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บทคดัย่อ 

งานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้ในชว่งทีม่กีารระบาดขอโรค Covid-19 และมกีารน าเขา้ทีต่รวจ 
ATK เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดซ้ื้อ และใชง้าน โดยมขีายในหลากหลายช่องทาง หลากลายยีห่อ้ และ
หลากหลายประเทศทีผ่ลติ ท าใหผู้ว้จิยัเกดิความสนใจ และอยากรูเ้กีย่วกบัการความสมัพนัธท์ีม่กีาร
ตดัสนิใจเลอืกซื้อทีต่รวจ จากหลายๆปัจจยั ท าใหเ้กดิงานวจิยัชิ้นนี้ขึน้มา โดยการวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์ 1.
เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีต่รวจ 
ATK ทัง้แบบ Swap และ แบบตรวจดว้ยน ้าลาย ในยีห่อ้ทีม่กีารวางจ าหน่ายโดยทัว่ไป 2.เพื่อศกึษาปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demography) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK เกบ็ขอ้มลูดว้ยการ
ใชแ้บบสอบถาม โดยก าหนดใหม้ผีูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน กระจายและแจกจ่ายแบบสอบถาม
โดยช่องทางออนไลน์โดยใช ้Facebook , Line และ instagram ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีอ่าสาเขา้มา
ตอบเอง (Voluntary Response Sample) น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติโิดยหาค่ารอ้ยละในดา้น
ประชากรศาสตร ์การแจกแจงความถี ่และค่าเฉลีย่ เพื่อทดสอบสมมตฐิานดว้ยการหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK ของผูบ้รโิภค หาความสมัพนัธด์ว้ยวธิ ี 
Chi-square และ การหาความสมัพนัธร์ะหว่างการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK กบัปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด 
ดว้ยหลกัการ Correlation 

ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อทีต่รวจ ATK สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มี
การศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนค่อนขา้งกระจายตวั ไม่โดดออกมา โดย
กลุ่มทีม่จี านวนมากทีสุ่ดคอื 10,001 – 20,000  บาท อาชพีสว่นใหญ่เป็นรบัราชการ/พนักงานราชการ และ
จากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK โดยในดา้นพฤตกิรรมการซื้อ พบวา่ความถีใ่นการใช้
ทีม่ากทีสุ่ดคอื 1 ครัง้ต่อเดอืน ชนิดของทีต่รวจทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื แบบ swap จมกู สถานทีจ่ าหน่ายทีน่ิยมซื้อ



คอื รา้นขายยา/รา้นขายเครื่องมอืแพทย ์ปัจจยัทีใ่ชใ้นการเลอืกซื้อ ม ี2 ปัจจยัทีไ่ดค่้าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั คอื
ดจูาก 1. ไดร้บัมาตรฐานจาก WHO, อย. และมาตรฐานอืน่ๆ และ 2. คอืดจูากราคา และเหตุผลในการซื้อ
สว่นใหญ่ใชใ้นการท างาน โดยจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ไดส้รุปความสมัพนัธท์างดา้นประชากรศาสตร ์
กบัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อได ้คอื ดา้นเพศ มคีวามสมัพนัธก์บั สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด,ปัจจยัดา้น
ราคา,ปัจจยัดา้นยีห่อ้และปัจจยัดา้นการไดร้บัมาตรฐาน ดา้นอายุ มคีวามสมัพนัธก์บั ความถีใ่นการใช,้
สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด,ปัจจยัดา้นราคา,ปัจจยัดา้นยีห่อ้,ปัจจยัดา้นค าแนะน าจากเภสชักร,ความ
สะดวกในการซื้อ และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมคอื ใชเ้พื่อท างาน,ใช้เพื่อเดนิทาง,ใชเ้พื่อเขา้พกัใน
โรงแรม,ใชเ้มื่อมอีาการคลา้ย Covid-19, ใชเ้มื่อคนใกลช้ดิมอีาการหรอืตดิ Covid-19 แลว้ ดา้นการศกึษา มี
ความสมัพนัธก์บัสถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด,ใชเ้พื่อเขา้พกัโรงแรมและใชเ้มื่อคนใกลช้ดิมอีาการหรอื
ตดิ Covid-19 แลว้ ดา้นสถานะ มคีวามสมัพนัธก์บัสถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด,ปัจจยัเลอืกซื้อดา้น
ราคา,ยีห่อ้,ค าแนะน าจากเภสชักร,ความสะดวกในการซื้อ และใชเ้พื่อเดนิทาง ,มอีาการคลา้ย Covid-19 
ดา้นรายได ้จะมคีวามสมัพนัธก์บั ใชท้ีต่รวจ ATK เมื่อเดนิทาง และเหตุผลอื่นๆ ดา้นอาชพี มคีวามสมัพนัธ์
กบัการเลอืก ชนิดของทีต่รวจ,ปัจจยัดา้นราคา,ดา้นยีห่อ้,ดา้นการไดร้บัมาตรฐาน และเหตุผลในการใชค้อื
เพื่อท างาน และสดุทา้ย ใชเ้พราะเหตุผลอื่นๆ และจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ไดส้รปุผลการวเิคราะหห์า
ความสมัพนัธร์ะหว่างการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK ของผูบ้รโิภคตามปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด ไดว้่า ปัจจยั
ทางดา้นผลติภณัฑ ์มเีพยีงค าแนะน าจากเภสชักร มคีวามสมัพนัธก์นั ปัจจยัทางดา้นราคา ,ปัจจยัทางดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัทางดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขาย ไม่มคีวามสมัพนัธใ์นการเลอืกซื้อที่
ตรวจ ATK ของผูบ้รโิภค 

ค าส าคญั: ทีต่รวจ ATK ,สว่นประสมทางการตลาด, โรค Covid-19 

ABSTRACT 

The research have made on Covid-19 pandemic. Antigen test Kits have imported from 
many source, that make me wonder what a decision of people to purchasing. The research objective 
are as follows 1. To know about marketing mix that have effect to ATK kits purchasing decision 
and 2. To know about demographt that have effect to ATK kits purchasing decision. Have get the 
information by questionaire and have target group is 400 persons, sharing via online channel and 
have voluntary response sample group. The results were statistically analyzed by determining 
percentages, frequency distribution and mean by testing hypothesis with Chi-square and Pearson 
correlation. 

According to the research findings, the majority of targets are female, have the ages 
between 21 – 30 years old, have education is Bachelor’s degree, the status is single, have income 



between 10,001 – 20,000 baht per month, Occupation is government service. Frequency of used 
is 1 time/month, ther type of ATK test kits is swap, buy from drug store and focus on standard from 
WHO and price, and many people have reason to use for works. 

Furthermore, about demography and behavior, the gender, ages, education, status, income, 
occupation, have relative to many behavior. About Marketing mix and purchasing decision, product 
have effect to pharmacist suggestion. 

 Keywords: Antigen test kits, Marketing Mix, Covid-19 pandemic 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในสถานการณ์ปัจจบุนั เกดิปัญหาเกีย่วกบัโรคระบาดทีทุ่กคนในโลกตอ้งเผชญิคอื COVID-19 โดย
มขีอ้มลูว่าเกดิการระบาดครัง้แรกทีต่ลาดคา้สตัวป่์า เมอืงอู่ฮัน่ มณฑลหเูป่ย ประเทศจนี โดยคาดว่าเกดิจาก
สตัวป่์า ทีเ่ป็นพาหะน าเชือ้โรคมาสูค่น จากนัน้เกดิการแพร่ระบาด กระจายเป็นวงกวา้งอย่างรวดเรว็ใน
ประเทศจนี และไม่นานกร็ะบาดไปยงัประเทศอื่นๆทัว่โลก โดยเกดิจากไวรสัโคโรนา ซึง่ไวรสัตวันี้ แพร่ได้
จากการไอ จาม และจากสารคดัหลัง่จากผูต้ดิเชือ้ ในผูป่้วยทีม่อีาการรุนแรง ท าใหป้อดอกัเสบ ตดิเชือ้ และ
เสยีชวีติในทีสุ่ด ในไทย พบผูป่้วยรายแรกในวนัที ่12 มกราคม 2563 โดยเป็นผูป่้วยหญงิ ชาวจนี ทีเ่ดนิทาง
มาจากอู่ฮัน่ และต่อมาพบว่าคนขบัแทก็ซี ่ทีผู่ป่้วยรายไดโ้ดยสารหลงักลบัมาจากอู่ฮัน่ กต็ดิเชือ้ไวรสัเช่นกนั 
และยงัมผีูป่้วยรายอื่นๆทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศ ตรวจพบวา่ตดิเชือ้ไวรสั และการระบาดกไ็ดก้ระจาย
เป็นวงกวา้ง ในไทย จนี ญีปุ่่ น เกาหล ี อนิเดยี และหลายๆประเทศทัว่โลก โดยในขณะนัน้ วคัซนียงัอยู่
ในช่วงทดลอง และยงัไม่มกีารน ามาใช ้ เนื่องจากในขัน้ตอนการทดลอง ยงัเกดิปัญหาในผูท้ดลองใชว้คัซีน
อยู่ ท าใหก้ารระบาดของไวรสัรุนแรง และยิง่เป็นวงกวา้งมากขึน้ จากนักท่องเทีย่ว ไปยงัผูใ้หบ้รกิาร
สาธารณะต่างๆ เช่นคนขบัแทก็ซี ่ เจา้หน้าทีส่นามบนิ บคุลากรทางการแพทย ์ และจากผูต้ดิเชือ้เพยีงคน
เดยีว มกีารตดิต่อกบัผูอ้ื่นอกีหลายคน ท าใหค้รอบครวั สงัคม ทีอ่ยู่อาศยั และสภาพแวดลอ้มอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดร้บัความเสีย่งและตดิเชือ้กระจายเป็นวงกวา้ง และเกดิปัญหาบุคลากรทางการแพทยไ์ม่
เพยีงพอ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทยต์ดิโควดิกนัเยอะ และการขาดแคลนทางดา้นเตยีง อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์อุปกรณ์เฉพาะทีใ่ชใ้นการตรวจหาเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยสามารถตรวจหาเชือ้ไวรสันี้ได ้2 วธิี
คอื 1.Antigen test kit (ATK) และ 2.Real time PCR (RT-PCR) ในปัจจบุนั หลงัจากมกีารระบาดของไวรสั
มาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี วกิฤตกิารขาดแคลนทรพัยากรและบุคลากรทางการแพทยไ์ดค้ลีค่ลายลงไป มี
วคัซนีทีใ่ชส้ าหรบัป้องกนั และบรรเทาอาการของโรคระบาดมาหลายชนดิ หลายยีห่อ้ จากหลายประเทศ 



และมกีารพฒันาตวัวคัซนี ใหท้นักบัการปรบัตวัของเชือ้ไวรสัเช่นกนั มาตรการดา้นโรคระบาดตา่งๆ ไดม้ี
การผ่อนผนัลง และมกีารรกัษาทีเ่ป็นแบบแผนและเป็นระบบมากขึน้ สามารถตรวจหาเชือ้ไวรสั COVID-19 
ไดด้ว้ยตวัเอง โดยการใช ้Antigen test kit หรอื ATK ม ี2 ชนิดคอืแบบ swap และแบบใชน้ ้าลายในการหา
เชือ้ มหีลายหลายยีห่อ้ หลากหลายราคา และสามารถหาซื้อไดใ้นรา้นขายยา ตวัแทนจ าหน่าย ช่องทาง
ออนไลน์ และแมแ้ตร่า้นสะดวกซื้ออย่าง 7-eleven  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซื้อที่
ตรวจ ATK ทัง้แบบ Swap และ แบบตรวจดว้ยน ้าลาย ในยีห่อ้ทีม่กีารวางจ าหน่ายโดยทัว่ไป 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demography) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

2.  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากร 

 ในการวจิยัในครัง้นี้ มปีระชากรกลุ่มเป้าหมาย คอืประชาชาทัว่ไปทีเ่คยซื้อทีต่รวจ ATK ใช ้ เกบ็
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantative Research) และกลุ่ม
ตวัอย่างทีอ่าสาเขา้มาตอบเอง (Voluntary Response Sample) 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1. ดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่นต่อเดอืน และ
อาชพี  

2. ดา้นพฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK ไดแ้ก่ ท่านใชท้ีต่รวจ ATK บ่อยแค่ไหน, ชนิดของที่
ตรวจ ATK ทีท่่านใช,้ ท่านเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK จากอะไร และท่านใชท้ีต่รวจ ATK เพราะเหตุใด 



3. ดา้นปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ (Product), ดา้น
ราคา (Price), ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขาย (Promotion)   

ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

ใชเ้ครื่องมอื google form  ในการเกบ็แบบสอบถาม โดยมกีารกระจายแบบสอบถาม โดยมกีาร
กระจายแบบสอบถามผ่านช่องทาง instagram, Facebook และ Line



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัโรค COVID-19 

 โรค COVID-19 เป็นโรคตดิต่อทีเ่กดิจากเชือ้โรค สามารถถ่ายทอดตดิต่อถงึกนัได ้ โดยมเีชือ้โรค,จุลนิทรยี ์
หรอื ไวรสัเป็นตวัก่อเหตุ และเกดิจากการมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม โรค COVID-19 ยงัไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั แต่มี
การแพร่ระบาดไดเ้รว็ ตดิต่อจากคนสูค่น และสามารถก่อใหเ้กดิอาการป่วยจนถึงเสยีชวีติได ้ทัว่ไปเชือ้โรคจะตดิต่อ
จากละอองสารคดัหลัง่ จากการหายใจ ไอ หรอื จาม และสารคดัหลัง่อื่นๆ การอยู่ใกลช้ดิกนั สมัผสัรา่งกายกนั เมื่อ
เชือ้เขา้สูร่่างกาย ปกตจิะมรีะยะฟักตวัช่วง 1 – 14 วนั และมค่ีาเฉลีย่อยู่ที ่5 วนั โรค COVID-19 เกดิจากไวรสัโคโร
นา เป็นไวรสัทีม่มีานานกว่า 80 ปี เป็นไวรสัทีท่ าใหเ้กดิโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจมาแลว้ 6 ชนิด พบโรคนี้ครัง้แรก
ทีเ่มอืงอู่ฮัน่ ประเทศจนี 

แนวคิดเก่ียวกบัท่ีตรวจ ATK 

 การตรวจวนิจิฉยัโรค COVID 19 ในช่วงแรกของการระบาดตอ้งตรวจ ในหอ้ง ปฏบิตักิาร ใชเ้วลาไม่ต ่ากว่า 
2 วนั ตอ้งมกีารคดักรองอาการก่อนเบือ้งตน้ โดยอาการ เบือ้งตน้มดีงันี้ ไอ มนี ้ามกู เจบ็คอ หายใจล าบาก 
จมกูไม่ไดก้ลิน่ อุณหภูมเิกดิ 37.5 องศาเซลเซยีส ทีต่อ้งม ี การ ตรวจคดักรอง เพราะมขีอ้จ ากดัในเรื่องจ านวน 
หอ้งปฏบิตักิาร และอุปกรณ์ในการตรวจ วธิทีีใ่ช ้ในการตรวจม ี2 วธิ ี

ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษา (2565) ไดก้ล่าวว่า Antigen Test Kits (ATK) มอุีปกรณ์คอื ไมเ้กบ็ตวัอย่าง 
แถบตรวจตวัอย่าง สารละลายทีบ่รรจุในหลอดทดสอบ ซึง่สารละลายนี้เป็นบฟัเฟอร ์มสีว่นประกอบหลกัคอืน ้าเกลอื 
(Saline Solution) และมสีารอื่นๆ ทีท่ าหน้าที ่ รกัษาสภาพ ของสารละลาย และสารทีช่่วยในการท าลายเชือ้ไวรสั 
ตอ้งระมดัระวงัในการใช ้หากถูกผวิหนัง หรอืดวงตาต้องรบีลา้งดว้ยน ้าเปลา่ทนัท ี

 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 ภาวณิี กาญจนาภา (2554) ไดใ้หค้วามหมายว่า สว่นประสมทางการตลาด เป็นการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
โดยนักการตลาดจะตอ้งมกีารตดัสนิใจเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืความจ าเป็นของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
องค์กรธุรกจิ สว่นประสมทางการตลาดนี้นบัเป็นกจิกรรมทางการตลาดทีอ่งคก์รธุรกจิสามารถควบคุมได้ 

 Kotler (1997) ไดก้ล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรอื 4P’s หมายถงึ ตวัแปรทาง
การตลาดทีซ่ึง่น ามาใชร้่วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ในการก าหนดสว่นประสมทาง
การตลาดตอ้งค านึงถงึทัง้ในสว่นทีลู่กคา้มองเหน็ และบรกิารทีส่นับสนุนอยู่เบือ้งหลงัทีลู่กคา้มองไม่เหน็รวมกนั 



แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการตดัสินใจ 

ราช ศริวิฒัน์ (2017) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสนิใจ วา่ การตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนการในการเลอืก
ทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆทีม่อียู่ ซึง่ผูบ้รโิภคมนัจะตอ้งตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และ
บรกิารอยู่เสมอ โดยทีเ่ขาจะเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึเป็น
กระบวนการทีส่ าคญัและอยู่ภายในจติใจของผูบ้รโิภค 

Gibson and Ivancevich (สบืคน้เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2565) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสนิใจไวว้่า เป็น
กระบวนการส าคญัขององคก์ารทีผู่บ้รหิารจะตอ้งกระท าอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูขา่วสาร (information) ซึง่ไดร้บัมา
จากโครงสรา้งองคก์าร พฤตกิรรมบุคคล และ กลุ่มในองคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

ประชากร (Population) ทีเ่ลอืกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้นี้ เป็นประชากรจากสือ่สงัคมออนไลน์ 
(Social Media)  เนื่องจากประชากรกลุ่มเป้าหมายมขีนาดใหญ่ ท าใหไ้ม่สามารถทราบจ านวนประชากรทีเ่คยใชท้ี่
ตรวจ ATK ทีแ่น่นอนได ้ จงึตอ้งก าหนดประชากรตวัอย่างโดยใชส้มมตฐิานทีก่ าหนดวา่ขอ้มลูมกีารกระจายตวัแบบ
ปกต ิ(Normal Distribution) ผูว้จิยัเลอืกใชส้ตูรของ Cochran (1963) โดยใชใ้นกรณีทีไ่ม่ทราบขนาดของประชากรที่
แน่นอน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้นี้ มกีารใชแ้บบสอบถาม (Questionaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยใช ้Google Form ใน
การสรา้งแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ตอนคอื ตอนที ่ 1 ค าถามคดักรอง เพื่อใชค้ดักรองกลุ่ม
ตวัอย่างผูเ้ขา้มาท าแบบสอบถาม เพื่อความสะดวกในการวเิคราะห ์ และเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ตอนที ่ 2 
แบบสอบถามทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร ์ จะเป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คอื เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี ตอนที ่3 เป็บแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อที่
ตรวจ ATK คอื ใชท้ีต่รวจ ATK บ่อยแค่ไหน ชนิดของทีต่รวจ ATK ทีใ่ช ้เลอืกซื้อทีต่รวจ ATK จากอะไร ใชท้ีต่รวจ 
ATK เพราะเหตุใด เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ เป็น Multiple choice ตอนที ่ 4 เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาด (4Ps) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK ลกัษณะแบบสอบถามเป็น Likert Scale มี
การาแบ่งคะแนนการประเมนิออกเป็น 5 ระดบั คอื 5 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 4 เหน็ดว้ยมาก 3 เหน็ดว้ยปานกลาง 2 ไม่
เหน็ดว้ย และ 1 คอืไม่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการออกแบบ แบบสอบถาม ผูว้จิยัไดม้กีารสรา้งแบบสอบถามและปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรกึษา และผูเ้ชีย่วชาญท่านอื่นๆ มกีารตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อใหต้รงกบัเนื้อหาทีต่อ้งการวดัและ
ตรงกบัผลการวจิยัทีต่อ้งการ มกีารปรบัปรุงมาเรื่อยๆจนเสรจ็สมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

จะเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้ตน้จากขอ้มลูทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร ์ และพฤตกิรรมใรการเลอืกซื้อทีต่รวจ 
ATK โดยใชส้ถติพิืน้ฐานคอืการแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean ,Average) 



การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ คอื ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ และปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาด กบัตวัแปรตาม คอืการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK เพื่อทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis 
Testing) โดยทางผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิ ี Chi-Square มาเปรยีบเทยีบตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั  โดยมค่ีาระดบัความ
เชื่อมัน่ที ่ 0.05 และใช ้ Correlation ในการวเิคราะหค์วามมาก-น้อยในความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

 

ผลการวิจยั 

จากการศกึษา “ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ ตดัสนิใจ 
เลอืกซื้อทีต่รวจ ATK” นี้ ผูว้จิยัไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการใชแ้บบสอบถาม โดยไดม้กีารรวบรวมขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และจะน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์และแปรผลโดยมกีารน าเสนอ ดงันี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางการเปรียบเทียบปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือท่ีตรวจ ATK 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. (2-
tailed) 

ระดบัความสมัพนัธ ์

1. ความถีใ่นการใช ้ 0.057 0.259 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

2. ชนิดของทีต่รวจ ATK ในการใช ้ 0.033 0.505 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

3. สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด 0.072 0.151 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

4. ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อทีต่รวจ       

   4.1 ราคา 0.054 0.278 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.2 ยีห่อ้ -0.086 0.086 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.3 รวีวิจากผูใ้ชง้าน -0.030 0.547 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.4 ค าแนะน าจากเภสชักร -0.148 0.003 มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.5 ความสะดวกในการซื้อ 0.117 0.019 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.6 ไดร้บัมาตรฐานจาก WHO -0.122 0.014 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.7 อื่นๆ -0.072 0.151 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 



5. เหตุผลในการใชท้ีต่รวจ ATK       

   5.1 ใชใ้นการท างาน 0.035 0.485 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.2 ใชใ้นการเดนิทาง -0.035 0.491 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.3 ใชใ้นการเขา้พกัโรงแรม 0.01 0.847 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.4 ไปในสถานทีเ่สีย่ง -0.001 0.983 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.5 มอีาการคลา้ยเป็น COVID-19 -0.008 0.872 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.6 คนในทีท่ างาน/ในครอบครวั/คน
ใกลช้ดิ ตดิ COVID-19 

0.011 0.834 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.7 อื่นๆ 0.106 0.034 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

รวม -0.007 6.559 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    

 

ตารางท่ี 2 ตารางการเปรียบเทียบปัจจยัด้านราคาท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีตรวจ ATK 

ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

Pearson 
Correlation(r) 

Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ ์

1. ความถีใ่นการใช ้ 0.043 0.392 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

2. ชนิดของทีต่รวจ ATK ในการใช ้ -0.008 0.872 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

3. สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด 0.055 0.269 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

4. ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อทีต่รวจ       

   4.1 ราคา -0.072 0.15 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.2 ยีห่อ้ -0.058 0.248 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.3 รวีวิจากผูใ้ชง้าน -0.02 0.697 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.4 ค าแนะน าจากเภสชักร 0.025 0.623 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.5 ความสะดวกในการซื้อ -0.035 0.485 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.6 ไดร้บัมาตรฐานจาก WHO -0.125 0.012 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 



   4.7 อื่นๆ -0.047 0.347 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

5. เหตุผลในการใชท้ีต่รวจ ATK       

   5.1 ใชใ้นการท างาน -0.047 0.349 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.2 ใชใ้นการเดนิทาง 0.001 0.982 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.3 ใชใ้นการเขา้พกัโรงแรม 0.089 0.074 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.4 ไปในสถานทีเ่สีย่ง 0.003 0.957 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.5 มอีาการคลา้ยเป็น COVID-19 -0.029 0.559 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.6 คนในทีท่ างาน/ในครอบครวั/คน
ใกลช้ดิ ตดิ COVID-19 

0.041 0.409 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.7 อื่นๆ -0.015 0.762 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

รวม -0.199 8.187 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    

 

ตารางท่ี 3 ตารางการเปรียบเทียบปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือท่ีตรวจ ATK 

ปัจจยัดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ ์

1. ความถีใ่นการใช ้ 0.006 0.898 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

2. ชนิดของทีต่รวจ ATK ในการใช ้ -0.026 0.609 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

3. สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด 0.074 0.14 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

4. ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อทีต่รวจ       

   4.1 ราคา -0.036 0.473 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.2 ยีห่อ้ -0.116 0.02 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.3 รวีวิจากผูใ้ชง้าน 0.022 0.664 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.4 ค าแนะน าจากเภสชักร -0.046 0.356 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 



   4.5 ความสะดวกในการซื้อ -0.04 0.427 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.6 ไดร้บัมาตรฐานจาก WHO -0.056 0.264 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.7 อื่นๆ 0.069 0.166 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

5. เหตุผลในการใชท้ีต่รวจ ATK       

   5.1 ใชใ้นการท างาน -0.062 0.216 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.2 ใชใ้นการเดนิทาง -0.036 0.473 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.3 ใชใ้นการเขา้พกัโรงแรม 0.028 0.57 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.4 ไปในสถานทีเ่สีย่ง -0.055 0.268 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.5 มอีาการคลา้ยเป็น COVID-19 -0.096 0.055 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.6 คนในทีท่ างาน/ในครอบครวั/คน
ใกลช้ดิ ตดิ COVID-19 

0.054 0.28 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.7 อื่นๆ 0.074 0.138 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

รวม -0.242 6.017 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    

 

ตารางที ่4 ตารางการเปรยีบเทยีบดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการขายทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ 
ATK 

ปัจจยัดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการขาย 
(Promotion) 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ ์

1. ความถีใ่นการใช ้ 0.075 0.136 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

2. ชนิดของทีต่รวจ ATK ในการใช ้ 0.007 0.892 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

3. สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด 0.103 0.039 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

4. ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อทีต่รวจ      

   4.1 ราคา 0.025 0.621 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.2 ยีห่อ้ -0.038 0.453 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 



   4.3 รวีวิจากผูใ้ชง้าน -0.037 0.459 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.4 ค าแนะน าจากเภสชักร -0.115 0.022 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.5 ความสะดวกในการซื้อ 0.033 0.514 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.6 ไดร้บัมาตรฐานจาก WHO -0.03 0.543 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   4.7 อื่นๆ       

5. เหตุผลในการใชท้ีต่รวจ ATK -0.12 0.016 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.1 ใชใ้นการท างาน -0.025 0.617 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.2 ใชใ้นการเดนิทาง -0.076 0.131 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.3 ใชใ้นการเขา้พกัโรงแรม -0.04 0.427 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.4 ไปในสถานทีเ่สีย่ง -0.012 0.819 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.5 มอีาการคลา้ยเป็น COVID-19 0.034 0.498 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.6 คนในทีท่ างาน/ในครอบครวั/คน
ใกลช้ดิ ตดิ COVID-19 

0.026 0.609 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   5.7 อื่นๆ 0.107 0.033 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

รวม -0.083 6.829 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวจิยั เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ 
ATK และปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตรท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK มวีตัถุประสงค ์2 ขอ้ คอื ขอ้
ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อที่ตรวจ 
ATK ทัง้แบบ Swap และ แบบตรวจดว้ยน ้าลาย ในยี่ห้อที่มกีารวางจ าหน่ายโดยทัว่ไป และขอ้ที่ 2 คอื เพื่อศกึษา
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ (Demography) ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK โดยผูว้จิยั สามารถ
สรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

จากการวจิยัและเกบ็ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยจะมขีอ้มลูคอื เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพ รายได ้และอาชพี จะมกีารส ารวจจ านวน 400 คน จะพบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ทีเ่ขา้
มาตอบค าถาม คอืเพศหญงิ มจี านวน 265 คน คดิเป็น 66.3% อายุ 21 – 30 ปี มจี านวน 127 คน คดิเป็น 31.8% 



การศกึษาจะอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี257 คน คดิเป็น 64.3% สถานภาพส่วนใหญ่จะโสด มจี านวน 216 คน คดิเป็น 
54.0% รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสว่นใหญ่คอื 10,001 – 20,000 บาท มจี านวน 78 คม คดิเป็น 19.5% แต่ช่วงรายไดจ้ะ
ไม่ต่างกนัมาก ค่อนขา้งจะเกาะกลุ่มอย่างเช่น 30.001 – 40,000 บาท มจี านวน 76 คน คดิเป็น 19.0% 20,001 – 
30,000 บาท มจี านวน 75 คน คดิเป็น 18.0% และสุดท้าย ด้านอาชพีพบว่าอาชพีรบัราชการ/พนักงานราชการมี
จ านวนมากทีสุ่ด คอื 191 คน คดิเป็น 47.8% และรองลงมาคอืพนักงานเอกชน มจี านวน 123 คน คดิเป็น 30.8%  

 จากการเก็บขอ้มูลการวจิยั จะมขีอ้มูลด้านพฤติกรรมอยู่ 5 ขอ้คอื ความถี่ในการใช้งาน ชนิดของที่ตรวจ 
ATK สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด ปัจจยัทีใ่ชใ้นการเลอืกซื้อ และสุดทา้ยคอืเหตุผลในการใชง้านทีต่รวจ ATK 
ตามล าดบั จากตวัอย่างทีท่ าแบบสอบถามจ านวน 400 คน สามารถสรุปผลได ้คอื ความถีใ่นการใชง้าน สว่นใหญ่จะ
ใชง้าน 1 ครัง้ต่อเดอืน มจี านวน 149 คน คดิเป็น 37.3% ใชแ้บบ swap จมกู มจี านวน 365 คน คดิเป็น 91.3% และ
สถานทีท่ีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ดคอืรา้นขายยา/เครื่องมอืแพทย ์มจี านวน 220 คน คดิเป็น 55.0% มากกว่ารา้นสะดวกซื้อทีม่ ี
115 คน คดิเป็น 28.7% ซึ่งรา้นสะดวกซื้อดูเหมอืนจะเขา้ถงึไดง้่ายและราคาไม่สูงมาก แต่กลบัไม่นิยมเท่ารา้นขาย
ยา/เครื่องมอืแพทย์ ปัจจยัที่ใช้ในการเลอืกซื้อ จะมคีนแนนไม่ห่างกนัมากม ี 2 ตวัเลอืก คอืที่มาที่สุดเป็นปัจจยัที่
ไดร้บัมาตรฐานจาก WHO และมาตรฐานอื่นๆ มจี านวน 188 คนคดิเป็น 47.1% และรองลงมาเป็นปัจจยัดา้นราคา 
มจี านวน 186 คน คดิเป็น 46.5% ต่อมาเป็นเหตุผลที่ใช้ที่ตรวจ ATK เหตุผลที่ใช้มากที่สุดคอื ใช้ในการท างาน มี
จ านวน 265 คน คดิเป็น 66.3% รองลงมาคะแนนค่อนขา้งห่างกนั จะเป็นใช้เนื่องจากคนในที่ท างาน/ครอบครวั/
บุคคลใกลช้ดิมอีาการหรอืตดิโควดิ-19 มจี านวน 181 คน คดิเป็น 45.3% 

 จากการวจิยัทีแ่ละการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ ามาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS โดยใชว้ธิกีารหา
ความสมัพนัธด์ว้ย Chi-Square ดา้นประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อทีต่รวจ ATK ในครัง้นี้ ทางผูว้จิยัพบ
ชุดขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ดงันี้ ในดา้นของเพศ พบว่า เพศมคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อดา้นราคา , ปัจจยั
ที่เลอืกซื้อด้านยีห่้อ และปัจจยัที่เลอืกซื้อดา้นการไดร้บัมาตรฐานจาก WHO ของที่ตรวจ ATK ส่วนปัจจยัอื่นๆ ไม่
พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นั ในดา้นของอายุ พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บั ความถีท่ีใ่ชต้รวจ , สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อ
บ่อยที่สุด , ปัจจยัที่เลอืกซื้อด้านราคา , ปัจจยัที่เลอืกซื้อดา้นยี่หอ้ , ปัจจยัที่เลอืกซื้อดา้นค าแนะน าจากเภสชักร , 
ปัจจยัที่เลอืกซื้อด้านความสะดวกในการซื้อ และเหตุผลที่มคีวามสมัพนัธ์กนั คอื ใช้เพื่อเดนิทาง , ใช้เพื่อเขา้พกั
โรงแรม , ใชเ้มื่อมอีาการคลา้ย COVID-19 และสุดทา้ย ใชเ้มื่อคนใกลช้ดิ คนทีท่ างาน หรอืคนในครอบครวัมอีาการ
หรอืตดิ COVID-19 ในดา้นของการศกึษา พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบั สถานทีจ่ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด , การใช ้ATK 
เพื่อเขา้พกัโรงแรม และสุดท้ายคอืการใช้ ATK เมื่อคนใกล้ชดิ คนที่ท างาน หรอืคนในครอบครวัมอีาการหรือติด 
COVID-19 ในดา้นของสถานะ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบั สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด , ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อด้าน
ราคา , ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อดา้นยีห่อ้ , ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อดา้นค าแนะน าจากเภสชักร , ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อดา้นความสะดวก
ในการซื้อ และเหตุผลในการใชท้ีต่รวจ ATK ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัคอื ใชท้ีต่รวจ ATK เพื่อเดนิทาง และสุดทา้ยคอื ใช้
ที่ตรวจ ATK เมื่อมอีาการคล้าย COVID-19 ในด้านของรายได้ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัเหตุผลในการใช้ที่ตรวจ 
ATK คอื ใช้ที่ตรวจ ATK เพื่อเดนิทาง และ เหตุผลอื่นๆ ในด้านของอาชพี พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบั ชนิดของที่



ตรวจ ATK , ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อดา้นราคา , ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อดา้นยีห่อ้ , ปัจจยัทีเ่ลอืกซื้อดา้นการไดร้บัมาตรฐานจาก 
WHO ของทีต่รวจ ATK และเหตุผลในการใช ้คอื ใชท้ีต่รวจ ATK เพื่อท างาน และสุดทา้ยคอืใชเ้พื่อเหตุผลอื่นๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

 จากการท าแบบสอบถาม ไดม้กีารส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และไดม้กีารใหผู้ต้อบแบบสอบถาม 
สามารถแนะน าได้ตามสะดวก พบว่ามคีวามคดิเหน็ที่น่าสนใจ คอื “ต้องการให้มผี้าเชด็มอืฆ่าเชื้อมากบัชุดตรวจ 
ATK ด้วย” เนื่องจากในการตรวจ ไม่ว่าจะพบเชื้อ หรอืไม่พบเชื้อ มโีอกาสได้สมัผสักบัสารคดัหลัง่ บางท่านไม่มี
อุปกรณ์ท าความสะอาดหรอืไม่ไดพ้กน ้ายาลา้งมอืไป ผา้เชด็ท าความสะอาด ถอืว่าเป็นอุปกรณ์เสรมิทีท่ าใหผู้ใ้ช้งาน
สามารถตดัสนิใจในการซื้อไดง้า่ยขึน้ ขอ้มลูทีท่างผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะมา เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัและ
สามารถต่อยอดความคดิไปยงัสนิคา้อื่นๆไดอ้กีดว้ย  
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