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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ ใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และสถิติวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิง อายุที่มากกว่า 36 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว และรายได้ที่สูงกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและ
แพร่กระจายเช้ือโรคโควิด 19 ที่มากที่สุด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และ
รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: โควิด - 19 ความตระหนักรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต  
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the behavior in using personal protective equipment for prevention 
against becoming infected with or spreading the novel coronavirus 2019 (COVID-19) among consumers in the 
Bangkok metropolitan area. The sample group in this research included 4 0 0  consumers residing in the 
Bangkok metropolitan area, aged 1 8  and using protective equipment to prevent COVID-19 . The data were 
collected by a questionnaire and the statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. The statistics used to test the hypothesis included t-statistics, One-way Analysis of 
Variance and Multiple Regression. The results of the hypothesis testing showed that consumers with different 
demographic characteristics, such as gender, age, status, education, occupation, and monthly income 
influenced behavior in using protective equipment to prevent the infection and transmission of COVID-1 9 , 
which were statistically significant at a level of 0 .05 . The results of the research found that married female 
consumers, over 3 6  years old, with a postgraduate level of education, employed as business owners, and 
with incomes of 50,000 baht per month demonstrated behavior of using equipment to prevent infection and 
spread COVID-19 the most. Furthermore, knowledge of COVID-19, awareness of COVID-19 and lifestyle had an 
influence on behavior in using personal protective equipment for prevent being infected and spreading 
COVID-19.  
 
Keywords: COVID-19, Awareness, Lifestyle 
 

บทน า 
 โรคโควิด-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรสัโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ซึ่งโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่มีการระบาดครั้งแรก
ในเดือนธันวาคม ปี 2019 ณ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน (องค์การอนามัยโลก , 2020) (เอกสารจากเว็บไซต์) การแพร่เชื้อจากคนสู่คน
เกิดได้โดยผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม สามารถรับเช้ือได้จากการหายใจเอาฝอย
ละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า  การติดเช้ือไวรัสชนิดนี้มี
ตั้งแต่ท าให้เกิดอาการเล็กน้อยในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทางเดินหายใจ อาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ภาวะ
พิษเหตุติดเชื้อท่ีเป็นสาเหตุของอวัยวะล้มเหลวและการเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อบางรายแจ้งว่าไม่มีอาการใด ๆ เลย ขณะนี้
โรคโควิด-19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก การรักษาสุขอนามัย การมีความรู้เกี่ยวกับโรคและการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายผู้ติดเช้ือการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัส              
โคโรนา 2019 การสวมใส่หน้ากากเป็นอีกมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้อยู่ใน
วงจ ากัด หลักการของหน้ากากมีประโยชน์เพื่อปกป้องคนสุขภาพดี (สวมหน้ากากเพื่อป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ)  
หรือควบคุมแหล่งแพร่เช้ือ (ผู้ติดเช้ือสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ) 

จากสถานการณ์การปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะสามารถควบคุมการระบาดในได้เมื่อไร ดังนั้นความ
เข้มงวดในการป้องกันตัวยังเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้การเลือกคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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ประชาชนจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคและสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองเพื่อสามารถเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสม
กับลักษณะการด าเนินชีวิต  

เนื่องจากปัญหาที่พบหลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดเหตุการณ์ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าของ
ผู้ประกอบการบางราย หรือการน าของที่ไม่ได้มาตรฐานในการป้องกันออกจ าหน่าย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ
ความรู้ความเข้าใจต่อโรคโควิด-19  ความตระหนักต่อโรคโควิด-19  และ รูปแบบการด าเนินชีวิต ต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยหวังว่าผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการตลาด ก าหนด
รูปแบบการสื่อสาร รวมถึงคิดค้นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือไวรัส          

โคโรนา 2019 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือไวรัส              

โคโรนา 2019 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน

การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ที่แตกต่างกัน 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีอิทธิพลกับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจาย

เชื้อโรคโควิด-19 ทีแ่ตกต่างกันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีอิทธิพลกับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือ

โรคโควิด-19 ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลกับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ที่

แตกต่างกันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น.57-58) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ลักษณะเหล่านี้เป็น เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
การตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น  
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 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจ ชวาล แพรัตกุล (2552, น. 133) ได้นิยามความหมายของความรู้ คือ 
รายละเอียดของข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ที่สะสมมาจากอดีตและถ่ายทอดต่อๆกันมา 
หรือเป็นสิ่งที่เกิดจากการอบรมสั่งสอนจากสถานศึกษา หรือแม้กระทั่งจากครอบครัว สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน จ านง พราย
แย้มแข (2531, น. 44) ได้นิยามความหมายของความรู้ คือ การคงรักษาไว้ซึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2520, น. 10-11) นิยามความหมายของความรู้ คือ พฤติกรรมที่เป็นล าดับขั้นตอน อาจจะเป็นแนวทฤษฎีที่เป็นข้อเท็จจริง 
ค าจ ากัดความ วิธีการแก้ปัญหา หรือ กฎโครงสร้างที่ได้บัญญัติไว้ในอดีต โดยเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันมาด้วยจากความจ า การฝึกฝน หรือ
การมองเห็น อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, น. 185-189) กล่าวไว้ว่า ความรู้ (knowledge) หมายถึงข้อมูลของข่าวสารที่เกี่ยวกับ
หน้าที่ของบุคคลที่ใช้บริการในตลาดที่อยู่ในความจ า โดยเรียกว่า ความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (Consumer Knowledge) โดย
สามารถศึกษาได้จากการตอบค าถามดังนี้ ผู้บริโภคอะไร ความรู้จัดระเบียบในความจ า ในรูปแบบใดและสามารถวัดหรือทดสอบ
ความรู้ได้อย่างไร 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู้ จรินทร์ ธานีรัตน์ (2517, น. 64) กล่าวถึงความหมายของความตระหนักรู้ไว้
คือ ส านึกหรือความรู้สึกที่ต้องการหาเหตุผลในพฤติกรรมที่ได้กระท าไปในแต่ละครั้ง ประพล มิลินทจินดา (2542, น. 19) กล่าวถึง
ความตระหนักรู้ว่าหมายถึง สิ่งที่บุคคลแสดงออกในรูปแบบของความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความส านึก โดยเกิดจากความเข้าใจ
ของบุคคล และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยความตระหนักที่เกิดขึ้นต้องอาศัยระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม Good (1973, p. 54) ได้กล่าวถึงการเกิดความตระหนักรู้ เกิดเมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า หรือรับสัมผัสจาก
สิ่งเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้ เมือรับรู้ กระบวนการต่อไปท่ีเกิดขึ้นคือเข้าใจในสิ่งเร้านั้น คือ โดยเกิดความคิดรวบยอด และน าไปสู่การ
เรียนรู้ คือ มีความรู้ในสิ่งนั้น และน าไปสู่การเกิดความตระหนักรู้ในที่สุด ซึ่งการคงความรู้ และความตระหนักต่างก็จะน าไปสู่การ
กระท า หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้นๆ ขั้นตอนหลังจากที่บุคคลในรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า จนกระทั่งเกิด             
การรับรู้ 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ดารา ทีปะปาล (2542, น. 169) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตหมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิต ท่ีสะท้อนออกมาในรูปแบบกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นต่างๆ โดยรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตนี้จะครอบคลุมกลุ่มบุคคลใน 3 ระดับซึ่งได้แก่ กลุ่มปัจเจกบุคคล กลุ่มเล็กของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กัน และกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ 
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555, น. 100-101) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คือรูปแบบการด าเนินกิจกรรมต่างๆของคนที่แสดง
ถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคล โดยเกี่ยวข้องกับลักษณะทางบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ชนช้ันทางสังคม 
วัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมย่อย ท้ังนี้รูปแบบการด าเนินชีวิตยังแสดงถึงลักษณะการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคล (Activities) 
ความสนใจในสภาพแวดล้อมรอบตวั (Interest) และความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง (Opinion) ส าหรับการชี้วัด
รูปแบบการด าเนินชีวิต ในแนวทางของนักการตลาดมักศึกษาการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler & Keller, 2009, p. 190) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล หรืออาจเป็นกลุ่มคน องค์กร ได้เช่นกัน (ในที่นี้หมายถึงผู้บริโภค) 
เกี่ยวกับการเลือกซื้อ และการใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 231) ได้กล่าวว่าการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการศึกษาค้นหาถึงลักษณะความต้องการ หรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วย
ให้นักการตลาดสามารถจัดสรรกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรค             

โควิด-19 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือโดยอาศัยวิธีความสะดวก 

(Convenience Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริโภคที่เคยใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19   
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
โดยอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเช้ือโรค
โควิด-19 ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนท่ี 5 เป็น
ส่วนท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และสถิติ
วิเคราะห์การถดถอย 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 
36 ปีขึ้นไป จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 มีสถานภาพโสด จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 193 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 332 คน มรีะดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ความรู้ความเข้าใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.00 รองลงมา คือ ความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.00 
 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ   
มากที่สุดได้แก่ ท่านรักษาสุขอนามัยของมือ และใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับกลุ่มคน ในช่วงที่มี การระบาดของโรคโควิด-19    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่าการท าให้การระบาดของโรคโควิด-19 สามารถควบคุมได้ จ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ท่านมีความกังวลเมื่อพบบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากาก
อนามัยในที่สาธารณะ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ท่านคิดว่ามีความจ าเป็นในการเลือกประเภท
ของหน้ากากให้เหมาะสมกับสถานท่ี สถานการณ์ และ กิจกรรม ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ 
ท่านยินดีปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตประจ าวันหากมีส่วนช่วยให้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามล าดับ โดยข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากได้แก่ 
ท่านคิดว่าแอลกอฮอล์ล้างมือแต่ละตราสินค้ามีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน จ าเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียดและรอบคอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 และ ท่านติดตามข้อมูลค าแนะน าของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
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 รูปแบบการด าเนินชีวิต ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าหาข้อมูลที่ต้องการจาก internet และ social network  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73                  
ข้อรู้สึกว่าท่านตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ข้อรู้สึกว่าท่านนอนอย่างน้อยวันละ 8 ช่ัวโมง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 และผู้บริโภคมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าความถี่ของการเดินทางไปแหล่งช้อปปิ้ง หรือ
ห้างสรรพสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และข้อรู้สึกว่าท่านออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  ตามล าดับ  รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจ โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีความสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านใส่ใจดูแลสุขภาพ ของ
สมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และข้อที่ผู้บริโภคมีความสนใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาได้แก่ ท่านสนใจแนวทางการปฎิบัติตนให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคและภาวะความเจ็บป่วย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ท่านหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ท่านมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และป้องกันภาวะเจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และท่านสนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านสุขภาพกับ
บุคคลรอบข้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ตามล าดับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเห็น 
โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ แนวทางการใช้ชีวิตส่งผลต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาได้แก่  
ท่านดูแลสุขภาพเพราะต้องการลดโอกาสเกิดการเจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และข้อที่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ท่านสามารถหาวิธีการดูแลสุขภาพที่น่าเช่ือจาก internet ได้ด้วยตัวท่านเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาได้แก่                
ท่านสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลการดูแลสุขภาพจาก internet ได้ด้วยตัวท่านเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 
 พฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม              
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ              
มากที่สุด ได้แก่ ท่านใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 รองลงมาได้แก่ ท่านท าความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
และท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด -19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19               
มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 708.35 บาทต่อเดือน จ านวนครั้งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ
ข้อมูลโรคโควิด-19 ครั้งต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 6.32 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจะน าไปวางตามพื้นท่ีสาธารณะ ครั้งต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะ เฉลี่ย 5.39 ครั้งต่อสัปดาห์ และความถี่ในการใช้
แอพพลิเคช่ัน หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพื้นที่หรืออาคารสาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้
แอพพลิเคชั่น หมอชนะ ไทยชนะ เดินทางไปในพ้ืนท่ีหรืออาคารสาธารณะ เฉลี่ย 2.59 ครั้งต่อสัปดาห์ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้
อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและ
แพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ 
(Y1) ท าความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ (Y2) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน (Y4) 
และ ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพ้ืนท่ีหรืออาคารสาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ (Y7) 
 สมมติฐานที่ 3 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและ
แพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ 
(Y1) ท าความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ (Y2) ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด -19 (Y3) 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน (Y4) และ จ านวนครั้งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 
ต่อสัปดาห์ (Y5) 
 สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเช้ือ
โรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ (Y1) ท าความ
สะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ (Y2) ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 (Y3) จ านวนครั้งที่มีการ
พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 ต่อสัปดาห์ (Y5) ความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่
สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ (Y6) และ ความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ัน หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพื้นท่ีหรืออาคารสาธารณะ
ครั้งต่อสัปดาห์ (Y7) 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพิ่มเติม โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อเปรียบเทียบ
อิทธิพลปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (X1) ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 (X2) ความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (X3) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมด้านกิจกรรม (X4) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม
ด้านความสนใจ (X5) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมด้านความคิดเห็น  (X6)  พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการใส่หน้ากาก
อนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ (Y1) คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (X1) ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์
ป้องกันโรคโควิด-19 (X2) และ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (X3) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ท าความสะอาดมือด้วยการ
ล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ (Y2) คือ ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 (X2) และ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
(X3) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์เรื่องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 (Y3) คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโค
วิด-19 (X1) ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (X3) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ (X5) และ ด้านความคิดเห็น (X6) ตัว
แปรที่สามารถพยากรณ์เรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 บาทต่อเดือน (Y4) คือ ความรู้ในการเลือกใช้
อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 (X2) และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ (X5) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์เรื่องความถี่ในการท า
ความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ (Y6) คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 
(X4) และ ด้านความสนใจ (X5) พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์เรื่องความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ัน หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อ
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เดินทางไปในพื้นที่หรืออาคารสาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ (Y7) คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (X1) ความรู้ในการเลือกใช้
อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 (X2) รูปแบบการด าเนินชีวิตความสนใจ (X5) และ ด้านความคิดเห็น (X6) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจาย 
เชื้อโรคโควิด-19 แตกต่างกัน 

เพศ ผู้บริโภคเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19                 
แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคเพศหญิงมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ในเรื่องการ
ใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานท่ีสาธารณะ และความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวาง
ตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ มากกว่า เนื่องจากความเคร่งครัดในการดูแลสุขอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
สุภาภรณ์ วงธิ (2564) ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีกว่า
เพศชาย 

อายุ ผู้บริโภคอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19                
แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด -19 
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีประสบการณ์ในการดูแลตนเองทางด้านสุขภาพมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
วรนุช ยิ้มฟุ้งเฟื่อง (2548) ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีอายุ 41-60 ปี และอายุ 61 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกดีกว่า
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุ 15-20 ปี 

สถานภาพ ผู้บริโภคสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรค                
โควิด-19 แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคสถานภาพสมรส / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / หม้าย มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติด
เชื้อและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ด้านการใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ การท าความสะอาดมือ
ด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน และจ านวนครั้งที่มีการพูดคุย
เกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 ต่อสัปดาห์มากกว่า เนื่องจากโดยผู้บริโภคสถานภาพสมรส / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ / หม้าย ซึ่งอยู่ใน
สถานะแต่งงาน หรือเคยผ่านชีวิตแต่งงานมักให้ความส าคัญกับครอบครัว รวมถึงด้านสุขภาพ จึงท าให้มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ที่มากกว่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาคริต หนูนุ่น (2552) ท าการวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า
สถานะคู่ และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในระดับสูง 

ระดับการศึกษา ผู้บริโภคระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจาย
เชื้อโรคโควิด-19 แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและ
แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 มากที่สุดในเรื่องใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานท่ีสาธารณะ ท าความสะอาดมือด้วย
การล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วน
บุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ ความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ัน หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปใน
พื้นท่ีหรืออาคารสาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจาก การศึกษาระดับที่สูงขึ้น ท าให้สามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ความ
ถูกต้องได้มากขึ้น จึงท าให้มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 ที่มากกว่า                 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ กสิผล (2541) ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชน
ในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงแตกต่างกัน 

อาชีพ ผู้บริโภคอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 
แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว /อื่นๆ มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและ
แพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 มากท่ีสุดในเรื่อง ใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานท่ีสาธารณะ ท าความสะอาดมือด้วย
การล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์  จ านวนครั้งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 ต่อสัปดาห์ ความถี่ในการท าความสะอาด
เครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากอาชีพเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว 
จ าเป็นต้องเจอคนที่หลากหลาย และต้องป้องกันความเสี่ยงเกิดการระบาดในสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเองด้วย จึงท าให้มี
พฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 ที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ทวีศักดิ์ กสิผล (2541) ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่าผู้ทีม่ีอาชีพต่างกันมีการปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงแตกต่างกัน 

รายได้ต่อเดือน ผู้บริโภครายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือ
โรคโควิด-19 แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการ
ติดเชื้อและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 มากท่ีสุด ในเรื่องท าความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน เนื่องจากเมื่อมีรายได้ที่สูงจะส่งผลต่ออ านาจในการซื้อสูง น ามาซึ่งการใช้อุปกรณ์
ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร สมมัง (2557) เรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้รบับริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช ผลการวิจัย
พบว่ารายได้มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

สมมติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีอิทธิพลกับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและ
แพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19               
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีอิทธิพลต่อ การใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ การท า
ความสะอาดมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ัน  หมอชนะ             
ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพื้นที่หรืออาคารสาธารณะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                  
โรคโควิด-19 ด้านความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 มีอิทธิพลต่อ การใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ใน
สถานท่ีสาธารณะ และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องมาจากหากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มากขึ้น จะท าให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง และผลที่
เกิดขึ้นเมื่อมีการติดเช้ือ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธานี กล่อมใจ et al., 2563) ได้ศึกษาเรื่องความรู้และพฤติกรรมของประชาชนในเรื่องการ
ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) ผลการวิจัยพบว่าความรู้กับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานที่ 3 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีอิทธิพลกับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและ
แพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่าความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 มี
อิทธิพลต่อ การใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ท าความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 และ จ านวนครั้งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 ต่อสัปดาห์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องมาจากการมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ท่ีมาก
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ขึ้น ส่งผลต่อการรับรู้ถึงผลกระทบของโรคโควิด-19 ท่ีอาจเกิดขึ้นกับทั้งตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคม รวมถึงรับรู้ว่าพฤติกรรม
ของบุคคล ส่งผลต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จึงส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและ
แพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Breckler, 1986) ท่ีกล่าวไว้ว่าการจะให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางที่พึง
ปรารถนานั้นจ าเป็นท่ีจะต้องให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึ่งบุคคลจะเกิดความตระหนักได้ก็ตอ้งมีการรับรู้สิ่งนั้น 

สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลกับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายเชื้อโรค              
โควิด-19 ท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อ
ความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมที่ให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ท่ีสูง ท าให้มีความถี่
ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่ อาจจะน าไปวางตามพื้นท่ีสาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันส่งเสริมสุขภาพที่มากกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลต่อการท าความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ 
และความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ัน หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพื้นที่หรืออาคารสาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมากกว่า จะมีความใส่ใจในด้านการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลรอบตัว 
รวมถึงการติดตามข่าวสาร พูดคุย หาข้อมูลทางด้านการดูแลสุขภาพ จึงท าให้มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ
แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ท่ีมากกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อ การใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานท่ีสาธารณะ การท าความสะอาดมือด้วยการ
ล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ และความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพื้นที่หรืออาคารสาธารณะครั้งต่อ
สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานเนื่องจากผู้บริโภคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นมากกว่า จะให้ความส าคัญการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความเจ็บป่วย มีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพที่
มากกว่า จึงท าให้มีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 ที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Hawkins, 1998) ที่กล่าวไว้ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน กิจกรรม ความสนใจ ความชอบ/ไม่ชอบ ทัศนคติ ความคาดหวัง 
ความรู้สึก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

เนื่องจากผู้วิจัยท าการศึกษาเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยอิสระต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการ
ติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ด้านการใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด ความตระหนักรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 ของ
ผู้บริโภคในเรื่องใส่หน้ากากอนามัยบ่อยแค่ไหนเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ มากที่สุด ตามด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิ ด-19 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความเห็น และความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 

ด้านท าความสะอาดมือด้วยการล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในเรื่องท าความสะอาดมือด้วยการ
ล้างสบู่หรือแอลกอฮอล์มากที่สุด ตามด้วย และความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 ตามล าดับ 
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ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 ของผู้บริโภคในเรื่องติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ตามด้วย ความรู้ในการเลือกใ ช้อุปกรณ์
ป้องกันโรคโควิด-19 และ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ 
ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความเห็นมีอิทธิพลเชิงลบต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อ
โรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในเรื่องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ตามด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในเรื่องด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บาทต่อเดือน ตามด้วย ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ด้านจ านวนครั้งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 ต่อสัปดาห์ ทุกปัจจัยอิสระมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้
อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 ของผู้บริโภคในเรื่องด้านจ านวนครั้งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูล               
โรคโควิด-19 ต่อสัปดาห์ โดยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 
ของผู้บริโภคในเรื่องด้านความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความเห็น มีอิทธิพลเชิงลบต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในเรื่องด้านความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่
อาจจะน าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ด้านความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ัน หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพื้นที่หรืออาคารสาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเช้ือโรค
โควิด-19 ของผู้บริโภคในเรื่องด้านความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ัน หมอชนะ ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปในพื้นที่หรืออาคารสาธารณะ
ครั้งต่อสัปดาห์มากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามด้วย  ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความเห็น มีอิทธิพลเชิงลบต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 ของผู้บริโภคในเรื่องด้านความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่อาจจะ
น าไปวางตามพื้นที่สาธารณะครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามด้วย ความรู้ในการเลือกใช้
อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. ผู้ประกอบการต้องการคิดค้นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความหลากหลาก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับการคิดค้นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเช่น ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่
มีครอบครัว กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว หรือ กลุ่มผู้บริโภครายได้สูง เป็นต้น ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคเหล่านี้ มีพฤติกรรมที่มีใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อเดือนที่สูง 
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2. ผู้ประกอบการควรผลิตสือ่ในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ทั้งในแง่การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และความรู้ใน
การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด -19 โดยเน้นการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ที่สามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการยกตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยเพิ่มจ านวนผู้บริโภคที่สามารถประเมินและ
วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลเป็นวงกว้างมากข้ึน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าหากยิ่งมีความรู้ที่มากข้ึนยิ่งท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
ในการใช้อุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มากขึ้น โดยเฉพาะหากต้องการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและราคาสูง ควรเน้นให้ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่นการเลือกประเภทหน้ากากให้เหมาะสมกับสถานที่และ
กิจกรรม เนื่องจากส่งผลต่อพฤติกรรมมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันท่ีสูงขึ้น 

3. ผู้ประกอบการควรมีการผลิตสื่อท่ีสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่ผู้บริโภค ในแง่ผลกระทบจากการดูแล
สุขอนามัยของมือ การใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการ
พฤติกรรมการใช้อปุกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ท่ีสูงขึ้น 

4. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญการสือ่สารกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสนใจดูแลสุขภาพ สนใจ
แนวทางการปฎิบัติตนให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคและภาวะความเจ็บป่วย ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่มีความสนใจดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมที่มีใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อเดือนท่ีสูง 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยในกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ในแง่พื้นที่อาศัย เนื่องจากพ้ืนท่ีอาศัยที่ แตกต่างกันอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่

ต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการตลาด ก าหนดรูปแบบการสื่อสาร ได้เหมาะสมและแม่นย า              
มากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยมีการเปรียบเทียบในแต่ละยี่ห้อในด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ว่าผู้บริโภค
มีความต้องการและนิยมผลิตภัณฑ์ลักษณะใด เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจาย             
เชื้อโรคโควิด-19 เช่น นโยบายของภาครัฐ รูปแบบการท างานเพื่อได้ทราบถึงปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันการติดเชื้อ ได้ครอบคลุมมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์แผนการตลาด และการสื่อสารที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นที่ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก  อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกรู อาจารย์ที่ปรึกษา               

ที่กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน า ข้อช้ีแนะ และค าปรึกษา ตรวจแก้ไข้ข้อบกพร่องต่างๆ และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จิโรจน์ บุรณศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล ท่ีกรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ รวมถึงคณาจารย์ที่ได้เพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน และความช่วยเหลือผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาที่ได้ศึกษาหลักสูตรนี้ และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี 
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