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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพารา

ธรรมชาติ100%แบรนด TNF   ของผูประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ

หมอนที่นอนยางพาราธรรมชาติ100% แบรนด TNF ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ประชากร 3.) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด (4P’s)  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100%แบรนด 

TNF ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางงานวิจัยครั้งนี้ คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราธรรมชาติ100%แบรนด 

TNF ของผูประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณาไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดี่ยว (One –way  ANOVA) หากพบความแตกตางจะ

นําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression ) 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ  สถานภาพ   อาชีพ ตางกัน ทํา

ใหกระบวนการซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยรวมไมตางกัน ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  รายได ตางกัน  ทําใหกระบวนการซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 

100% แบรนด TNF โดยรวมตางกันและในสวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อ; หมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF; ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ 
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Abstract  
The research aims 1)To study a decision to purchase a TNF’s 100% Latex mattress and 

pillow of personnel in Bangkok.2)To study a decision to purchase a TNF’s 100% Latex mattress 

and pillow of personnel in Bangkok. The sample group was 400 people of personnel in 

Bangkok, purchasing a TNF’s 100% Latex mattress and pillow. 3)To study a 4P’s of marketing 

mix affection a decision to purchase a TNF’s 100% Latex mattress and pillow of personnel in 

Bangkok. 

The questionnaire was a tool for gathering the data. The data gathered were analyzed 

by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis were 

tested by independent sample (t-test), one-way ANOVA, in case of it’s had statistical significant 

different a pair of variables. The LSD and Multiple Regression were used to test hypothesis for 

each pair in order to see the difference. 

The results of hypothesis testing in Bangkok population which different gender, status 

and occupations, making the decision to purchase  the TNF’s 100%  Latex mattress and pillow 

were not different. The ages, education and incomes of Bangkok population making the 

decision to purchase the TNF’s 100% Latex mattress and pillow were differently. The 4P’s 

marketing mix was affected to a decision of Bangkok population to purchase a TNF’s 100% 

Latex mattress and pillow. 

Keyword decision to purchase , TNF’s 100% Latex Mattress and Pillow, of People im Bangkok 
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บทนํา 

 ที่นอนยางพาราเปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยปลูกยางพาราเปนอันดับ 1 ของโลก 

ปจจุบันปลูกแทบทุกภาคในประเทศไทย และประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาประเทศวา สามารถผลิต

ยางพาราที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลก สงผลใหยอดสงออกยางดิบของไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งแหลงผลิต

ยางที่มีคุณภาพอยูที่ภาคใตของประเทศ ปจจุบันไดขยายพื้นที่ปลูกยางไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศจึงทําให

สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น โดยการสนับสนุนของภาครัฐ ใหมีการนําน้ํายางพารามาเปนวัตถุดิบใน

การผลิตที่นอนยางพาราใหมีคุณภาพสูงและเพียงพอตอความตองการสําหรับผูบริโภค ซึ่งสามารถสงเสริมให

ประชาชนคนไทยมีอาชีพอยางยั่งยืน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราธรรมชาติ100%แบรนด TNF   ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราธรรมชาติ100% แบรนด TNF   ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากร  

 3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) มีผลตอกระบวนการตัดสินซื้อหมอนที่นอนยางพารา

ธรรมชาติ 100% แบรนด TNF ของผูประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ขอบเขตการการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผูตัดสินใจซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราธรรมชาติ100% แบรนด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยาง

ของ Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยได พบวาจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง  

 2.ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราธรรมชาติ100%แบรนดTNF ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯจําแนกตามปจจัยตางๆ ตัวแปรที่ใชใน

การศกึษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ   ดานประชากร    เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได   ตัวแปร

อิสระดาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย สงเสรมิการขาย  

2.ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจซื้อหมอน   ที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% แบรนด TNF 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.ใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเลื่อกซื้อผลิตภัณฑที่นอนยางพาราแท 100% ใหผูบริโภค  

2.เปนขอมูลใหผูผลิตที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% ทั้งเกาและใหม เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตอยอด

ผลิตภัณฑที่มีอยูและนํามาคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ ใหตรงกับความตองการที่แทจริงของผูบริโภค 

3.เปนขอมูลใหผูที่อยูในอุตสาหกรรมเครื่องนอนในเรื่องของนวัตกรรมที่ตองคิดคนและพัฒนาให

เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากร 

เสวลักษณ  สมานพิทักษวงค ( 2560)  ไดกลาวไววา เปนแนวทางในการศึกษาถึงความเปนไปไดในการ

กําหนดเปาหมายประชากรศาตรเปนศาตรที่ใหความรูเก่ียวกับขนาด องคประกอบการ การกระจาย และการ

เปลี่ยนแปลงของประชากร  ประชากรเหลานี้คือมนุษย  ผูมีความตองการอัญธรรมชาติอยูนั้นเอง สวนนักการ

ตลาดเปนผูที่มีหนาตองเขาไปสรางความอยากไดในผลิตภัณฑของบริษัทใหบังเกิดในหมวดหมูมวลมนุษย   

  Kotler & Keller (2552, อางใน กนกพรรณ สุขฤทธิ์, 2557) ไดใหความหมายปจจัยทาง

ประชากรศาสตรไววา เปนปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค และการตัดสินใจซื้อสินคาหรือ

บริการของผูบริโภค ซึ่งอิทธิพลสวนบุคคลตางๆ ที่นิยมใชแบงสวนตลาด ไดแก อายุ เพศ   การศึกษา อาชีพ และ 

รายได 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

Kotler  (1997, 92 อางใน นางสาวโสภิตา รัตนสมโชค, 2558, หนา 10) ไดกลาวไววา สวนผสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะ

นํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคา  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 80-81 อางอิงในนางสาวโสภิตา รัตนสมโชค, 2558, หนา 11-

15) ไดกลาวไววา สวนผสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนอง

ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ   

วศินี  เรืองคณะ (2555) ไดศึกษาการใหคุณคาตราสินคาและกระบวนการตัดสินใจซื้อที่นอนสลัมเบอร

แลนดที่ซื้อที่นอนจากหางสรรพสินคาหรือรานคาโมเดิรนเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุม
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ตัวอยางใหคุณคาตราสินคาตามแนวคิดมีตราสินคาและการรับรองคุณภาพมีกระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบรโิภค   

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550:46)กลาววาการตัดสินใจ  กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จากทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยูซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่

เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สาคัญ

และอยูภายในจิตใจของผูบริโภค 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศีรณา วงคปญญเวช (2553) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่นอน

ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาเพศหญิงวัยกลางคน ทํางานรัฐซื้อสินคาหางสรรพสินคา 

ตอนที่ซื้อไมมีโปรโมชั่น กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโครงการจะซื้อที่นอนใหม กลุมตัวอยางที่มีโครงการจะซื้อที่

นอนใหมจะซื้อภายในระยะเวลา 1-2 ป จะซื้อเพ่ือใหตัวเองเพื่อแทนของเดิม ถาหากกลุมตัวอยางตองการซื้อที่

นอนใหมจะเลือกซื้อที่นอนที่ทําจากวัสดุยางพารา ไมยึดติดย่ีหอของที่นอน  

 ศตยุ ไชยสุวรรณ (2556) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอคุณคาตราสินคาที่นอนระดับพรีเมียม ผลการศึกษา

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ ผลการศึกษาดานองคประกอบของคุณคาตราสินคาในภาพรวมให

ความสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางเชื่อมั่นในตัวสินคาดานคุณภาพ ในดานความคิดเห็นกับคุณคาตราสินคาที่

นอนมีความเหมาะสมที่ซื้อที่นอนแบรนดนี้แทนที่จะซื้อที่นอนแบรนดอ่ืน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง กระบวนการตัดสินใจซื้อที่หมอนและนอนยางพาราจากธรรมชาติ 100%  แบรนด TNF 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไมทราบถึงจํานวนประชากรที่แนนอนการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใชการเปด

ตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ดังนั้น กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยที่ 400 คน โดยใชวิธีการ

สุมแบบไมอาศัยความนาจะเปนโดยสุมแบบสะดวก ตัวแปรในการวิจัย ไดแก ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดวย 

ปจจัยดานประชากร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได  สภาพ  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานสงเสรมิการตลาด 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เก่ียวของกับลักษณะประชากร ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6ขอ  
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สวนที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวก ดานชองทางการประชาสัมพันธ และดานคุณภาพของบุคลากร และ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 8 ขอ 

สวนที่ 3 ปจจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อที่หมอนและนอนยางพาราจากธรรมชาติ 100%  แบรนด TNF 

ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเปนคําถามซึ่ง จํานวนขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซื้อที่หมอนและนอนยางพารา

จากธรรมชาติ 100%  แบรนด TNF ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนขอคําถาม 1 ขอ  

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายไดสวนตอเดือน  

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดแก กระบวนการตัดสินใจซื้อที่หมอนและนอนยางพาราจากธรรมชาติ 100%  แบรนด TNF 

ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยกําหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่หมอนและนอนยางพาราจากธรรมชาติ 100%  แบรนด TNF 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดานประชากร ดานเพศ จะใชสถิติ t-test ในการ

วิเคราะหขอมูล  

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่หมอนและนอนยางพาราจากธรรมชาติ 100%  แบรนด TNF 

ของของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม  อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได จะใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดี่ยว (One –Way ANOVA) และหากการวิเคราะหพบความ

แตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  

2.3เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาสวประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสรมิการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อที่หมอนและนอนยางพารา

จากธรรมชาติ 100%  แบรนด TNF ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression  
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวา 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ สถานภาพ อาชีพ ตางกัน ทําใหกระบวนการซื้อหมอนที่

นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยรวมไมตางกัน 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได ที่ตางกัน ทําใหกระบวนการซื้อ

หมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยรวมตางกัน 

3. สวนประสมทางการตลาด (4P’s)  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดตําหนาย  ดานการ

สงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินซื้อหมอนที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% แบรนด TNF ของผู

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยรวมอยู

ในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1.1 ดานตระหนักถึงปญหา ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความตระหนักถึงปญหาในดานการนอนหลับพักผอน

ที่สบายเพราะการทํางานที่เหนื่อยลา   จึงทําใหมีความตองการซื้อหมอนที่นอน เพื่อจะไดใหในชวงพักผอนที่สุด  

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด กุลกญัญา บุษปะบุตร. (2550).กลาววา การตระหนักถึงความตองการ  

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะเริ่มขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความตองการ  อภิปรัชญาสกุล(2558 ) การ

ตระหนักถึงปญหา สภาพที่เขารูสึกวาดีตอตนเองและเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง  

1.2 ดานการแสวงหาขอมูล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับ มาก ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อทราบถึงปญหาในดานการนอนลดอาการปวดหลัง

ปวดตนคอ  ทุกๆคนก็จะหาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหมอน ที่นอนยางพาราในหางสรรพสินคาโชวรูมที่บริษัทที่นอน

นํามาจัดแสดงสินคา  หรือตามงานแสดงสินคาในงานตางๆ และในทางอินเตอรเน็ต  ซึ่งสอดคลองกับ

แนวความคิด  (ราช ศิรวิัฒน, พศ.2561.) การเสาะแสวงหาขอมูล เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทาง

แกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจจากแหลงขอมูล และ กุลกญัญา บุษปะบุตร.(2550).การ

คนหาขอมูลเมื่อบุคคลไดตระหนักถึงความตองการแลว   และหาขอเกี่ยวของที่จริง 



9 

 

 

1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  มีการมีการวิเคราะหขอมูลดานที่นอน หมอน

ยางพาราวาเปนสินคาที่ใชน้ํายางพาราที่100% หรือมีสวนผสมอื่นๆ กอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวความคิด  (ราช ศิริวัฒน, พศ.2560.) การประเมินทางเลือก เมื่อผูบริโภค ไดขอมูลจากขั้นตอนวิธีการที่

ผูบรโิภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรยีบเทียบขอมูลเก่ียวกับคณุสมบัติของแตละสินคา

และคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ และอภิปรัชญา  สกุล,( 2558) กลาว การจัดเตรียมขอมูลที่เพียงพอ

สําหรับการตัดสินใจของผูบริโภคผานสื่อตาง  

1.4 ดานการตดัสินใจซื้อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด  ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร หลังจากไดมีการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล

ประชาชนสวนมาก มีการตัดสินใจซื้อหมอน ที่นอน ยางพาราแท 100%  เพราะคุณสมบัติและประโยชนพรอมทั้ง

รูปลักษณสินคาที่เอื้อตอการใชงาน คงทนเหมาะกับสิ่งที่ลูกคาจะใชงาน  ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด 

อภิปรชัญาสกุล, 2558) การตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับ

ผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกันและสอดคลองกับ  ฉัตยาพร เสมอใจ, (2550) ที่กลาววานักการตลาดจะตอง

พยายามที่จะสรางแรงกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการใหเรว็ขึ้น  

1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ไดซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100%  

ความความพึงพอใจ.ใชงานแลวทําใหหลับสบายและจะมีการแนะนําใหคนในครอบครัวและบุคคลอื่นซื้อสินคาตอ

สอดคลองแนวความคิด  อภิปรชัญาสกุล, (2558) พฤติกรรมหลังการซื้อ ทัศนคติที่ดีของผูบริโภคหลังการซื้อ การ

ใชสินคาหรือบริการจะเปนขุมทรัพยที่สําคัญของธุรกิจ  เนื่องจากในการบริโภคสินคาหรือบริการชิ้นหนึ่ง  ซึ่งจะ

เปนแหลงขอมูลสําหรับการตัดสินใจซื้อในครั้งตอๆไป และ  ราช ศิริวัฒน, (พศ2560.) พฤติกรรมหลังการซื้อ  

หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได  

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 

100% แบรนด TNF  โดยรวมไมตางกัน  ผูวิจัยมีความเห็นวาทั้งเพศชายและเพศหญิง ตางมีความตองการที่จะใช

หมอนที่นอนยางพารา 100% ที่รูปทรงตางกัน สอดคลองกับ Koter (อางถึง ภรณีแยมพันธ ,2559)กลาววาการ

แบงตลาดโดนใชเพศเปนเกณฑใชกันมากในการจําหนายเสื้อผาสอดคลองกับ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค 

,( 2559) กลาววาปจจัยดานเพศ  เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ จึงทําใหเกิดสินคาที่สามารถใชไดทั้ง 

2 เพศ 
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2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 

100% แบรนด TNF โดยรวมตางกัน  ผูวิจัยมีความเห็นวาทั้งอายุในแตละชวงมีความตองการ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย koter (อางใน ภรณีแยมพันธ ,2559) อายุขั้นตอนของวงจรชีวิต ความตองการ และความสามารถของ

ผูบรโิภคจะเปลี่ยนไปตามชวงอายุ ทางบรษิัทจะใชอายุและขั้นตอนของวงจนชีวิตเสนอสินคาที่ตางกัน หรือวิธีการ

ทางการตลาดแตกตางกันกับกลุมอายุ และวงจรที่แตกตางกัน และสอดคลองกับ  ภรณี แยมพันธ (2559 อางใน 

ภูริทัต มงคลนวคุณ , 2559, หนา 12) อายุ ความสนใจและความตองการในการบริการมีความแตกตางกันไปตาม

อายุของลูกคา บริการแบบเดียวไมอาจครอบคลุมดังนั้น บริษัทควรเสนอสินคาหรือบริการที่มีความหลากหลาย

ทางอายุเพื่อเจาะกลุมลูกคาที่มีอายุที่ตางกัน 

2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพตางกัน ทําใหกระบวนการซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ที่มีสถานภาพแตกตางกัน จึงตองการซื้อหมอนที่นอนที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณวรรณ ชมบุตร 

(2555) พบวา สถานภาพครอบครัวที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อชุดโซฟาของผูบริโภคในจังหวัด ไม

แตกตางกัน  

2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

การศกึษาตางกัน   ตองมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑหมอนที่นอนที่ตางกัน สอดคลองกับ Koter (อางใน ภรณี  แยม

พันธ ,2559) ระดับการศึกษา การศึกษาของผูบริโภคมีปจจัยอยางหนึ่งที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

การศกึษาแตละระดับมีความตองการซื้อที่แตกตางกัน ผูบริโภคที่มีการศึกษาสูงยอมตองการคุณภาพของสินคาที่

ดีขึ้น และตอบสนองความตองการของตนเองได เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค( 2559)    ปจจัยดานระดับ

การศึกษา ระดับการศึกษาของบุคคลเปนตัวกําหนดวา หากมีการศึกษาที่สูง จะไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้น และ

ไดรับตําแหนงหนาที่ทางการงานที่ดีขึ้นมีผลตอการเลือกซื้อสินคามากขึ้น และถี่ขึ้น 

2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีดานอาชีพ ตางกัน ทําใหกระบวนการสินใจซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อตางกัน ทําใหเกิดการกระตุนในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ  อรุณวรรณ  ชมบุตร (2555) พบวา อาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อชุดโซฟาของ

ผูบรโิภคในผูบริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อโซฟานอยกวาอาชีพอื่นๆ สอดคลอง

กับงานวิจัยของ  นารีรัตน ฟกเฟองบุญ (2554) ที่พบวา อาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
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สินคาในศูนยจําหนาย เอส.บี. ดีไซน สแควร ในดานยี่หอ และ การศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอเลือกซื้อที่นอนตางกัน  

2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีดานรายไดตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่

นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็น

วาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัย สันทัด เสริมศรี (อางใน ภูริทัต  มงคลนวคุณ , 2555, หนา 12) รายไดตอเดือน รายได

สามารถบอกถึงอํานาจในการซื้อ แตรายไดไมสามารถคาดการณพฤติกรรมในการเลือกซื้อ  นารีรัตน ฟกเฟองบุญ

(2554)  กลาววา ผูที่มีรายไดแตกตางกันจะมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาในศูนยจําหนาย เอส.บี.ดีไซน 

สแควร ดานยี่หอสินคาและเหตุผลในการซื้อสินคา ไมแตกตางกัน  

3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราแท 100% แบรนด TNF ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ สรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

 3.1 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องขอ ผลิตภัณฑมีการใชงาน รูปแบบและตราสินคาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

 นันทนภัส สงวนวงษ (2558) พบวา ตราสินคา รูปแบบ และความคงทนในการใชงานของสินคา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจซื้อ รุจิรา อัศวรุงสกุล (2556) กลาววา รานคาที่มีการใหขอมูล

ของสินคาอยางละเอียดครบถวน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร

เพื่อการอยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานราคา ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอน

ยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  กิตติ

พันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) กลาววา จากที่ไดศึกษาเรื่องความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอเครื่องดื่มชาเขียวอิชิ

ตัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา ราคามีความสัมพันธกับความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอ

เครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันถึงจุดคุทคาที่จายในการเลือกซื้อ  และสอดคลอง  เมธิกาญจน วิชญะวงศศิริ (2556) ที่

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฟอรนิเจอรบิลท-อิน พบวา ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณและต่ํา

กวาที่อื่น และมีความคงทนในการใชสอย มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฟอรนิเจอรบิลท-อิน และไปในแนวทาง

เดียวกับ 
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3.3 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

หมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF โดยผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ชอง

ทางการจัดจําหนาย มีหลากหลายชองทาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  นันทนภัส สงวนวงษ(2558) ไดศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร พบวา สถานที่ที่สามารถไปซื้อ

สินคาไดอยางสะดวกสบาย มีรถโดยสารประจํา  สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคลอง จุฑามาศ พรหมมา (2557) ที่ศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสุขภัณฑและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยภายในหองน้ําสําหรับ

ผูสูงอายุ พบวา ความสะดวกในการเขาถึงสินคา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอ

ความตั้งใจซื้อสุขภัณฑและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยภายในหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ 

3.4 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

หมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบรนด TNF  โดยผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให

ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในเร่ืองการประชาสัมพันธใหความรูดานผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ MarGrath (1986 อางใน วรุตม ประไพพักตร, 2556, หนา 16 – 17)  กลาววา การสงเสริมการตลาด การ

กําหนดตําแหนงตราสินคา การตั้งงบประมาณคาใชจายในการโฆษณา สื่อที่เลือกและกําหนดเวลาที่เผยแพรผาน

สื่อดังกลาว ความคิดสรางสรรคใหม  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100% 

 แบรนด TNF  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเชนดานพฤติกรรมการซื้อ  ปจจัยดานความสนใจ 

ปจจัยดานความคิดเห็น ปจจัยความตองการในตัวผลิตภัณฑ  

2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นเพื่อใหได

ผลการวิจัยที่คลอบคลุมและกวางมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยขยายขอบเขตดานประชากร เชน อาจไป

สํารวจเขตปริมณฑล ภาคตางๆของประเทศไทย เพื่อศึกษาความสนใจ และเปรียบเทีบย ความตองการ  คานิยม 

ทัศนคติ ของประชาชนที่ทําการศึกษาในครั้งตอไป 
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3. ควรศึกษาวิจัยในหลายมิติที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท 100% แบ

รนด TNF เชน การวิจัยเชิงคุณภาพ และรูปแบบทรงหมอนใหทันสมัย  ถูกตามหลักสรีระรางกายเพื่อใหได

ผลการวิจัยที่ตอบโจทยการวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได 
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