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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 

ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ศึกษาการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้ว

ทิ้ง มาตรฐาน N95 จำแนกตามป�จจัยประชากรศาสตร์ ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (3) ศึกษาป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) ที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จำนวน 407 คน โดยใช้แบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-

test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคู่ 

โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีม่ี เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน 

N95 ต่างกัน ส่วนประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีสถานภาพและอาชีพต่างกัน 

ทำให้การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ไม่ต่างกัน ในด้านป�จจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการดึงดูดความสนใจ 

ด้านการนำเสนอคำตอบของคำถาม และด้านการบอกต่อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง 

มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อ, หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) To study the purchasing decision of N95 

disposable respirators among the work force age population in Bangkok and Vicinity. 2) To 

study the purchasing decision of N95 disposable respirators among the work force age 

population in Bangkok and Vicinity classified by population factors. 3) To study the marketing 

mix factors (4P’s) and the marketing strategies (5A’s) that affect to the purchasing decision 

of N95 disposable respirators among the work force age population in Bangkok and Vicinity.  

 The data used in this research was gathered from 407 samples living in Bangkok and 

Vicinity, using questionnaires as a tool for data consolidation. The statistics used for analysis 

were frequency, percentage, mean and standard deviation. In testing the hypothesis, this 

research used t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if result shows 

difference, LSD methods must be used and using multiple regression statistics.  

The study shows that the work force age population in Bangkok and Vicinity with the 

different gender, age, education level and monthly income causes the different effects on 

the purchasing decision of N95 disposable respirators among the work force age population 

in Bangkok and Vicinity. However, the difference in marriage status and occupation doesn’t 

show the difference effects on the purchasing decision of N95 disposable respirators among 

the work force age population in Bangkok and Vicinity. Furthermore, the marketing mix 

factors (4P’s) and the marketing strategies (5A’s) are found from this research that Product, 

Appeal, Ask and Advocate factor affects to the purchasing decision of N95 disposable 

respirators among the work force age population in Bangkok and Vicinity. 

Keywords : The Purchasing Decision, N95 Disposable Respirators. 

 

บทนำ 

 หน้ากากเป�นสิ่งจำเป�นในยุคที่ภัยอันตรายสามารถผ่านเข้ามาโดยระบบทางเดินหายใจของเรา โดย

หน้ากากที่สามารถป้องกัน PM 2.5 และโรคอุบัติใหม่ Covid-19 ได้ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก คือ 

หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ ้ง มาตรฐาน N95 (N95 disposable respirators) ขึ ้นไป แต่เดิมแล้วหน้ากากชนิด

ดังกล่าวถูกใช้งานอยู่ในวงจำกัด คือ อยู่ในกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจากฝุ่น ละออง หรือฟูม

โลหะฟุ้งกระจาย อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ และอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

โรคผ่านทางระบบทางเดินหายใจ แต่ในป�จจุบันเนื่องจากสภาพการณ์ที่ไม่ปกติที่ได้กล่าวในข้างต้น ทำให้เกิด

ปรากฏการณ์ความต้องการหนา้กากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 จากผู้บริโภคทั่วไปอย่างไม่เคยปรากฎมา

ก่อน ทั้งนี้ด้วยความตื่นกลัวและต้องการป้องกันตนเองจากภาวะโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่พึงประสงค์ 

 ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้ากาก

ชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 โดยเฉพาะในประเด็นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี ้ผู้วิจัยจะศึกษา

เกี่ยวกับป�จจัยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ป�จจัยประชากรศาสตร์ ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และ
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ป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) ซึ่งเป�นแนวคิดใหม่ที่คิดค้นโดย Kotler Philip เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้ผู้วิจัย

คาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป�นประโยชน ์และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเก่ียวกับ

การผลิตและจำหน่ายหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ได้เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภควัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่อสำหรับงานดา้น

การขาย และการตลาดสำหรับหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ต่อไปได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื ่อศึกษาการตัดส ินใจซื ้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ ้ง มาตรฐาน N95 จำแนกตามป�จจัย

ประชากรศาสตร์ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพื่อศึกษาป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) ที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัย การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้งมาตรฐาน N95 

ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเลือกกลุ่มประชากรวัย

ทำงานที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งปริมณฑลนั้น ได้แก่พื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร 

 2. ด้านเนื้อหา เป�นการศึกษาการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากร

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย การตระหนักถึงป�ญหา การ

แสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

     2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) มี 3 ด้านดังนี้ 1) ป�จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบ

ไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 2)ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s) ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด 3) ป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ด้านการดึงดูดความ

สนใจ ดา้นการนำเสนอคำตอบของคำถาม ด้านการตัดสินใจ และด้านการบอกต่อ 

     2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) มีดังนี้ การตัดสินใจซื ้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง 

มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบไปด้วย การตระหนัก

ถึงป�ญหา การแสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. ป�จจัยประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 

ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน 

 2. ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึง การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อให้ทราบถึง การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 จำแนกตามป�จจัย

ประชากรศาสตร์ ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพื่อให้ทราบถึง ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s)  

ที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหน้ากากชนิดใช ้แล้วทิ ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมผู้ว ิจัยสามารถสรุปความหมายของ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

(purchase decision process) คือ ข้ันตอนที่ผู้ซื้อได้ทำการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการซื้อ ซึ่งมี 5 

ขั้นตอนดังนี้ 1) การตระหนักถึงป�ญหา 2) การแสวงหาข้อมูล 3) การพิจารณาทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ 

5) พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ด้านการตระหนักถึงป�ญหา (problem recognition : perceiving a need) 

 Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius (2008, อ้างอิงถึงใน นิเวศน์ ธรรมะ, 

ประพันธ์ วงศ์บางโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์, สรยุทธ งามจันทร์ผลิ และวรางคณา 

งามจันทร์ผลิ, 2552, หน้า 43) การตระหนักถึงป�ญหา เป�นขั้นตอนแรกของขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ คือ การ

มองเห็นความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ในอุดมคติกับสถานการณ์จริงมากระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ 

 วันชัย แซ่ซู (2561) การรับรู้ป�ญหา เป�นสิ่งที่เกิดจากผู้บริโภคนึกถึง ตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองต้องการ

หรือขาดไป ระหว่างความเป�นจริงและสิ่งที่ปรารถนา 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ การตระหนักถึงป�ญหา คือ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงความ

ป�ญหาและความต้องการของตนเองซึ่งเป�นกระบวนการเร่ิมต้นในการตัดสินใจซื้อ 

ด้านการแสวงหาข้อมูล ( information search : seeking value) 

 กิรณา หิรัญธนากร (2563) การค้นหาข้อมูล (information search) เมื ่อผู ้บริโภคทราบความ

ต้องการแล้ว ผู้บริโภคก็จะทำการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 

 วันชัย แซ่ซู (2561) การแสวงหาข้อมูล เป�นการหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เพื่อนำมาใช้

ประกอบการพิจารณา ซึ่งอิทธิพลของแหล่งข้อมูลนั้นมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
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 ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ การแสวงหาข้อมูล คือ การที่ผู้บริโภคเร่ิมค้นหาข้อมูลว่าอะไร

คือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ป�ญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้ โดยการแสวงหาข้อมูล

สามารถทำได้ 2 ประเภท คือ การแสวงหาข้อมูลภายใน จากประสบการณใ์นอดีตของผู้บริโภคเอง และการ

แสวงหาข้อมูลจากภายนอก เชน่ สอบถามจากเพื่อน ขอข้อมูลจากพนักงานขาย เป�นต้น 

ด้านการพิจารณาทางเลือก (alternative evaluation : assessing value) 

 Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius (2008, อ้างอิงถึงใน นิเวศน์ ธรรมะ, 

ประพันธ์ วงศ์บางโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์, สรยุทธ งามจันทร์ผลิ และวรางคณา 

งามจันทร์ผลิ, 2552, หน้า 45)  การพิจารณาทางเลือก ผู้บริโภคจะ 1) กำหนดมาตรฐาน หรือจุดที่ต้อง

พิจารณาสำหรับการซื้อ 2) การจัดเตรียมข้อมูลของตราผลิตภัณฑ์ที่อาจจะผ่านมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ 3) 

การกำหนดคุณค่าที่ได้รับหรือการให้คะแนนในแต่ละมาตรฐาน  

 กิรณา หิรัญธนากร (2563) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) การประเมิน

ทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องกำหนดเกณฑ์ หรือคุณสมบัติที่จะใช้ประกอบการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ 

บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป�นต้น. 

 ผู ้วิจัยสามารถสรุปความหมายได้ดังนี ้ การพิจารณาทางเลือก คือ การกำหนดมาตรฐานหรือ

หลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับการซื้อ เพื่อนำข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน  

ด้านการตัดสินใจซื้อ (purchase decision : buying Value) 

 กิรณา หิรัญธนากร (2563) ขั ้นตัดสินใจซื้อสินค้า (purchase decision) หลังจากที่ได้ทำการ

ประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ โดยการตัดสินใจผ่านป�จจัยด้านต่างๆ 

ดังนี้ 1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ (brand decision) 2) ร้านค้าที่ซื้อ (vendor decision) 3) ปริมาณที่ซื้อ (quantity 

decision) 4) เวลาที่ซื้อ (timing decision) 5) วิธีการในการชำระเงิน (payment-method decision) 

 วันชัย แซ่ซู (2561) การตัดสินใจซื้อ เกิดจากการผ่านกระบวนการต่างๆ จนผู้บริโภคเกิดความพึง

พอใจ จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน  

 ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ การตัดสินใจซื้อ คือ การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้

คะแนนสูงสุด นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการพิจารณาช่วงเวลาในการทำการซื้อเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ (post-purchase behavior : value in consumption or use) 

 Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius (2008, อ้างอิงถึงใน นิเวศน์ ธรรมะ, 

ประพันธ์ วงศ์บางโพ, พลอมร ธรรมประทีป, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์, สรยุทธ งามจันทร์ผลิ และวรางคณา 

งามจันทร์ผลิ, 2552, หน้า 45) ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ผู้บริโภคจะทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับความ

คาดหวังว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

 กิรณา หิรัญธนากร (2563) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post-purchase behavior) หลังจากที่

ลูกค้าได้ทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทำการตรวจสอบความพึงพอใจ

ภายหลังการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับประสบการณ์ จากการใช้หรือทดลองสินค้าและบริการ 

แล้วพบว่าได้รับคุณค่าตามความคาดหวังของลูกค้า หรือสูงกว่านำไปสู่การซื้อ  

 ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ พฤติกรรมหลังการซื้อ คือ ผู้บริโภคจะทำการเปรียบเทียบ

ผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง ซึ่งผลลัพธ์คือความพอใจหรือไม่กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยความพึงพอใจถือเป�น
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ประสบการณ์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หากเป�นไปในเชิงบวกจะเกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ แต่หากเป�นไปใน

เชิงลบจะเกิดผลตรงกันข้าม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ที่ทำการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาด 5A และการตัดสินใจซื้อสินค้า

เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ผลงานวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 

51-60 ป� จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นด้านกลยุทธ์การตลาด 5A ด้านรู้จักผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน

ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ด้านการสอบถามและตอบอยู่ในระดับมาก ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับ

มาก และด้านการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน ทำให้การ

ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และกลยุทธ์การตลาด 5A ด้านชื่นชอบ

ผลิตภัณฑ์และด้านสนับสนุน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 ธันวา ธรรมธีรธาดา (2558) ที่ทำการวิจัยเรื่องป�จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุง

ผิวหน้า (facial skincare) ระดับ counter brand ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ป� จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท โดยป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านตราสินค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านความสะดวกในการเดินทาง มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 ป�ณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ที่ทำการวิจัยเรื่องป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อวิปป��งครีม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ป� สถานภาพสมรส จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 20,000 -30,000 บาท ทั้งนี้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวิปป��งครีมสรุป

ได้ดังนี้ ประชากรส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อเดือนละ 1 ครั้ง เหตุผลในการซื้อ คือ ผลิตภัณฑ์มีรสชาติและ

เนื้อสัมผัสที่ดี ช่วงเวลาที่มักซื้อวิปป��งครีมมากที่สุด คือ 10.01-11.30 น. วัตถุประสงค์ในการซื้อ คือ เพื่อเป�น

ส่วนประกอบของเบเกอรี่ ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง คือ ต่ำกว่า 500 บาท สำหรับรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ

ที่สุด คือ การลดราคาพิเศษ และจำนวนคนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจของท่านมาที่สุดคือ ตัวท่านเองคนเดียว โดย

ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปป��ง

ครีมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป�นการวิจัยแบบไม่ทดลอง โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรใดๆ ซึ่งเป�นการศึกษา

ตามสภาพแวดล้อมที่เป�นอยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้การวิจัยนี้เป�นการเก็บข้อมูลเพียงคร้ัง

เดียวโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 กลุ ่มประชากรวิจัยในครั ้งนี ้ คือ ประชากรวัยทำงานที ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยผู้วิจัยไม่อาจทราบจำนวนประชากรวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ที่มีการซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงคำนวณหากลุ่มตัวอย่างจาก
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การเป�ดตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane (1973) โดยทำการเลือกจากตารางที่ขนาดของประชากรแบบ

ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ (infinity), ค่าความคลาดเคลื่อน (E) เท่ากับ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ผลจากการเป�ดตารางพบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จำเป�นต้องใช้ในการวิจัยเท่ากับ 400 คน โดยผู้วิจัยได้

เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 

2564  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามปลายเป�ดและปลายป�ด โดยมีรายละเอียด

ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลป�จจัยประชากรศาสตร์ อันประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ  ด้าน

ระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน คำถามเป�นแบบปลายป�ดแบบตรวจสอบรายการ โดย

สรุปมีคำถามในส่วนนี้ทั้งสิ้น 6 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) จะประกอบไปด้วยคำถามทั้งสิ้น 4 

ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ 4) ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด โดยมีคำถามทั้งสิ้น 18 ข้อ เป�นคำถามแบบประเมินค่าความสำคัญ โดยแบ่งออกเป�น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด  

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) จะประกอบไปด้วยคำถามทั้งสิ้น 5 ด้าน 

คือ 1) ด้านการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการดึงดูดความสนใจ 3) ด้านการนำเสนอคำตอบของคำถาม 4) ด้าน

การตัดสินใจ และ 5) ด้านการบอกต่อ โดยมีคำถามทั้งสิ้น 18 ข้อ เป�นคำถามแบบประเมินค่าความสำคัญ

โดยแบ่งออกเป�น 5 ระดับ ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด  

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะประกอบไปด้วยคำถามทั้งสิ้น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการ

ตระหนักถึงป�ญหา 2) ด้านการแสวงหาข้อมูล 3) ด้านการพิจารณาทางเลือก 4) ด้านการตัดสินใจซื้อ 5) ด้าน

พฤติกรรมหลังการซื้อ โดยมีคำถามทั้งสิ้น 10 ข้อ เป�นคำถามแบบประเมินค่าความสำคัญโดยแบ่งออกเป�น 5 

ระดับ ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด  

 ส่วนที่ 5 ข้อคำถามส่วนนี้เป�นส่วนสุดท้าย ซึ่งคำถามจะเป�นแบบปลายเป�ดเพื่อเป�ดโอกาสให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ เหตุผลหลักที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง 

มาตรฐาน N95 เป�นประจำอย่างต่อเนื่อง ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีข้อ

คำถามทั้งสิ้น 1 ข้อ 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้านสถิติพรรณนา 

 1. ป�จจัยประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้ต่อ

เด ือนจะทำการวัดเช ิงกลุ ่มใช ้การว ิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่  (frequency) และค่าร ้อยละ 

(percentage)  
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 2. ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s), ป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) และการตัดสินใจซ้ือ

หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ทั้งสามป�จจัยนี้จะใช้การวัดเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 

ด้านสถิติอนุมาน 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test 

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทำการทดสอบเป�นรายคู่

ด้วยสถิติ LSD  

 3. เพื่อศึกษาป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) ได้แก่ ด้านการรับรู้

ผลิตภัณฑ์ ด้านการดึงดูดความสนใจ ด้านการนำเสนอคำตอบของคำถาม ด้านการตัดสินใจ ด้านการบอกต่อ 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 จากการเก็บผลจากแบบสอบถามจากประชากรจำนวนทั้งสิ้น 407 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดับความสำคัญมาก โดยเรียงลำดับรายด้านจาก

มากไปน้อยดังนี้ ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านการตระหนักถึงป�ญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน

พฤติกรรมหลังการซื้อ และด้านการตัดสินใจซื้อตามลำดับ 

 2. จากผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำแนกตามป�จจัยประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจยัได้

ดังนี้ 

     2.1 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ต่างกัน 

     2.2 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี สถานภาพและอาชีพต่างกัน 

ทำให้การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ไม่ต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) 

ม ีผลต่อการตัดส ินใจซื ้อหน้ากากชนิดใช ้แล ้วทิ ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

     3.1 ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านการดึงดูดความสนใจ ด้านการนำเสนอคำตอบของคำถาม และด้านการบอกต่อ มีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

     3.2 ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ด้านการตัดสินใจไม่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์โดยลำดับได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยของการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับความสำคัญมาก 

     1.1 ด้านการตระหนักถึงป�ญหาของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่

ในระดับความสำคัญมากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรส่วนใหญ่มีการรับรู้ และเข้าใจถึงป�ญหาของ

ตนเองทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 สอดคล้องกับผลวิจัยของ วัน

ชัย แซ่ซู (2561) ที่พบว่า การตระหนักถึงป�ญหา คือ การรับรู้ถึงป�ญหาเป�นสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นรับรู้ถึง

ความต้องการในสิ่งที่ไม่สามารถสนองต่อความต้องการในขณะนั้นได้ ทำให้เกิดความต้องการเพื่อที่จะนำไปสู่

การตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ ลัดดาวัลย์ สัตย์มาก (2563) ที่พบว่า ประชากรโดยส่วนใหญ่

รับรู้ถึงความต้องการของตนเองในการที่จะซื้อสินค้า 

     1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูลของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ใน

ระดับความสำคัญมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในขั้นตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีความสนใจที่จะค้นคว้า 

แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะสามารถเติมเต็มความต้องการของตนได้เพิ่มเติม สอดคล้องกับผลวิจัยของ 

พีรญา นิชานนท์ (2563) ที่พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประเมินความเป�นไปได้ด้านเบี้ยประกันก่อนตัดสินใจซื้อ 

และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภสร ทานต์พิมาน (2563)  ที่พบว่า การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ใน

สิ่งที่ต้องการนั้นเป�นสิ่งที่จำเป�น เพื่อนำมาใช้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินและประกอบการตัดสินใจซื้อ 

     1.3 ด้านการพิจารณาทางเลือกของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่

ในระดับความสำคัญมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก ประชากรส่วนใหญ่

จะเริ่มนำข้อมูลที่หาได้จากช่องทางต่างๆ มาทำการจัดหมวดหมู่ และเรียงลำดับความสำคัญ เช่น สอดคล้อง

กับผลวิจัยของ นภสร ทานต์พิมาน (2563) ที่พบว่า การประเมินทางเลือกของประชากรนั้นจะทำการ

เปรียบเทียบ ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของบริการในด้านต่างๆ หลังจากที่ได้ทำการค้นหาข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ แล้ว และสอดคล้องกับ ศิริพร ภูหนองโอง (2562) ที่พบว่า การพิจารณาทางเลือก

ของประชากร จะทำการเปรียบเทียบราคา ประโยชน์ด้านความคุ้มครองในแต่ละรูปแบบของกรมธรรม ์

     1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ใน

ระดับความสำคัญมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในข้ันตอนตัดสินใจซื้อประชากรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญใน

การเลือกซื้อสินค้ากับผู้ขายที่มีประวัติการซื้อขายดี ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงมีบริ

การหลังการขายก็จะสามารถทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่าย สอดคล้องกับผลวิจัยของ ลัดดาวัลย์ สัตย์มาก 
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(2563) ที่พบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าเกิดจากรูปแบบสินค้าตรงความต้องการ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ 

วันชัย แซ่ซู (2561) ที่พบว่า การตัดสินใจซื้อนั้นเป�นสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นได้ตัดสินใจซื้อหลักจากการ

เปรียบเทียบความคุ้มค่าในด้านต่างๆ มาแล้ว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและมีความคุ้มค่า

มากที่สุด 

     1.5 ด้านการพฤติกรรมหลังการซื ้อของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลอยู่ในระดับความสำคัญมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่เมื่อมีประสบการณ์ในการใช้

งานผลิตภัณฑ์แล้วจะเร่ิมทำการบอกต่อความพึงพอใจไปยังผู้ใกล้ชิด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพย์วิมล 

สังข์ทอง (2562) ที่พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะแนะนำให้ผู้อื่นทราบหากได้รับความพึง

พอใจตามที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผลวิจัยของ ลัดดาวัลย์ สัตย์มาก (2563) ที่พบว่า ประชากรส่วนใหญ่

ตัดสินใจซื้อสินค้า จากความพึงพอใจตามที่คาดหวังไว้ 

 2. ผลการวิจ ัยการตัดสินใจซื ้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ ้ง มาตรฐาน N95 จำแนกตามป�จจัย

ประชากรศาสตร์ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

     2.1 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที ่มีเพศต่างกัน ทำให้การ

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ต่างกัน ผู ้วิจัยมีความเห็นว่า เพศชายและหญิง มี

พฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ด้วยบริบทหน้าที่ทางสังคมไทยที่ชายกับหญิงมีบทบาทในครอบครัว

ที่ไม่เหมือนกัน โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ วันชัย แซ่ซู (2561) ที่พบว่า เพศต่างกันทำให้กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพย์วิมล สังข์ทอง (2562) ที่พบว่า ประชากรใน

กรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ไม่ต่างกัน 

         2.2 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุต่างกัน ทำให้การ

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในช่วงอายุที่

แตกต่างกันนั้น เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ต่างกันออกไป โดยการหล่อหลอมที่ต่างกันทำให้

การตัดสินใจซื้อต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลวิจัยของ นภสร ทานต์พิมาน (2563) ที่พบว่า ประชากรใน

กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจใช้บริการอาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น

ต่างกัน และสอดคล้องกับ สุชญา อาภาภัทร (2559) ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อเบเกอร่ี

แบบ take away ที่แตกต่างกัน 

     2.3 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้การ

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง 

มาตรฐาน N95 เป�นสินค้าที่มีความต้องการสูงและจำเป�นต้องใชท้ำให้ประชากรมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจึงไม่

มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ พีรญา นิชานนท์ (2563) ที่พบว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่

มีสถานภาพต่างกันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย (โรคโควิด-19) ไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ 

ศิริพร ภูหนองโอง (2562) พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อ

ประกันรถยนต์ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 

     2.4 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้

การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน
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ทำให้พื ้นฐานความรู้ ขั ้นตอนการคิดพิจารณาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีความแตกต่างกัน ซึ ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ที่พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการซื้อสินค้า

เกษตรอินทรีย์แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ สัตย์มาก (2563) ที่พบว่าบุคคลากรในโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศีกษาต่างกันทำให้การซื้อเครื่องดื่มประเภทกาแฟคั่วบด

โดยรวมตา่งกัน 

     2.5 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้การ

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้วยหน้ากากชนิดใช้แล้ว

ทิ้ง มาตรฐาน N95 เป�นสินค้าที่มีความจำเป�นสำหรับการป้องกันฝุ่น PM 2.5 และโรคอุบัติใหม่ Covid-19 

ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าจึงไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) 

ที่พบว่า อาชีพที่ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่

ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ที่พบว่า อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อ

การซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์แตกต่างกัน 

     2.6 ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้

การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้ที่ต่างกันทำให้

อำนาจในการซื้อของประชากรนั้นต่างกัน รายได้มีส่วนในการกำหนดพฤติกรรมในการซื้อเป�นอย่างมาก ผู้ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันชัย แซ่ซู (2561) ที่พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่าง

กันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ ศิริพร ภูหนองโอง (2562) ที่พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจ

ซื้อประกันรถยนต์ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 

 3. ผลการวิจัยป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) ที่มี

ผลต ่อการต ัดส ินใจซ ื ้อหน ้ากากชน ิดใช ้แล ้วท ิ ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรว ัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

     3.1 ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากาก

ชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ นภสร ทานต์พิมาน (2563) ที่พบว่า ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั ่งซื ้ออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั ่นใน

กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพย์วิมล สังข์ทอง (2562) ที่พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

     3.2 ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิด

ใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น

ว่า เนื่องจากหน้ากากเป�นสินค้าที่มีความจำเป�นที่จะต้องใช้งานในภาวะที่มีโรคระบาดรุนแรงอย่าง Covid-19 

ดังนั้นป�จจัยด้านราคาจึงมีความสำคัญเป�นรองด้านอื่นๆ สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ สัตย์มาก (2563) ที่พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่มประเภทคั่วบดโดยรวม แต่ไม่
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันชัย แซ่ซู (2561) ที่พบว่า ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

     3.3 ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อการตัด

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าในชอ่งทางจดัจำหน่าย สอดคล้อง

กับ ลัดดาวัลย์ สัตย์มาก (2563) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทคั่วบดโดยรวม แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ผลการวิจัยของ ป�ณณ

วิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อวิปป��งครีม  

     3.4 ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตัด

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าในด้านการส่งเสริมทางการตลาด

ของหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 เพราะเป�นของใช้จำเป�น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันชัย แซ่

ซู (2561) ที่พบว่า ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ ผลการวิจัยของ ศิริพร ภูหนองโอง (2562) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ 

     3.5 ป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) ด้านการรับรู ้ผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดตัดสินใจซื้อ

หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในข้ันตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ความสำคัญว่าผลิตภัณฑ์จะทำการสื่อสารหรือให้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ผลการวิจัยพบว่า กล

ยุทธ์การตลาด 5A ด้านรู้จักผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Kotler Philip (อ้างอิงถึงใน ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, 2560, หน้า 75) ในช่วงการรับรู้ (aware) 

ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ต่างๆ มากมายจากประสบการณ์เก่า จากข้อความสื่อสารทางการตลาด และ/หรือจาก

การแนะนำของคนอ่ืน ซึ่งในช่วงของการรับรู้ (aware) เป�นช่วงที่มีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อ 

     3.6 ป�จจัยกลยุทธก์ารตลาด (5A’s) ด้านการดึงดูดความสนใจ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากาก

ชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า ในขั้นตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่ต้องการเห็นผลิตภัณฑ์ที ่ดึงดูดใจ โดยจะทำการคัดกรอง

ผลิตภัณฑ์ที่สนใจเหลือเพียงไม่ก่ีแบรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler Philip (อ้างอิงถึงใน ณงลักษณ์ 

จารุวัฒน์, 2560, หน้า 76) เมื่อรู้จักแบรนด์ต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะประมวลข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ได้รับ 

และจะสนใจแบรนด์เพียงไม่กี่แบรนด์ นี่คือช่วงดึงดูดใจ (appeal) ยกระดับความน่าจะเป�นในการตัดสินใจ

ซื้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาด 5A 

ด้านชื่นชอบผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

     3.7 ป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) ด้านการนำเสนอคำตอบของคำถาม มีผลต่อการตัดตัดสินใจ 

ซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
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ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในข้ันตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่เร่ิมให้ความสำคัญกับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑเ์พิ่มข้ึน 

ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อของประชากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Kotler Philip (อ้างอิงถึงใน ณงลักษณ์ จารุว ัฒน์, 2560, หน้า 76) ผู ้บริโภคที ่อยากรู ้อยากเห็นมัก

กระตือรือร้นเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแบรนด์ที่ตนสนใจ การตัดสินใจข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ประมวลผลจาก

การพูดคุยกับผู้บริโภคอ่ืนๆ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ผลการวิจัยพบว่า 

กลยุทธ์การตลาด 5A ด้านการถามและตอบ (ask) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

     3.8 ป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) ด้านการตัดสินใจ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้

แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น

ว่า ในขั้นตอนนี้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าและรับบริการหลังการขายของสินค้าซึ่งประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความ

สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาด 5A 

ด้านการตัดสินใจไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์  แต่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 

Philip (อ้างอิงถึงใน ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, 2560, หน้า 77) ถ้าผู้บริโภคเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาจากการสอบถาม

ต่อไปก็จะตัดสินใจลงมือทำ (act)  

     3.9 ป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) ด้านการบอกต่อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้

แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น

ว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้ที่จะเล่าและบอกต่อประสบการณ์ในการใช้งานสินค้า 

ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อของประชากรที่จะทำการซื้อซ้ำและกลุ่ม

ประชากรใหม่ๆ ที่จะซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler Philip (อ้างอิงถึงใน ณงลักษณ์ 

จารุวัฒน,์ 2560, หน้า 77) ช่วงเวลาสนับสนนุ (advocate) คือ ช่วงเวลาที่ผู้สนับสนุนแบรนด์ยินดีแนะนำแบ

รนด์ที่ตนชอบให้แก่ผู้อ่ืน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562) ผลการวิจัยพบว่า 

กลยุทธ์การตลาด 5A ด้านการสนับสนุนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ป�จจัยประชากรศาสตร ์

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้แสดงให้เห็นว่า ป�จจัยประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของ

ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกันโดยผลการวิจัยพบว่าผู ้หญิงจะให้

ความสำคัญกับการตัดสินซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 มากกว่าเพศชาย ในด้านอายุ พบว่าช่วง

อายุระหว่าง 51-60 ป� จะให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อมากกว่ากลุ่มอื่น ในด้านระดับการศึกษา พบว่า

ประชากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อมาก

พอๆ กัน ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มรายได้ 60,000-75,000 บาทเป�นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการ

ตัดสินใจซื้อสูงสุด แต่หากดูตามข้อมูลจะพบว่าประชากรที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปล้วนแล้วแต่ให้

ความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 การทำการตลาดก็ควรมีการใส่

ใจในรายละเอียดของประชากรกลุ่มดังกล่าวให้มีเนือ้หาและการสื่อสารที่สามารถสร้างการรับรู้และให้ข้อมูล

เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด ส่วนในด้านสถานภาพและด้านอาชีพที่ต่างกัน ทำให้การการตัดสินใจซื้อ
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หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่

ต่างกัน ดังนั้นในสองประเด็นนี้นักการตลาดจึงไม่มีความจำเป�นต้องทำการตลาดแบบเจาะจง 

ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

 ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน 

N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่าเฉพาะป�จจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์เท่านั ้นที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง 

มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นควรทำ

การวิจัยตลาดว่าตลาดต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนที่จะตอบโจทย์ความต้องการและแก้ป�ญหาให้กับลูกค้า 

นอกจากนั้นก็ต้องใส่ใจในประเด็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป�นบรรจุภัณฑ์ บริการเสริมของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 

ภาพลักษณ์สินค้า ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความมีชื่อเสียงของตราสนิค้า ตามลำดับที่ควรจะเป�นใน

ขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ในส่วนอื่นๆ ของป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) อันได้แก่ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการวิจัยพบว่าป�จจัยเหล่านี้ไม่

ม ีผลต่อการตัดส ินใจซื ้อหน้ากากชนิดใช ้แล ้วทิ ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างไรก็ดีนักการตลาดควรจะต้องใส่ใจและพยายามผสมผสานป�จจัยทั้ง 4 

นี้ให้พอเหมาะพอดีที่สุด 

ป�จจัยกลยุทธ์การตลาด (5A’s) 

 ป�จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (5A’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน 

N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากแยกรายด้านแล้วมี 3 ด้าน อัน

ได้แก่ ด้านการดึงดูดความสนใจ ด้านการนำเสนอคำตอบของคำถาม และด้านการบอกต่อ ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นนักการตลาดควรใส่ใจและเลือกทำการตลาดในแต่ละช่วงเวลาอย่าง

แตกต่างกันให้เกิดความต้องการในการซื้อสินค้าในที่สุด 

 ด้านที่เหลือ คือ ด้านการรับรู้ผลิตภัณฑ์ และด้านการตัดสินใจ จากผลการวิจัยป�จจัยทั้งคู่นี้ ไม่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล อย่างไรก็ดีนักการตลาดควรจะต้องใส่ใจและพยายามผสมผสานป�จจัยทั้ง 5 นี้ให้พอเหมาะ

พอดีที่สุดเช่นเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยออกไป เช่น ประชากรในภาคต่างๆ หรือวิจัยกับประชากรใน

พื้นที่อ่ืนๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในทำแผนกลยทุธท์างการตลาดได้ครอบคลุมมากข้ึน 

 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน N95 จึงควร

ทำการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม 

 3. ควรทำการเพิ่มตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น ป�จจัยการรับรู้ตราสินค้า, ป�จจัยความพึงพอใจ เป�นต้น 

 4. ควรเพิ่มระยะเวลาในการกระจายแบบสอบถามให้ยาวนานมากขึ้น และเลือกกลุ่มประชากรใน

การวิจัยให้มีความจำเพาะเจาะจงเพื่อให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนข้ึน  
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