไฮบริด)
สิ ริก าญจน กมลป ย ะพั ฒน (2556) ศึก ษาเรื่ อ ง การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนนั้น สวนใหญจะตัดสินใจ
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ด วยตนเอง โดยมี ปจ จั ยด านคุ ณภาพบริ ก ารมี อิ ทธิ พลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กใช บ ริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
พงศกร ดีแสน (2559) ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติผลิตภัณฑ ความภักดีตอตราสินคา คุณคา การบอกตอแบบ
ปากต อ ปากทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละการรั บ ประกั น สิ น ค า ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ โทรศั พ ท มื อ ถื อ สมาร ท
โฟนของผูบริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานคุณคา คุณสมบัติผลิตภัณฑ และการบอกตอแบบ
ปากต อ ปาก มี ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยป จ จั ย ที่ ก ล า วมาข า งต น นั้ น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพทมือถือสมาร ทโฟนของผูบริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานครเรียงตามลําดับ แตปจจัยความภักดี และ
ปจจั ยการรั บประกั นสิ นคา นั้ นไม มีผลต อ การตัดสิ น ใจซื้ อโทรศั พ ทมือ ถือ สมาร ทโฟนของผูบริ โ ภค Gen Y ใน
กรุงเทพมหานคร
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปน การวิ จัย แบบไม ทดลอง (Non-Experimental Design) และเป นการเก็ บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) โดยใชเครื่องมือการ
วิจั ยเป นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทํา การวิเคราะหข อมูลดวยวิธีการสถิ ติ ด วยโปรแกรมสํ าเร็จรูป
SPSS
ประชากรในการศึ กษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุม ผูเลื อกใช ชนิ ดหนา กากป อ งกั น โรคติดเชื้ อ โควิด-19 ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมสามารถรูจํานวนประชากรที่แนนอนได ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสุม
ตั วอย างแบบสะดวก (Convenient Sampling) และวิธี ก ารเป ด ตารางหาขนาดกลุ ม ตั ว อย า งของ Yamane
(1973) ที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
โดยเครื่องมือการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล และนํ า ข อ มู ลที่ ไ ด จ ากการทํ า แบบสอบถามทั้ ง แบบปลายป ด และปลายเป ด แบ ง ออกเป น 4 ส ว น
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม เป น คํ า ถามที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได จํานวนขอคําถามทั้ง
5 ขอ
ส ว นที่ 2 การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช ช นิ ด หน า กากป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสาร ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึกหลังการซื้อ จํานวนขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ
สวนที่ 3 ป จจั ยดา นสว นประสมทางการตลาดการตัดสิ นใจเลือกใช ชนิ ดหน ากากปอ งกัน โรคติ ดเชื้ อ
โควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจั ด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด จํานวนขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ
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สวนที่ 4 เปนขอคําถามปลายเปดที่ถามเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรค
ติดเชื้อโควิด-19 จํานวนขอคําถาม 1 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุม ไดแก ปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบดวย
ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก การตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสาร ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึกหลังการซื้อ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดการ
ตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ซึ่งใชการวิเคราะห
ดวยขอมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบ
เปนรายคู โดยใชวิธขี อง LSD
2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครจํ าแนกตามปจจัย ลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนา กากปองกั นโรคติ ดเชื้ อ
โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเพศ โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ t-test
2.3 เพื่อศึกษาปจจั ยส วนประสมทางการตลาดที่มี ผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิ ดหนากาก
ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใชชนิดหนากาก
ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานความรูสึกหลังการซื้อ ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสาร และดานการตัดสินใจ
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2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจั ยลั กษณะของประชากรกลุม ผูเลือกใช ชนิ ดหน ากากป องกันโรคติ ดเชื้ อ
โควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดาน
อาชีพ และดานรายได
2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยลักษณะของประชากร ดานเพศ ดานอายุ และ
ดานระดับการศึกษาที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยภาพรวมไม
ตางกัน
2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยลักษณะของประชากร ดานอาชีพ และดาน
รายไดที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยภาพรวมตางกัน
3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกัน
โรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก
ปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช ช นิ ด หน า กากป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการศึกษาการตัดสิ นใจเลื อกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้ อโควิด-19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับความสําคัญอยูในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาสรุปผลรายดานมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1.1 ดานการตระหนักถึงปญหาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูใน
ระดั บ มากที่ สุ ด โดยส ว นใหญ รั บ รู ถึ ง ความต อ งการในการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ปุลณัช เดชมานนท (2556) กลาววา การเล็งเห็นถึงปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition)
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของการตัดสินใจ เมื่อผูบริโภคเกิดความตองการก็จะกระตุนใหตื่นตัวขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อความตองการนั้นเกี่ยวของกั บภาพพจนของผูบริ โภคเอง และผูที่คาดวาที่เป นผูซื้ออาจถู กจู งใจดวยป จจั ย
ตาง ๆ จากผูขายสินคาหรือบริการ นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลดานสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอความตองการของ
บุคคลนั้นดวย
1.2 ดานการแสวงหาขอมูล/ขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญ
อยูในระดับมากที่สุด โดยสวนใหญทําการคนหาขอมูล กอนที่จะตัดสินใจใชผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
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ของปุลณั ช เดชมานนท (2556) กลา ววา การแสวงหาขา วสาร (Search for information) ในขั้ นตอนนี้ เ ป น
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร เพื่อเกิดการตัดสินใจและ แสวงหาขาวสารซึ่งเปนขั้นตอนของการกําหนด
ทางเลือกในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ทั้งนี้การแสวงหาขาวสารนั้นหาไดจากแหลงภายนอกและ
ไดรับอิทธิพลของความแตกตางของบุคคลและอิทธิพลทางดานสิ่งแวดลอมและมักจะมีอิทธิพลในการแสวงหา
ขาวสารดวยเชนกัน
1.3 ดานการประเมินทางเลือกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยสวนใหญนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบถึงความคุมคาในการใชงานผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของชุรพี ร สีสนิท (2553) กลาววา การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคได
ขอมูลมาจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด วิธีการที่ผูบริโภคใชใน
การประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแตละสินคา และน้ําหนัก
ในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลายตรายี่หอใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียวอาจขึ้นอยูกับความเชื่อ ความนิยม
และความศรัทธาในตรายี่หอนั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยูกับประสบการณบางอยางของผูบริโภคที่ผานมาในอดีต
1.4 ดานการตัดสินใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูในระดับมาก
โดยสวนใหญ ตัดสิ น ใจเลือ กใช ผลิตภั ณฑ โดยให ความสํา คั ญประโยชน ใช สอย ความคุมคา ราคาเปนหลัก ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของปุลณัช เดชมานนท (2556) กลาววา การซื้อ (Purchase) เปนการไดมาซึ่งทางเลือกที่
ผูบริโภคนิยม หรือสิ่งทดแทนที่ผูบริโภคสามารถยอมรับได
1.5 ดานความรูสึกหลังการซื้อของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยสวนใหญเมื่อพึงพอใจจะกลับไปใชผลิตภัณฑซ้ําอีก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชุรีพร สีสนิท
(2553) กลาววา ความรูสึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) ตรายี่หอที่ผูบริโภคไดทําการตัดสินใจซื้อไป
แลว อาจทําใหไมไดรับความพอใจตามที่หวังหรือคาดคะเนเอาไวจะทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอตรายี่หอนั้น เชน
สงพนั กงานขายออกไปปลอบใจเพื่อ ใหผูบริโภคแนใจวา การตัดสินใจซื้อตรายี่หอของเราไมใชการตั ดสิ นใจที่
ผิดพลาดเปนการตัดสินใจที่ถูกแลว หรืออาจออกใบรับประกันเพื่อเปนการยืนยัน เปนตน แตถาสินคาที่ซ้อื ไปนั้น
สรางความพอใจใหกับผูบริโภค ผูบริโภคก็จะจดจําและนําไปสูการซื้อซ้ําในโอกาสตอไป
2. ผลการศึกษาการตัดสิ นใจเลื อกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้ อโควิด-19 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยลักษณะของประชากรกลุมผูเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ลักษณะของประชากรกลุม ผูเลื อกใชช นิดหน ากากป องกั น โรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยภาพรวม
ไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีเพศตางกัน จะทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิด
หนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ไมตางกัน เพศที่แตกตางกันนั้นไมไดเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจ
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เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากวิธีปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้นไมไดขึ้นอยูกับปจจัย
ด านเพศ จึงไม สอดคลอ งกับแนวคิดของกอบกาญจน เหรียญทอง (2556, อ างถึ งใน พั ดชา ตีระดิเรก, 2559)
กลาววา เพศ ในความแตกตางทางดานเพศก็จะมีอิ ทธิพลในการรับขาวสารเป นอยา งมาก กลาวคือ โดยปกติ
ประชากรเพศหญิงมักจะมีการสื่อสาร สงตอขาวกันอยางมากมาย แตในขณะที่ประชากรเพศชายการที่ จะรับ
ขาวสารใดนั้น สวนใหญมักจะมีการสรางความสัมพันธกับขาวสารนั้นดวย
2.2 ลักษณะของประชากรกลุม ผูเลื อกใชช นิดหน ากากป องกั น โรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยภาพรวม
ไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิด
หนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ไมตางกัน อายุที่แตกตางกันนั้นไมไดเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากวิธีปองกันตัวเองจากโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้นไมได
ขึ้นอยูกับอายุ แตอาจจะขึ้นอยูกับสภาพรางกายของบุคคลนั้น ๆ จึงไมสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน
(2538, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา อายุ ก็เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันออกไปใน
เรื่องของความคิดและพฤติกรรมบทบาท คนที่อายุนอยจะมีความคิดที่เสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกใน
แงดีมากกวาคนที่อายุมาก ซึ่งคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรกั ษนิยม ยึดถือการปฎิบัติที่ระมัดระวัง มองโลก
ในแงราย เนื่องจากคนที่อายุเยอะมักผานประสบการณชีวิตมากกวาและแตกตางกวา
2.3 ลักษณะของประชากรกลุม ผูเลื อกใชช นิดหน ากากป องกั น โรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19
โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการ
ตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ไมตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกันนั้นไมไดเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ
ชุรีพร สีสนิท (2553) กลาววา ระดับการศึกษา (Education) แสดงถึงระดับความรูของบุคคล คนที่มีการศึกษาสูง
กวามักจะพิจารณาหลาย ๆ ปจจัยกอนการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่ผูที่มีการศึกษานอยอาจจะใชประสบการณหรือ
ความตองการสวนตนเปนหลัก
2.4 ลักษณะของประชากรกลุม ผูเลื อกใชช นิดหน ากากป องกั น โรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ มี อาชีพตา งกั น ทํา ให การตัดสิน ใจเลื อกใช ช นิดหน ากากป องกั นโรคติ ดเชื้ อ โควิด -19 โดย
ภาพรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอาชีพตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใช
ชนิ ดหน ากากป อ งกั น โรคติด เชื้อโควิ ด-19 ต างกั น อาชี พที่ แตกตา งกั นนั้ นอาจเป นตัว กํา หนดพฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกใช ชนิดหนากากปองกั นโรคติ ดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากปจจัยดานอาชีพ มีความจําเปนในการใช
สินคา/ผลิตภัณฑที่ตางกัน จึงสอดคลองกับแนวคิดของชุรีพร สีสนิท (2553) กลาววา การประกอบอาชีพที่ตางกัน
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ยอมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อไดเชนกันโดยเฉพาะสินคาที่มีความเกี่ยวของกับอาชีพ ชาง จะซื้อเครื่องมือชางเพื่อ
การประกอบอาชีพ ในขณะที่ครูจะซื้ออุปกรณหรือสื่อที่จะใชสําหรับการสอนหนังสือ
2.5 ลักษณะของประชากรกลุม ผูเลื อกใชช นิดหน ากากป องกั น โรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ มี รายไดตา งกั น ทํ าให การตัดสินใจเลือกใช ชนิ ดหนา กากปองกั นโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดย
ภาพรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใช
ชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ตางกัน รายไดที่แตกตางกันนั้น อาจทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิ ด
หนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากปจจัยดานรายไดเปนปจจัยที่แสดงถึงอํานาจหรือความสามารถใน
การใชจาย จึงสอดคลองกับแนวคิดของชุรีพร สีสนิท (2553) กลาววา รายไดของผูบริโภคแสดงถึงอํานาจในการ
ซื้อสินคาหรือบริการ คนที่มีรายไดมากกวายอมมีความสามารถในการจายมากกวา เพราะฉะนั้นสินคาคุณภาพดี
ราคาสูง ควรจะเจาะจงไปยังกลุมที่มีรายไดสูง ในขณะที่คนมีรายไดต่ํา ควรจะเสนอสินคาที่คุณภาพไมสูงนัก และ
ราคาควรจะถูกเปนพิเศษ
3. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรค
ติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากาก
ปองกันโรคติ ดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู วิจัยมี ความคิดเห็นวา ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ให ความสํ า คั ญ กั บ ปจ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ด า นผลิ ตภั ณฑ ในเรื่ อ งคุ ณภาพของ
ผลิ ต ภั ณฑ ประสิ ทธิ ภาพในการป องกั นเชื้ อ โรค รวมไปถึ งเนื้ อ สั ม ผั สอ อ นโยนต อ ผิ ว ระบายอากาศได ดี ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของนภาทิพย ไตรกุลนิภัทร (2559) กลาววา ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่ธุรกิจเสนอ
ขาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑอาจเปนสิ่งที่จับ
ตองได และจับตองไมได ไดแก ราคา คุณภาพ บรรจุภัณฑ และชื่อเสียง เปนตน ซึ่งหมายรวมถึงการบริการ หรือ
แนวความคิด (idea) เปนตน อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑจําเปนตองมีอรรถประโยชน (Utility) และคุณคา (Value) ใน
สายตาของผูบริโภค เพื่อทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ทั้งนี้ การกําหนดกลยุทธ ผูผลิตจําเปนตองคํานึงถึง
ปจจั ย ดังนี้ ความแตกตางของผลิ ตภัณฑ (Product differentiation) องค ประกอบของผลิตภั ณฑ (Product
component) ไดแก ประโยชนของ ผลิตภัณฑ คุณภาพผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราผลิตภัณฑ เปนตน
3.2 ป จจั ยส วนประสมทางการตลาด ด านราคา มี ผลตอการตัดสินใจเลื อกใช ชนิ ดหนากาก
ปองกันโรคติ ดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู วิจัยมี ความคิดเห็นวา ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ในเรื่องราคาผลิตภัณฑมีความ
เหมาะสมกับคุณคาของผลิตภัณฑ เนื่องจากปจจุบันผลิตภัณฑยังคงเป นที่ตองการในตลาดอยางมาก สงผลให
ผูประกอบการมีปรับราคาของผลิตภัณฑสูงขึ้นหลายเทาตัว อีกทั้งราคาเปนอีกหนึ่งปจจยในการตัดใจสินในการ
เลือกใชผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนภาทิพย ไตรกุลนิภัทร (2559) กลาววา ราคา (Price) หมายถึง
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คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัว เงิน ซึ่งการกําหนดราคา บริษัทจําเปนตองมีเปาหมายในการตั้ งราคา เพื่อสรางกํา ไร
หรือขยายสวนแบงทางการตลาด (market share) เปนตน โดยการตั้งราคานั้น ควรเปนราคาที่ไดรับการยอมรับ
จากกลุมลูกคาเปาหมาย และสามารถแขงขันในตลาดนั้น ๆ ได ทั้งนี้ ราคาที่ถูกจายเพื่อใหไดรับมาซึ่งผลิตภัณฑ
นั้น ๆ ถือเปนตนทุนของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ที่จะไดรบั และราคา
(Price) ของผลิ ตภัณฑ หรือบริการนั้ น ๆ ก อนการตั ดสินใจซื้ อ ดังนั้ น ผู บริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ หาก
คุณคาที่ไดรับนั้นสูงกวาราคา
3.3 ป จจั ยส วนประสมทางการตลาด ด านชองทางการจัดจํ าหน าย ไมมีผลต อการตัดสินใจ
เลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑไดจากหลากหลายชองทาง ซึ่งไมสอดคล อ งกับ
แนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2543, อางถึงใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) กลาววา ชองทางการจัดจําหนาย
(Placement-Channel of Distribution) สินคาที่มีจําหนายอยางแพรหลายนั้นทําใหงายตอการซื้อสินคา อีกทั้ง
อาจกอใหเกิดอิทธิพลตอการรับรูภาพพจนผลิตภัณฑ
3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
ชนิ ด หน า กากป อ งกั น โรคติด เชื้ อ โควิ ด -19 ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู วิ จั ย มี ค วามคิ ดเห็ นว า
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
เปนกิจกรรมที่สงเสริมการขายและสื่อสารทางการตลาดในรู ปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการสรางและกระตุนความ
ตองการใหแกผูบริโภค ไมวาจะเปนการโฆษณาประชาสัมพั นธข อมูลเกี่ยวกั บผลิตภัณฑตามสื่อตาง ๆ การลด
แลก แจก แถม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร (2558) กลาววา การสงเสริมการตลาด เปน
เครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงให
เกิ ดทั ศ นคติ แ ละพฤติ กรรมการซื้ อ การส งเสริ ม การตลาดจะต อ งมี ก ารศึ ก ษาถึ งกระบวนการติ ดต อ สื่ อ สาร
(Communication Process) เพื่อเขาใจถึงความสัมพันธระหวางผูรับกับผูสง การสงเสริมการตลาดมีเครื่องมือ
สําคัญ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข อ เสนอแนะในการวิ จั ย เพื่ อ ให เ ป น ประโยชน แ ละเป น แนวทางสํ า หรั บ
ผูประกอบการหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และผูประกอบการหนากากชนิดตาง ๆ รวมไปถึงผูที่อยูใน
ระหวางการตัดสินใจลงทุนประกอบการเกี่ยวกับหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และหนากากชนิดตาง ๆ ใน
อนาคต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปจจัยลักษณะของประชากร
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใช
ชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยรวมไมตางกัน นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ
จึ งไมควรเนน ประเด็ นความสนใจเกี่ ยวกั บ ปจ จัย เพศ อายุ และระดั บการศึก ษามากนัก เนื่ องจากผลิ ต ภั ณ ฑ
หนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และหนากากชนิดตาง ๆ เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนของทุกเพศ ทุกวัย ในการใส
สวมเพื่อปองกันและลดการแพรกระจายเชื้อโรคอยูแลว และในสวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ
และรายไดที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยรวมตางกัน นักการ
ตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรเนนประเด็นความสนใจเกี่ยวกับปจจัยอาชีพและรายได เนื่องจาก
ปจจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานค มีผลตอการตัดสินใจใชใชชนิดหนากากปองกั นโรคติ ดเชื้อ
โควิด-19 วัตถุประสงค และความจําเปนในการใชงานแตกตางกันไป
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับวัสดุที่นํามา
ผลิต คุณภาพ รูปทรงของผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพในการปองกันเชื้อโรค เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑที่ออนโยนตอ
ผิว เพื่อลดการระคายเคือง การสวมใสที่กระชับกับรูปหนา รวมไปถึงการระบายอากาศไดดี เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการและสรางความพึงพอใจในการผูบริโภค
2. ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับราคา เนื่องจาก
เปนอีกหนึ่งปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ การกําหนดราคาของผลิตภัณฑจะตองคํานึกถึงความคุมคา
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับ อีกทั้งเพื่อใหผลิตภัณฑมีราคาที่สามารถแขงขันไดในทองตลาด
3. ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิดหนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นักการตลาด บริษัท องคกร ผูผลิต ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการตลาด เปนกิจกรรมที่สงเสริมการขายและสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการสราง
และกระตุนความตองการใหแกผูบริโภค โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ ขอมูล จัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ตามสื่อตาง ๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เพราะอาจจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชนิด
หนากากปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือหนากากชนิดตาง ๆ อาทิ ปจจัยเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตรายี่หอ
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑซ้ํา
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2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ในการวิจัย
ครั้งตอไปควรเพิ่มเติมหรือขยายเขตพื้นที่สําหรับการศึกษาไปยังเขตภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อใหการศึกษาการวิจัยในครั้ง
ตอไปกอใหเกิดผลลัพธที่กวางขวาง ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
ภาษาไทย
กัลยา กมลรัตน. (2553). ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อชุดชั้นในชายในกรุงเทพมหานคร.
สารนิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ
ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร. (2558). ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ ออล สตาร
กอลฟ คอมแพล็กซ. วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชมพูนุท กิตติดุลยการ. (2558). การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ชุรีพร สีสนิท. (2553). ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา
บริษั ทหลักทรั พย จั ดการกองทุ นรวมแห งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร. สารนิ พนธ บริ หารธุรกิ จ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นภาทิ พ ย ไตรกุ ล นิ ภั ท ร. (2559). ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ กั น แดดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประภัสสร ศรี สด. (2558). ปจจั ยที่มี อิทธิ พลต อการตั ดสิ นใจซื้ อผลิ ตภั ณฑ ทางการทองเที่ ยวผานเว็ บ ไซด
รวมกันซื้อ. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปุลณัช เดชมานนท. (2556). การตัดสินใจซื้อสินคาผานสื่อเครือขายสังคมออนไลน ในชวงเวลาจํากัด. การ
คนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พงศกร ดีแสน. (2559). คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ ความภักดีตอตราสินคา คุณคา การบอกตอแบบปากตอปากทาง
อิ เล็กทรอนิกส และการรับประกันสิ นคาที่ มี ผลตอการตั ดสิ นใจซื้อโทรศั พทมื อถื อสมารทโฟนของ
ผู บริ โภค Gen Y ในกรุ ง เทพมหานคร. การค นควา อิ สระ บริ หารธุ รกิ จ มหาบั ณฑิ ต, มหาวิ ทยาลั ย
กรุงเทพ
พรไพริ น ศรีสกุลพิสุทธิ์. (2556). การตัดสิน ใจของผู ขับขี่รถยนตน่ังสวนบุคคลในกรุง เทพมหานครตอการ
เลื อ กใช ร ถยนต พ ลั ง งานทางเลื อ ก (รถยนต ไ ฮบริ ด ). วิ ท ยานิ พ นธ สั ง คมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยมหิดล
พัดชา ตีระดิเรก. (2559). ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัททัวรนําเที่ยวของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15

ไพศาล เกษมพิพัฒนกุล. (2556). ปจจัยที่มีความสัมพันธ และอิทธิพลตอการตั้งใจซื้อซ้ํา เวชภัณฑยาที่ผ ลิ ต
ภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลิ นิ ก และโรงพยาบาล. การค น คว า อิ ส ระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิริวัฒน เหมือนโพธิ์. (2560). กระบวนการตัดสินใจซื้อกลองวงจรปดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สิริกาญจน กมลปยะพัฒน. (2556). การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร. การ
คนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
บีบีซีไทย - BBCThai. (2563). ไวรัลโคโรนา : ดรามาหนากากอนามัย ขาดตลาด-แจกฟรี-รีไซเคิล. สืบคนจาก
https://www.bbc.com/thai/thailand-51717574
บีบีซีไทย - BBCThai. (2563). ไวรัลโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการปองกันโรคโควิด-19. สืบคนจาก
https://www.bbc.com/thai/features-51734255

