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บทคดัย่อ 

การศึกษาอิสระเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ Covid-

19  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขต

กรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 (2) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอก

อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19  จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-

19  โดยการศึกษาประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและเคยซ้ือเคร่ือง

ฟอกอากาศ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  การสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น

ดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล
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ดว้ยสถิติ โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-

test  การทดสอบ F-test และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขต

กรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่เพศ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้าร

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมแตกต่างกนั  ผล

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19    พบวา่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นช่องทาง

การจาํหน่าย ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดา้นสถานการณ์การระบาด Covid-19  ดา้น

เทคโนโลย ีและดา้นสภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศใน

เขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19  อยา่งมีความหมายของสถิติ ท่ี 0.05  

คาํสําคญั : เคร่ืองฟอกอากาศ  สถานการณ์ COVID-19  

 

ABSTRACT 

In this study , Marketing mix and external factors affecting purchasing 

decisions of air purifiers in Bangkok During The Situation the Spread of 

Coronavirus   ( Covid-19). The researcher  examines 1) to study consumer decision 

making on purchasing air purifiers in Bangkok During The Situation the Spread of 

Coronavirus    ( Covid-19). 2) to study consumer decision making on purchasing air 

purifiers in Bangkok During The Situation the Spread of Coronavirus ( Covid-19) to 

compare demographic characteristics with. 3) to study Marketing mix and external 

factors affecting purchasing decisions of air purifiers in Bangkok During The Situation 

the Spread of Coronavirus ( Covid-19). The researcher collected  data from 

questionnaires of a total of 400 subjects using the convenient selection method , The 

statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard 



deviation. Statistical T-test,f-Test , One-Way ANOVA, and Multiple Regression 

Analysis. 

 The results of this research found that most of the demographic factors were 

different affecting purchasing decisions of air purifiers in Bangkok During The 

Situation the Spread of Coronavirus ( Covid-19) were different . And the result  of 

Marketing mix and external factors affecting purchasing decisions of air purifiers in 

Bangkok During The Situation the Spread of Coronavirus ( Covid-19) found the 

Marketing mix factor of Promotion ,Product and Place , And  the external 

factors  of  Covid-19 outbreak situation , Technology and Economic condition 

respectively, that affect to affecting purchasing decisions of air purifiers in Bangkok 

During The Situation the Spread of Coronavirus ( Covid-19) 

 

บทนํา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 หรือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส กลุ่มโคโรน่า ท่ีทาํใหมี้อาการไข ้และระบบทางเดิน

หายใจบกพร่อง อุบติัการณ์เกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาไดพ้บผูป่้วยยนืยนัในหลายประเทศทัว่โลก และทางองคก์ารอนามยัโลก หรือ 

WHO ไดป้ระกาศใหเ้ป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 โดยมี

ผูป่้วยและผูเ้สียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากอยา่ง แต่ในปัจจุบนัไม่ไดมี้เพียงการแพร่

ระบาดของ Covid-19 เท่านั้น  ก่อนหนา้นั้นเรายงัพบวา่เม่ือมีมลพิษในอากาศมากข้ึน

เร่ือยๆ ดว้ย ไม่วา่จะเป็น ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ก๊าซพิษ หรือ ฝุ่ น pm 2.5 ท่ีทาํใหม้ลภาวะ

ทางอากาศในเมืองใหญ่ รวมไปถึงกรุงเทพมหานคร ตอ้งประสบภาวะมลพิษทางอากาศ

ติดอนัดบัตน้ๆของโลก เรากเ็คยผา่นมาแลว้  ดงันั้นดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัทาํใหมี้

ผูผ้ลิตคิดคน้เคร่ืองฟอกอากาศ ท่ีจะผลิตอากาศท่ีบริสุทธ์ิและช่วงกรองฝุ่ นและเช้ือโรค 

ก่อนท่ีเราจะสูดดมเขา้ไป ทาํใหเ้คร่ืองฟอกอากาศกลายเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีจาํเป็น ท่ีทุก

บา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตเมืองใหญ่ ไม่วา่จะอาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียว หรือ

คอนโดมิเนียม หอพกั ต่างๆ ซ่ึงจะพบวา่การเลือกซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศนบัตั้งแต่ปี ค.ศ.



2019 เป็นตน้มา  มีหลายปัจจยัมาเก่ียวขอ้งท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอก

อากาศ  และประกอบกบัปัจจุบนัการเขา้ถึงขอ้มูลและเทคโนโลยขีองสินคา้สามารถทาํได้

อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ อินเตอร์เน็ตและ

แอพพลิเคชัน่ต่างๆ จากหนา้จอโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน  ทาํใหก้ารแข่งขนักนัใน

ตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองฟอกอากาศตอ้งปรับตวัและหาจุดเด่น รวมไปถึงพฒันากลยทุธ์

การขายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีทาํใหผู้วิ้จยัสนใจ

ท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองฟอกอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19  

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วง

สถานการณ์ COVID-19 

 2.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วง

สถานการณ์ COVID-19  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19  

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ 

 แนวคดิ ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 นกัการตลาดและนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายกบั ส่วนประสมทาง

การตลาดในหลายๆดา้น  โดย Wheelen L. Thomas , and Hunger J. David (2012) กล่าว

วา่ส่วนประสมการตลาด หมายถึงการรวมกนัจากหลายตวัแปร โดยตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร ท่ีสามารถใชใ้นการทาํใหเ้กิดความตอ้งการ (Demand) 

และไดรั้บการแข่งขนั (Competitve advantage) ตวัแปรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

(Product) ดา้นสถานท่ี (Place) ส่วนการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) 

โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะมีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีตอ้งสามารถนาํมาวิเคราะห์เพ่ือปรับใหส้มดุล

กบัความสามารถขององคก์รก่อนท่ีจะนาํมาใช ้  ส่วน Kotler Philip (2014) กล่าววา่ส่วน

ประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทันาํมาใชเ้พ่ือให้



เกิดประโยชน์แก่ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) แต่

สาํหรับส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมกบัธกิจบริการคือ 7Ps ประกอบดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotions) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ดา้นกายภาพและการ

นาํเสนอ (Physical Evidence/ Environment and Presentation)  

 โดยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั (7Ps) ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ 

จาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ  

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายหรือ

แลก เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รือคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยหรือเคล่ือนท่ีผลิตภณัฑแ์ละ

บริการจากสถานท่ีผลิตไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพ่ือก่อใหเ้กิด

ความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล  

5. บุคลากร (People) หรือ พนกังาน (Employees) ตอ้งมีการคดัเลือก

(Selection)  การใหก้ารฝึกอบรม (Training) ในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้

สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้  

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ลกัษณะทาง

กายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ  

7. กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ได้

รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ (Customer Satisfaction) ใน

การบริหารการตลาด 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer Decision Process) เป็นส่ิง

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจเพ่ือใชใ้นการวางกลยทุธ์ทางการตลาด โดยมีพ้ืนฐานคลา้ยแนวคิด

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคของ Kotler (2003 อา้งใน ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 

(2552) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 



1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition)  

2. การคน้หา (Search)  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post-purchase Behavior 

จากการทบทวนวรรณกรรม  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดงานวิจยัได้

ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.อาชีพ 

4.รายได ้

5.ระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps) 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

4.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 

ปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายนอก 

1.สถานการณ์การระบาดของ 

Covid-19 

2.สภาวะเศรษฐกิจ 

3.เทคโนโลย ี
 

การตัดสินใจซ้ือเคร่ือง

ฟอกอากาศในเขต

กรุงเทพมหานคร ช่วง

สถานการณ์ Covid-19 

 



วธีิดาํเนินการ 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลมีผลต่อ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ผูวิ้จยั

ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โดยการสาํรวจจากแบบสอบถาม (Question) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็

รวบรวมมาไดม้า จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ประชากร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรคาํนวณของ ทา

โร่ ยามาเน่ ( Taro Yamane ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงกาํหนดค่าความคาดเคล่ือน

ของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5%  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 400 คน แลว้สุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก 

แบบสอบถามไดท้าํการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือวิจยั 

ดว้ยการนาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ทาํการตรวจสอบคุณภาพดา้นความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Item Objective 

Congruence Index) ซ่ึงตอ้งไดม้ากกวา่ 0.50 ข้ึนไป จากนั้นผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามไป

ทดลองใชก้บัประชากรท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จาํนวน 30 ชุด แลว้หา

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา่ ขอ้คาํถามมีค่าความเช่ือมัน่ 0.874 ดงันั้นจึงนาํ

แบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริงต่อไป เม่ือผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถามแลว้ จึงไดน้าํขอ้มูลนั้นมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ

สถานภาพ ระดบั การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยนาํเสนอในรูปแบบตาราง

แจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัภายนอก 

และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ โดยนาเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

การทดสอบเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองฟอกอากาศ ท่ีแตกต่างหรือไม่ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-



way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นราย

คู่โดยใชวิ้ธีของ LSD 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

  

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 25 – 40 ปี  มีสถานภาพสมรสและมีบุตร ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตวัหรืออาชีพอิสระ  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001 – 

35,000  ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่วงสถานการณ์ COVID-19  โดยภาพรวมระดบัมาก คือความคิดเห็นส่วนใหญ่   

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั น่าจะมีผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ือง

ฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 แตกต่างกนั   

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่

ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ช่วงสถานการณ์ COVID-

19 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และพบวา่เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ช่วง

สถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2  ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

น่าจะส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วง

สถานการณ์ COVID-19 

 

 

 

 



ตาราง 1  แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอก

อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19   

ส่วนประสมทาง

การตลาด                        b         Std.Error      Beta         t           Sig.         F           Sig. 

และปัจจยัส่ิงแวด 

ลอ้มภายนอก           

Constant                       0.471     0.207                         2.274    0.024*   53.269   0.00*

ดา้นผลิตภณัฑ ์             0.159     0.053         0.145       3.019    0.003*      

ดา้นราคา                      0.056     0.036         0.066       1.566    0.118    

ดา้นช่องทางการ           0.098     0.043          0.104      2.280     0.023*         

จดัจาํหน่าย            

ดา้นส่งเสริมการตลาด  0.159     0.041           0.176     3.868    0.000* 

ดา้นสถานการณ์           0.187     0.044           0.200     4.272    0.000* 

ระบาด COVID-19                            

ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ   0.089     0.019            0.174     4.671    0.000* 

ดา้นเทคโนโลย ี           0.200     0.046            0.199     4.375    0.000* 

R =0.968     , R2 = 0.488 , Adjusted R Square = 0.478 , SEE = 0.432  , *Sig.<0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั

ส่ิงแวดลอ้มภายนอก น่าจะส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขต

กรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 แสดงในตาราง 3   การวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis ) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19  พบวา่ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

มากท่ีสุด คือ ดา้นเทคโนโลย ีเท่ากบั 0.200 ( β = 0.200 ) รองลงมาคือ ดา้นสถานการณ์

ระบาด  Covid-19 เท่ากบั 0.187 ( β = 0.187 ) ดา้นส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 0.159 ( β = 

0.159 ) ดา้นผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.159 ( β = 0.159 ) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เท่ากบั 

0.098  ( β = 0.098 ) และสุดทา้ย ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ  เท่ากบั 0.089 ( β = 0.089 )  โดย

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   จากตวัแปรทั้ง 6 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวน



ของการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-

19 ไดร้้อยละ 48.8 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 48.8  และมีความคลาดเคล่ือนของการ

พยากรณ์ท่ี +/- 0.207 ซ่ึงสามารถสรางสมการถดถอยไดด้งัน้ี   

 Y = 0.471 + 0.200 (ดา้นเทคโนโลย ี) + 0.187 (ดา้นสถานการณ์ระบาด  Covid-

19) + 0.159 (ดา้นส่งเสริมการตลาด) + 0.159 ( ดา้นผลิตภณัฑ ์) + 0.098 (ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย) + 0.089 (ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ) 

  

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ 

Covid-19 พบวา่เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดย

ภาพรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากนบัตั้งแต่ท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบนั กท็าํใหเ้กิดผล

กระทบมากมายในทุกๆส่วน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองระบบสาธารณสุข ท่ีเกิดการขาดแคลนยา 

อุปกรณ์แพทย ์รวมไปถึงการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนแม่กระทัง่ใน

ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจระดบัโลก เน่ืองจากจีนเป็นประเทศ

เศรษฐกิจมหาอาํนาจในการผลิตสินคา้และวตัถุดิบในการใชผ้ลิตสินคา้ ซ่ึงในประเทศ

ไทยเองกไ็ดรั้บผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจระดบัโลกท่ีเกิดจากการระบาดของ Covid-

19 เป็นอยา่งมากถึงมากท่ีสุด ระบบสงัคมวฒันธรรมและการศึกษากไ็ดรั้บผลกระทบท่ี

ค่อยขา้งรุนแรงดว้ยเช่นกนั ดงันั้น เราจึงพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลเป็นอยา่งมากต่อการ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ Covid-19  

  สาํหรับผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัภายนอกท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ 

COVID-19    พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ และดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดา้นสถานการณ์

การระบาด Covid-19  ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นสภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อการตดัสินใจ



เลือกซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ COVID-19  อยา่งมี

ความหมายของสถิติ ท่ี 0.05 สามารถอธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจในภาพรวมโดยแบ่งเป็น

ดา้นๆ ดงัน้ี 

 1.ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เราจะเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์วา่ ดา้น

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ มากท่ีสุด สาเหตุกน่็าจะมา

จากสถานการณ์ระบาด Covid -19 ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นการตลาดยิง่ทวีคูณความ

รุนแรงมากข้ึน ทุกองคก์ร หา้งร้านบริษทัต่างงดักลยทุธ์เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค ท่ีจะให้

ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้และผลิตภณัฑข์องตนเองไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน กส็ะทอ้นมาใน

ผลการศึกษาวา่ดา้นผลิตภณัฑก์เ็ป็นส่ิงรองลงมาท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการเลือกใช้

และตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการ ไม่เพียงเท่านั้นช่องทางการเขา้ถึงสินคา้จึงเพิ่มมาก

ข้ึนดว้ย และส่งผลใหด้า้นช่องทางการจาํหน่ายตอ้งมีการพฒันาใหต้อบรับกบักลยทุธ์การ

ส่งเสริมการตลาดไปพร้อมๆกนัดว้ย  

 2.ดา้นปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ยงัคงไดรั้บความสาํคญัจากผูบ้ริโภคเช่นกนั 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ดา้นสถานการณ์การระบาด Covid-19 นั้นเป็น

ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่วงสถานการณ์ Covid-19 มากท่ีสุด  สาเหตุหลกัคงหนีไม่พน้เร่ืองการป้องกนัการแพร่

ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส ถึงแมว้า่จะไม่มีองคก์รใด ใหส้ถาบนัใดใหก้ารรับรองวา่ 

การมีเคร่ืองฟอกอากาศช่วยในการกรองอากาศใหบ้ริสุทธ์ิแลว้จะสามารถป้องกนัการสูด

ดมระอองไวรัสเขา้ระบบทางเดินหายใจได ้100% แต่ดว้ยเทคโนโลยแีละการส่ือสารท่ี

ทนัสมยัในโลกออนไลนส์ามารถใหก้ารชกันาํและใหข้อ้มูลวา่ถา้หากมีเคร่ืองฟอกอากาศ

ติดไวก้ย็งัสามารถลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสและป้องกนัระบบภูมิกนัในร่างกาย

ไดบ้า้ง และส่ิงรองลงมาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศอีกหน่ึงประการสาํคญักคื็อ

ดา้นเทคโนโลย ี เน่ืองจากตวัผลิตภณัฑท่ี์เป็นเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิคจะตอ้งมีส่ิง

ขบัเคล่ือนในการพฒันาท่ีเรียกวา่เทคโนโลย ีดงันั้นการแข่งขนัแมก้ระทัง่ในจุดเลก็ๆ

เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้  กม็กัจะเป็นดา้นเทคโนโลยเีสียเป็นส่วนใหญ่ และ

นอกจากน้ียงัพบวา่ในสถานการณ์การระบาดขงอCovid-19 ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ 

ผูบ้ริโภคกใ็หค้วามสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนั เพราะการไดรั้บผลกระทบจากการระบาด 

Covid-19 นั้นดูเหมือนวา่ดา้นเศรษกิจจะไดรั้บผลกระทบรุนแรงมาก และอาจเรียกไดว้า่



มีผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัดา้นอ่ืนๆ เช่น สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม อีกมากมาย และยงั

ทาํใหพ้ฤติกรรมต่างๆของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ Covid-

19  สามารถนาํผลการศึกษาน้ีไปใชไ้ดด้งัน้ี 

 1.ถึงแมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบวงกวา้งกบัทุก

ภาคส่วน แมก้ระทัง่ระบบเศรษฐกิจ แต่สาํหรับการแข่งขนัในการตลาดจากสินคา้ต่างๆ

นั้นกเ็พ่ิมความเขม้ขน้ข้ึนดว้ยเช่นกนั เพ่ือดึงดูดและชกันาํใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ ดงันั้นหากนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ) ท่ีไดจ้ากผลการศึกษาครังน้ี มาวางแผนเพ่ือใช้

เป็นกลยทุธส์าํคญัในการทาํการตลาดเคร่ืองฟอกอากาศ กบัสถานการณ์ปัจจุบนั กจ็ะช่วย

ใหส้ามารถเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไดเ้พ่ิมข้ึนแน่นอน 

 2. ผูบ้ริโภคยงัคงใหค้วามสาํคญักบัเคร่ืองฟอกอากาศ  ในดา้นสถานการณ์การ

ระบาด Covid-19 และเทคโนโลยใีนการกรองอากาศและการทาํงานเป็นเร่ืองหลกัๆ 

ดงันั้น เคร่ืองฟอกอากาศท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือตอ้งประกอบไปดว้ยเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัและฟังกช์ัน่การทาํงานท่ีเหนือคู่แข่ง ดงันั้น หากสามารถปรับเร่ืองเทคโนโลยใีห้

เขา้กบัสถานการณ์และปรับเร่ืองเทคโนโลยท่ีีสามารถอธิบายใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจไดง้าน 

จะช่วยใหก้ารส่งเสริมการตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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