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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรืF องปั จ จัย ทีF มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจซืN อ ทีF น อนของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พืF อ 1) เพืF อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยทางการตลาด และการตัดสิ นใจซืN อทีFนอนของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร 2) เพืFอศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ กบั
การตัด สิ น ใจซืN อทีF น อนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพืF อ ศึ ก ษาถึ ง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดกับ การตัด สิ น ใจซืN อ ทีF น อนของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีFใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มคนทีFมีโอกาสซืN อ
ทีFนอนในเขตพืNนทีFกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ น
เครืF องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีFใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถีF ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีFย และส่ วนเบีFยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไค-สแควร์ ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก
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ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซืN อทีFนอน
ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ 0.05 และปั จ จัย
ส่ วนผสมทางการตลาด อันประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยและปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การ
ตัดสิ นใจซืN อทีFนอนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ: ปัจจัยทางการตลาด การตัดสิ นใจซืNอ
Abstract
This independent study marketing factor related to population on decision
making on bed in Bangkok The purpose of this research were to study (1) demographic
factors, marketing factor and decision making on bed of population in Bangkok, (2)
relation between demographic factors and decision making on bed of population in
Bangkok and (3) relation between marketing factor and decision making on bed in
Bangkok. The sample population consisted of 400 people who had a chance to by bed
in Bangkok. The instrument of this research was online questionnaire that the statistics
used for analysis data were frequency, percentage, average, and standard deviation. The
hypothesis test was Chi-squared people by convenience sampling.
The result of the study has found that demographic factors were gender, age,
number of family member, education level and monthly income that were related to
decision making on bed in Bangkok at the 0.05 level statistically significant and
marketing factor consisted of product factor, price factor, place factor and promotion
factor were related to decision making on bed in Bangkok at the 0.05 level statistically
significant.
Keywords: Marketing Factor, Decision Making
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บทนํา

การนอนหลับเป็ นพืNนฐานสําคัญของสุ ขภาพดี และถือเป็ นการพักผ่อนทีFดีทีFสุด
สําหรับทุกเพศทุกวัย การนอนหลับเป็ นการฟืN นฟูตนเองจากอาการเหนืF อยล้า จากการใช้
ชีวิตประจําวันอย่างหนักหน่วง เมืFอได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มทีF ตืFนนอนมาก็จะพบ
ความสดชืFน สมองปลอดโปร่ ง มีพลัง พร้อมจะทํากิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมาสนใจเรืF องการนอนหลับพักผ่อนกันมากขึNน จึงส่ งผลให้
ตลาดทีFนอนในไทยเติบโตขึNนมากเช่นกัน ปั จจุบนั ตลาดทีFนอนในไทยมีมูลค่าราว 10,000
ล้านบาท เติบโต 5-7 % ทุกปี ซึF งเป็ นการเติบโตตามการขยายตัวของภาคธุ รกิจอสังหาฯ
ส่ วนตลาดนัNน 70-80 % เป็ นการซืN อทีFนอนสําหรับบ้านใหม่ อีก 20-30 % เป็ นการซืN อเพืFอ
เปลีFยนของเดิม (Marketing Oops 2561) จากมูลค่าตลาดทีFสูงมากและมีอตั ราการเติบโต
สู งขึNนทุกปี เกิดการแย่งชิงส่ วนแบ่งตลาด การแข่งขันค่อนข้างสู ง แต่ละแบรนด์แข่งกัน
ออกทีF น อนรุ่ น ใหม่ ๆ เพิF ม ฟั ง ก์ชัFน การใช้ง านรองรั บ การใช้ง านในหลายรู ป แบบและ
เปลีFยนวัสดุให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มาก
ทีFสุด
ด้ว ยเหตุ นN ี เ องผูว้ ิจ ยั จึ ง มี ค วามสนใจทีF จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ทีF มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซืN อทีFนอนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร เพืFอต้องการทราบว่ามีปัจจัย
ทางการตลาดด้า นใดบ้า งทีF ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซืN อ ทีF น อนของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปั จจัยเหล่านัNนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซืN ออย่างไร เพืFอข้อมูลทีFเป็ น
ประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการและผูท้ ีFสนใจ สามารถนําเป็ นแนวทางประกอบการตัดสิ นใจ
วางแผนกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพืFอศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางการตลาด และการตัดสิ นใจซืNอ
ทีFนอนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพืFอศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์กบั การตัดสิ นใจ
ซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพืFอศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดกับการ
ตัดสิ นใจซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนืNอหา การศึกษาครัNงนีNมุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการตัดสิ นใจ
ซืNอทีFนอนของประชากรในเขตพืNนทีFกรุ งเทพมหานครกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีFใช้ในการวิจยั ครัNงนีNเป็ นกลุ่มประชากรทีF
ตัดสิ นใจซืNอทีFนอนในเขตพืNนทีFกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตระยะเวลาดําเนินการ ในการวิจยั ครัNงนีNมีระยะเวลาดําเนินการตัNงแต่
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2563
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซืNอทีFนอนของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซืNอทีFนอนของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีFยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ขนาด การกระจาย และ
องค์ป ระกอบของประชากร ศึ ก ษาถึ ง การเปลีF ย นแปลงและองค์ป ระกอบของการ
เปลีFยนแปลงดังกล่าวนัNน องค์ประกอบของการเปลีFยนแปลงทางประชากรได้แก่ การเกิด
การตาย การย้ายถิFน และการเปลีFยนแปลงฐานะทางสังคม (นิพนธ์ เทพวัลย์ 2523, หน้า 1)
อดุ ลย์ จาตุรงค์กุล (2541, หน้า 38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
รวมถึงอายุ เพศ วงจรชี วิตของครอบครัว การศึกษา รายได้เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมี
ความสําคัญต่อนักการตลาด เพราะเกีFยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทัNงหลาย
การเปลีFยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ชN ี ให้เห็นถึงการเกิดขึNนของตลาดใหม่ และตลาด
อืFนก็จะหมดไปหรื อลดความสําคัญลง
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีFยวกับปั จจัยทางการตลาด
Kotler, P. and Armstrong,G. (2011) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้วา่ เป็ น
กระบวนการทางสังคมทีFซF ึ งบุคคลและกลุ่มบุคคลได้รับสิF งทีFตอบสนองความจําเป็ น และ
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ความต้อ งการ อัน เกิ ด จากการสร้ า งสรรค์แ ละการแลกเปลีF ย นผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละคุ ณ ค่ า
(Value) กับผูอ้ ืFน
ศิริวรรณ เสรรี รัตน์ และคณะ (2541, หน้า 48) ได้อธิ บายไว้ว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix หรื อ 4Ps) เป็ นเครืF องมือทีFประกอบด้วยสิF งต่าง ๆดังต่อไปนีN
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิF งทีFเสนอขายโดยธุรกิจ เพืFอตอบสนองความจําเป็ นหรื อ
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 2)ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสิF ง
อืFน ๆ ทีFมีความจําเป็ นต้องจ่ายเพืFอให้ได้ผลิตภัณฑ์หรื อคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน 3)
ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึF ง
ประกอบด้ว ยสถาบัน และกิ จ กรรมใช้เ พืF อ การเคลืF อ นย้า ยผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารจาก
องค์การไปยังตลาด 4)การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครืF องมือการสืF อสารเพืFอ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพืFอจูงใจ
ให้เกิดความต้องการ เพืFอเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดการซืNอ
3. แนวคิดทฤษฎีเกีFยวกับการตัดสิ นใจซืNอของผูบ้ ริ โภค
เสรี วงษ์มณฑา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมบริ โภค คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซืN อ การใช้ การประเมินผล หรื อการจัดการ
กับสิ นค้าและบริ การ ซึF งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง
ได้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยขัNนตอนในการตัดสิ นใจซืN อจะแบ่งเป็ น 5 ขัNนตอน คือ การ
รับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซืN อและพฤติกรรมหลัง
การซืNอ
ซึF งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซืN อเริF มต้นการการซืN อจริ งและมีผลกระทบหลังจากการ
ซืNอ (นาถฤดี อาระดิษฐ์, 2548, หน้า 16-19)
4. แนวคิดทฤษฎีเกีFยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ชี ว รรณ เจริ ญ สุ ข (2557) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค เป็ นพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคทีF เกีF ยวข้องกับการซืN อ และใช้บริ การสิ นค้าเพืFอ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
โดยทัวF ไปผูบ้ ริ โภคจะมี พฤติ กรรมในการเลื อกซืN อสิ นค้าและบริ การต่ าง ๆ ทีF
คล้า ยคลึ ง กัน ซึF งเหตุ จู ง ใจทีF ท ํา ให้ เ กิ ด การตัด สิ น ใจซืN อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ต ามแบบจํา ลอง
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีจุดเริF มต้นจากการทีFเกิดสิF งกระตุน้ ทีFทาํ ให้เกิดความต้องการ สิF ง
กระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ Nื อเปรี ยบเสมือนกล่องดํา ซึF งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ าย
ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ Nื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ
ของผูซ้ Nือ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ Nือ หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ Nือ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2541, หน้า 83)
กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
2. ตัวแปรด้านปั จจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการขาย
2. ตัวแปรด้านการตัดสิ นใจซืNอทีFนอน
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครัN งนีN เป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืF องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดสอบคุณภาพเครืF องมือโดยการวิเคราะห์หาค่าความเทีFยงตรงของเชิงเนืN อหา(Item
Object Congruence Index - IOC) เมืF อผ่านการทดสอบแล้วได้นําแบบสอบถามไปให้
กลุ่มบุคคนทีFมีลกั ษณะใกล้เคียงกับประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนทดลองทํา และ
นําข้อมูลทีFได้ไปหาค่าสัมประสิ ทธิf แอลฟา ได้ค่าความเชืFอมันF ทีF 0.812 แสดงว่าข้อคําถาม
มีความเชืFอมันF สู ง สามารถนําไปเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัNงนีNมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนีN
1. การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ การหาค่า
ตํFาสุ ดและค่าสู งสุ ด การหาค่าคะแนนเฉลีFย และการหาค่าเบีFยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานได้แก่ ค่าไค-สแควร์
(Chi-Square) เพืFอทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ
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สรุปผลการวิจยั
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 76.3 อายุ 21-30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 59.0 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-5 คน คิดเป็ นร้อยละ 78 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 73.3 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 37.3 โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นีN
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับ
ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีFยทีF 4.32 โดยด้านทีFมีค่าเฉลีFย
มากทีFสุดคือด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยมีค่าเฉลีFย 4.48 รองลงมาคือด้านราคา มีค่าเฉลีFย
4.37 ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย มี ค่ า เฉลีF ย 4.34 และด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า เฉลีF ย 4.27
ตามลําดับ และมีความสําคัญในระดับมากทัNง 4 ด้าน
2. ผลการวิ เ คราะห์ เ กีF ย วกับ การตัด สิ น ใจซืN อ ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
ตัดสิ นใจซืN อทีFนอนหลังใหม่เนืF องจากทีFนอนหลังเดิมเริF มยุบตัวหรื อเสืF อมสภาพ คิดเป็ น
ร้อยละ 59.8 โดยไม่มีระยะเวลาแน่นอนในการซืN อทีFนอนหลังใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 45.5 ทีF
นอนทีFใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ราคา 5,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.8 ส่ วนใหญ่ไม่แน่ ใจ
ว่าวัสดุทีFนอนทีFใช้อยู่เป็ นวัสดุใด คิดเป็ นร้อยละ 34.0 ขนาดความกว้างของทีFนอนทีFใช้
ขนาดกว้าง 6 ฟุต/King Size คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.3 ส่ วนใหญ่ สืบหาข้อมู ลประกอบการ
ตัดสิ นใจซืN อจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 42.8 สถานทีFทีFเลือกซืN อทีFนอนครัNงล่าสุ ดคือทีF
ห้างสรรพสิ นค้า เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 38.3 และบุคคลทีFมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซืNอทีFนอนมากทีFสุดคือตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 55.8
ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมติฐานทีH 1 ปั จจัยทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซืNอทีFนอนของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ เพศ อายุ จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ระดับ
การศึกษาและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซืN อทีFนอนของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีนยั สําคัญทางสถิติทีFระดับ 0.05
สมมติฐานทีH 2 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซืNอทีFนอน
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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พบว่า ปั จจัยส่ วนส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จ จัย ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยและปั จ จัย ด้ า นการส่ ง เสริ มการขาย มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซืN อทีFนอนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติทีFระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ กับ การ
ตั ด สิ นใจซืN อทีF น อนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า ปั จจั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซืN อทีFนอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีF
0.05 สอดคล้อ งกับ อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์กุ ล (2541, หน้า 38-39) ทีF ก ล่ า วว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ มีความสําคัญต่อนักการตลาด เพราะเกีFยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ใน
ตัวสิ นค้า การเปลีFยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ชN ี ให้เห็ นถึงการเกิ ดขึNนของตลาดใหม่
และตลาดอืFนก็จะหมดไปหรื อลดความสําคัญลง
2. ผลการศึ กษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดกับการ
ตัดสิ นใจซืN อทีF นอนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทาง
การตลาดมี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซืN อทีF นอน ซึF งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
สุ ชาดา ร่ มไทรทอง (2551) ทีFได้กล่าวในการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
การเลื อ กซืN อ ข้า วสารบรรจุ ถุ ง ตรามาบุ ญ ครอง ของผูบ้ ริ โ ภคจัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เมืF อเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแล้วพบว่ามี ผล
โดยรวมต่อการเลือกซืN อข้าวสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง และสอดคล้องกับ Kotler, P.

and Armstrong,G. (2011) ทีF ได้กล่ าวว่าการทําการตลาดนัNนจะสร้ างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย ดังนัNนปั จจัยทางการตลาดจึงมีอิทธิ พลโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
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ข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ทีFแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซืN อทีFนอนต่างกัน ดังนัNน
ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ โภคในกลุ่มเป้ าหมายให้มากทีFสุด โดยทํา
การตลาดเชิงรุ ก และปรับปรุ งให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ปั จจัยทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ระดับความสําคัญของ
ปั จจัยทางการตลาดทีFมีผลต่อการตัดสิ นใจซืN อทีFนอนอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีFมีอิทธิพล
มากทีFสุดคือด้านการส่ งเสริ มการขาย รองลงมาคือราคา ดังนัNนผูป้ ระกอบการจึงควรจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายและการลดราคาสิ นค้าเพืFอกระตุน้ การตัดสิ นใจซืNอของผูบ้ ริ โภค
ปั จ จั ย ด้ า นการตั ด สิ น ใจซืL อ ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจซืN อ ทีF น อนหลัง ใหม่
เนืF องจากทีFนอนหลังเดิมเริF มยุบตัวหรื อเสืF อมสภาพ ไม่มีระยะเวลาแน่ นอนในการซืN อทีF
นอนหลังใหม่ มีทีFนอนทีFใช้อยูป่ ั จจุบนั ราคา 5,001 – 10,000 บาท โดยไม่แน่ใจว่าทีFนอน
ทีFใช้อยูเ่ ป็ นวัสดุใด เลือกใช้ทีFนอนขนาดกว้าง 6 ฟุต/King size สื บหาข้อมูลเรืF องทีFนอน
ทางอินเตอร์ เน็ต เลือกซืN อทีFนอนจากห้างสรรพสิ นค้า และตัดสิ นใจซืN อทีFนอนด้วยตนเอง
ดังนัNนผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับปั จจัยดังกล่าว สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขN ึนมาและ
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทีFสอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซืNอของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อเสนอแนะเพืHอการวิจยั ครัLงต่ อไป
1. ในการวิจยั ครัNงนีNมีการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านัNน
ในโอกาสต่อไปจึงควรศึกษาผูบ้ ริ โภคในภูมิภาคอืFน ๆเพิFมเติม
2. ในการศึกษาวิจยั ครัNงนีN เป็ นการศึกษาถึงการตัดสิ นใจซืN อทีFนอนของผูบ้ ริ โภค
เท่านัNน ในการวิจยั ครัNงต่อไปอาจเพิFมตัวแปรด้านพฤติกรรมศาสตร์ หรื อตัวแปรอืFน ๆทีF
ไม่ได้มีการศึกษาวิจยั ในครัNงนีNเพิFมขึNน เพืFอให้ทราบถึงข้อมูลของผูบ้ ริ โภคทีFชดั เจนยิงF ขึNน
3. ทําการศึกษาปั จจัยทีFมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซืN อสิ นค้าประเภทอืFน ๆ
เพืFอให้ผปู ้ ระกอบการหรื อผูท้ ีFสนใจด้านอืFนสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้
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