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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรืF องปัจจัยทีF มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซืN อทีFนอนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  มีว ัตถุประสงค์เ พืFอ  1) เ พืFอศึกษาปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางการตลาด และการตดัสินใจซืNอทีFนอนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพืFอศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางประชากรศาสตร์กบั

การตัดสินใจซืN อทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  3) เ พืFอศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซืNอทีFนอนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีFใชใ้นการวจิยั คือ กลุ่มคนทีFมีโอกาสซืNอ

ทีFนอนในเขตพืNนทีFกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น

เครืFองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติทีFใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถีF ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีFย และส่วนเบีFยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไค-สแควร์ ใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก 
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 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซืNอทีFนอน

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด อนัประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจัดจาํหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05

คาํสําคญั: ปัจจยัทางการตลาด การตดัสินใจซืNอ 

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 

 การนอนหลบัเป็นพืNนฐานสําคญัของสุขภาพดีและถือเป็นการพกัผ่อนทีFดีทีFสุด

สาํหรับทุกเพศทุกวยั การนอนหลบัเป็นการฟืN นฟูตนเองจากอาการเหนืFอยลา้ จากการใช้

ชีวิตประจาํวนัอยา่งหนกัหน่วง เมืFอไดน้อนหลบัพกัผอ่นอยา่งเต็มทีF ตืFนนอนมาก็จะพบ

ความสดชืFน สมองปลอดโปร่ง มีพลงั พร้อมจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

 ในปัจจุบนัผูค้นหันมาสนใจเรืFองการนอนหลบัพกัผ่อนกนัมากขึNน จึงส่งผลให้

ตลาดทีFนอนในไทยเติบโตขึNนมากเช่นกนั ปัจจุบนัตลาดทีFนอนในไทยมีมูลค่าราว 10,000 

ลา้นบาท เติบโต 5-7 % ทุกปี ซึF งเป็นการเติบโตตามการขยายตวัของภาคธุรกิจอสังหาฯ 

ส่วนตลาดนัNน 70-80 % เป็นการซืNอทีFนอนสาํหรับบา้นใหม่ อีก 20-30 % เป็นการซืNอเพืFอ

เปลีFยนของเดิม (Marketing Oops 2561) จากมูลค่าตลาดทีFสูงมากและมีอตัราการเติบโต

สูงขึNนทุกปี เกิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาด การแข่งขนัค่อนขา้งสูง แต่ละแบรนดแ์ข่งกนั

ออกทีFนอนรุ่นใหม่ๆเพิFมฟังก์ชัFนการใช้งานรองรับการใช้งานในหลายรูปแบบและ

เปลีFยนวสัดุให้มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้าก

ทีFสุด 

 ด้วยเหตุนีN เองผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีFจะศึกษาปัจจยัทีFมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพืFอตอ้งการทราบว่ามีปัจจยั

ทางการตลาดด้านใดบ้างทีF ส่งผลต่อการตัดสินใจซืN อทีFนอนของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปัจจยัเหล่านัNนส่งผลต่อการตดัสินใจซืNออยา่งไร เพืFอขอ้มูลทีFเป็น

ประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบการและผูที้Fสนใจ สามารถนาํเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจ

วางแผนกลยทุธ์ขององคก์รต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพืFอศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางการตลาด และการตดัสินใจซืNอ

ทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพืFอศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจ

ซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพืFอศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ขอบเขตดา้นเนืNอหา การศึกษาครัN งนีN มุ่งศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของการตดัสินใจ

ซืNอทีFนอนของประชากรในเขตพืNนทีFกรุงเทพมหานครกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรทีFใชใ้นการวจิยัครัN งนีN เป็นกลุ่มประชากรทีF

ตดัสินใจซืNอทีFนอนในเขตพืNนทีFกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 3. ขอบเขตระยะเวลาดาํเนินการ ในการวจิยัครัN งนีN มีระยะเวลาดาํเนินการตัNงแต่

เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2563 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซืNอทีFนอนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซืNอทีFนอนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกีFยวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศึกษาถึงขนาด การกระจาย และ

องค์ประกอบของประชากร ศึกษาถึงการเปลีFยนแปลงและองค์ประกอบของการ

เปลีFยนแปลงดงักล่าวนัNน องคป์ระกอบของการเปลีFยนแปลงทางประชากรไดแ้ก่ การเกิด 

การตาย การยา้ยถิFน และการเปลีFยนแปลงฐานะทางสงัคม (นิพนธ์ เทพวลัย ์2523, หนา้ 1) 

 อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2541, หน้า 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายไดเ้ป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมี

ความสาํคญัต่อนกัการตลาด เพราะเกีFยวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทัNงหลาย 

การเปลีFยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีN ให้เห็นถึงการเกิดขึNนของตลาดใหม่ และตลาด

อืFนกจ็ะหมดไปหรือลดความสาํคญัลง 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกีFยวกบัปัจจยัทางการตลาด 

 Kotler, P. and Armstrong,G. (2011) ไดใ้หค้วามหมายของการตลาดไวว้า่ เป็น

กระบวนการทางสงัคมทีFซึF งบุคคลและกลุ่มบุคคลไดรั้บสิFงทีFตอบสนองความจาํเป็น และ
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ความต้องการ อนัเกิดจากการสร้างสรรค์และการแลกเปลีFยนผลิตภัณฑ์และคุณค่า 

(Value) กบัผูอื้Fน  

 ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ และคณะ (2541, หนา้ 48) ไดอ้ธิบายไวว้่า ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) เป็นเครืFองมือทีFประกอบดว้ยสิFงต่าง ๆดงัต่อไปนีN  

1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงสิFงทีFเสนอขายโดยธุรกิจ เพืFอตอบสนองความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ 2)ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือสิFง

อืFน ๆ ทีFมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเพืFอให้ไดผ้ลิตภณัฑห์รือคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน 3)

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึF ง

ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพืFอการเคลืFอนยา้ยผลิตภัณฑ์และบริการจาก

องคก์ารไปยงัตลาด 4)การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครืFองมือการสืFอสารเพืFอ

สร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พืFอจูงใจ

ใหเ้กิดความตอ้งการ เพืFอเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑก่์อใหเ้กิดการซืNอ 

 3. แนวคิดทฤษฎีเกีFยวกบัการตดัสินใจซืNอของผูบ้ริโภค 

 เสรี วงษม์ณฑา (2548) กล่าววา่ พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออก

ของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซืNอ การใช ้การประเมินผล หรือการจดัการ

กบัสินคา้และบริการ ซึF งผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง

ไดพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยขัNนตอนในการตดัสินใจซืNอจะแบ่งเป็น 5 ขัNนตอน คือ การ

รับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซืNอและพฤติกรรมหลงั

การซืNอ 

ซึF งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซืNอเริFมตน้การการซืNอจริงและมีผลกระทบหลงัจากการ

ซืNอ (นาถฤดี อาระดิษฐ,์ 2548, หนา้ 16-19) 

 4. แนวคิดทฤษฎีเกีFยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ชีวรรณ เจริญสุข (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมการ

ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคทีFเกีFยวขอ้งกบัการซืNอ และใช้บริการสินคา้เพืFอ

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  

 โดยทัFวไปผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการเลือกซืNอสินคา้และบริการต่าง ๆ ทีF

คล้ายคลึงกัน ซึF งเหตุจูงใจทีFทําให้เกิดการตัดสินใจซืN อผลิตภัณฑ์ตามแบบจําลอง
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค  มีจุดเริFมตน้จากการทีFเกิดสิFงกระตุน้ ทีFทาํให้เกิดความตอ้งการ สิFง

กระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซื้Nอเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซึF งผูผ้ลิตหรือผูข้าย

ไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้Nอจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ 

ของผูซื้Nอ และจะมีการตอบสนองของผูซื้Nอ หรือการตดัสินใจของผูซื้Nอ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์

และคณะ, 2541, หนา้ 83) 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 1. ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 

 2. ตวัแปรดา้นปัจจยัทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขาย 

 2. ตวัแปรดา้นการตดัสินใจซืNอทีFนอน 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 ในการศึกษาวิจัยครัN งนีN เ ป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืFองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การทดสอบคุณภาพเครืFองมือโดยการวิเคราะห์หาค่าความเทีFยงตรงของเชิงเนืNอหา(Item 

Object Congruence Index - IOC) เมืFอผ่านการทดสอบแลว้ได้นําแบบสอบถามไปให้

กลุ่มบุคคนทีFมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คนทดลองทาํ และ

นาํขอ้มูลทีFไดไ้ปหาค่าสมัประสิทธิf แอลฟา ไดค่้าความเชืFอมัFนทีF 0.812 แสดงวา่ขอ้คาํถาม

มีความเชืFอมัFนสูง สามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอยา่งได ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครัN งนีN มีการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงันีN  

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ การหาค่า

ตํFาสุดและค่าสูงสุด การหาค่าคะแนนเฉลีFย และการหาค่าเบีFยงเบนมาตรฐาน  

 2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ 

(Chi-Square) เพืFอทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ 
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สรุปผลการวจิยั 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.3 อาย ุ21-30 ปี คิด

เป็นร้อยละ 59.0 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2-5 คน คิดเป็นร้อยละ 78 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.3 และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 37.3 โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันีN  

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีFยทีF 4.32 โดยดา้นทีFมีค่าเฉลีFย

มากทีFสุดคือดา้นการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเฉลีFย 4.48 รองลงมาคือดา้นราคา มีค่าเฉลีFย 

4.37 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉลีFย 4.34 และด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลีFย 4.27 

ตามลาํดบั และมีความสาํคญัในระดบัมากทัNง 4 ดา้น 

 2. ผลการวิเคราะห์เกีFยวกับการตัดสินใจซืN อ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจซืNอทีFนอนหลงัใหม่เนืFองจากทีFนอนหลงัเดิมเริFมยบุตวัหรือเสืFอมสภาพ คิดเป็น

ร้อยละ 59.8 โดยไม่มีระยะเวลาแน่นอนในการซืNอทีFนอนหลงัใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45.5 ทีF

นอนทีFใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัราคา 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ

ว่าวสัดุทีFนอนทีFใชอ้ยู่เป็นวสัดุใด คิดเป็นร้อยละ 34.0 ขนาดความกวา้งของทีFนอนทีFใช้

ขนาดกวา้ง 6 ฟุต/King Size คิดเป็นร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่สืบหาขอ้มูลประกอบการ

ตดัสินใจซืNอจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 42.8 สถานทีFทีFเลือกซืNอทีFนอนครัN งล่าสุดคือทีF

หา้งสรรพสินคา้ เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล ์คิดเป็นร้อยละ 38.3 และบุคคลทีFมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซืNอทีFนอนมากทีFสุดคือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.8 

ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

สมมตฐิานทีH 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซืNอทีFนอนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ

การศึกษาและรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซืNอทีFนอนของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติทีFระดบั 0.05 

สมมตฐิานทีH 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซืNอทีFนอน

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 พบว่า ปัจจยัส่วนส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น

ราคา  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีFระดบั 0.05 

 

อภปิรายผล  

 1. ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับการ

ตัดสินใจซืN อ ทีFนอนของประชากรในเขตกรุง เทพมหานคร  พบว่า  ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซืNอทีFนอน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีF 

0.05 สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2541, หน้า 38-39) ทีFกล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ มีความสาํคญัต่อนกัการตลาด เพราะเกีFยวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ใน

ตวัสินคา้ การเปลีFยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีN ให้เห็นถึงการเกิดขึNนของตลาดใหม่ 

และตลาดอืFนกจ็ะหมดไปหรือลดความสาํคญัลง  

 2. ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซืNอทีFนอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซืNอทีFนอน ซึF งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

สุชาดา ร่มไทรทอง (2551) ทีFไดก้ล่าวในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกซืNอขา้วสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี พบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เมืFอเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแลว้พบว่ามีผล

โดยรวมต่อการเลือกซืNอขา้วสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง และสอดคลอ้งกบั Kotler, P. 

and Armstrong,G. (2011) ทีFได้กล่าวว่าการทาํการตลาดนัNนจะสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้เป้าหมาย ดงันัNนปัจจยัทางการตลาดจึงมีอิทธิพลโนม้นา้วใจใหก้ลุ่มเป้าหมาย

เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
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ข้อเสนอแนะ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ทีFแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซืNอทีFนอนต่างกนั ดงันัNน

ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญักบัผูบ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมายให้มากทีFสุด โดยทาํ

การตลาดเชิงรุก และปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 

 ปัจจัยทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัทางการตลาดทีFมีผลต่อการตดัสินใจซืNอทีFนอนอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นทีFมีอิทธิพล

มากทีFสุดคือดา้นการส่งเสริมการขาย รองลงมาคือราคา ดงันัNนผูป้ระกอบการจึงควรจดั

กิจกรรมส่งเสริมการขายและการลดราคาสินคา้เพืFอกระตุน้การตดัสินใจซืNอของผูบ้ริโภค 

 ปัจจัยด้านการตัดสินใจซืLอ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซืN อทีFนอนหลังใหม่

เนืFองจากทีFนอนหลงัเดิมเริFมยุบตวัหรือเสืFอมสภาพ ไม่มีระยะเวลาแน่นอนในการซืNอทีF

นอนหลงัใหม่ มีทีFนอนทีFใชอ้ยูปั่จจุบนั ราคา 5,001 – 10,000 บาท โดยไม่แน่ใจวา่ทีFนอน

ทีFใชอ้ยูเ่ป็นวสัดุใด เลือกใชที้Fนอนขนาดกวา้ง 6 ฟุต/King size สืบหาขอ้มูลเรืFองทีFนอน

ทางอินเตอร์เน็ต เลือกซืNอทีFนอนจากหา้งสรรพสินคา้ และตดัสินใจซืNอทีFนอนดว้ยตนเอง 

ดงันัNนผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดงักล่าว สร้างผลิตภณัฑใ์หม่ขึNนมาและ

จดักิจกรรมส่งเสริมการขายทีFสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซืNอของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ข้อเสนอแนะเพืHอการวจิยัครัLงต่อไป 

 1. ในการวจิยัครัN งนีN มีการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัNน 

ในโอกาสต่อไปจึงควรศึกษาผูบ้ริโภคในภูมิภาคอืFน ๆเพิFมเติม  

 2. ในการศึกษาวิจยัครัN งนีN เป็นการศึกษาถึงการตดัสินใจซืNอทีFนอนของผูบ้ริโภค

เท่านัNน ในการวิจยัครัN งต่อไปอาจเพิFมตวัแปรดา้นพฤติกรรมศาสตร์หรือตวัแปรอืFน ๆทีF

ไม่ไดมี้การศึกษาวจิยัในครัN งนีN เพิFมขึNน เพืFอใหท้ราบถึงขอ้มูลของผูบ้ริโภคทีFชดัเจนยิFงขึNน 

 3. ทาํการศึกษาปัจจยัทีFมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซืNอสินคา้ประเภทอืFน ๆ 

เพืFอใหผู้ป้ระกอบการหรือผูที้Fสนใจดา้นอืFนสามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ด ้
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