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บทคัดย่อ 
 
         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคชาวจีนท่ีเคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis : MRA) ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่่ากว่า                    
หรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001-4,000 หยวน (10,001 – 
20,000 บาท) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า (1) ผู้บริโภคชาวจีนลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย แตกต่างกัน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างจ่านวนเงินที่ซื้อแต่ละครั้งและปริมาณ              
การซื้อแต่ละครั้งของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน  
(3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล การตัดสินใจซื้อ หมอนยางพารา ชาวจีน 
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ABSTRACT 
 
              The objective of this research is to study the comparison of demographic differences. Consumer 
behavior and market mix factors influence Chinese consumers' decision to buy latex pillows from Thailand. 
The statistics used to analyze the data include percentages, averages, standard deviations. Statistics used to 
test hypotheses include Pearson's Correlation Coefficient and Multiple Linear Regression Analysis (MRA). The 
results revealed that most respondents are female, 18-25 years old, single, had a bachelor's degree or lower, 
students and had an average monthly income between 2,001-4,000 yuan (10,001 – 20,000 baht). Marketing 
mix is the most factors to influenced consumers' decision. The results of hypothetical testing results revealed 
that (1) Chinese consumers of different genders, ages and status which affecting the decision to buy latex 
pillows from Thailand are different (2) The amount of each purchase and the volume of each purchase both 
have positively relationship to affect the Chinese consumer’s purchase behavior (3) Market mix for the 
aspects of product, price, distribution channels, physical characteristics and processes have positively 
relationship to buy latex pillows from Thailand at statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Influencing Factors, Purchase Decision, Latex Pillow Chinese 
 

บทน า 
ตลาดผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีช่ือเสียง หลายปีที่ผ่านมาหมอนยางพาราจากประเทศไทย

ได้รับความนิยมสูง จนถึงขั้นที่ว่ากลายเป็นสินค้าของฝากสิ่งแรกๆ ที่คนจีนจะนึกถึงและหิ้วกลับประเทศ ก่อนจะมีการส่งออกจาก
ไทยไปขายในประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยผู้ประกอบการหลายราย และท่ารายได้จากจีนเข้าประเทศกว่า 5 หมื่นล้านบาท                
ในปี 2560 ส่วนตลาดไทยช่วงปี 2560-2561 หมอนยางพาราเริ่มเป็นที่นิยมมาก ท่าให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 7,000-8,000 
ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราที่มีตรา Made In Thailand จะได้รับความนิยมและน่าเช่ือถือว่าผลิตจาก                  
ยางพาราแท้ 100% ณ ปัจจุบันยอดส่งออกหมอนยางพาราในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ              
โควิด-19 ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าชะลอตัว ประกอบกับการระวังการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการท่า
ตลาดผู้ส่งออกชะลอตัวลง คาดการณ์ว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย การส่งออกจะคล่องตัวมากขึ้น ผู้บริโภคหันมา
จับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะผู้บริโภคจีนมั่นใจว่าการส่งออกหมอนยางพาราจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 จะ
ฟื้นตัวดีมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น(ธนาคารกรุงเทพ, 2564)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อุตสาหกรรมส่งออกหมอนยางพาราจากประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นใน
อนาคต ท่าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีมีอิทธิผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราของผู้บริโภคชาวจีน เพื่อจะน่าผลวิจัยนี้มาเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการน่าข้อมูลมาปรับใช้ให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าได้ต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการตลาด ให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



3 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ 
2. เพือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภค  

ชาวจีน 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภค

ชาวจีน 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคชาวจีนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ

สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยแตกต่างกัน 
  2. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน  ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มีการวิจัยกันอย่าง

แพร่หลายในการแบ่งส่วนการตลาดของผู้บริโภค ผู้วิจัยใช้แนวคิดของปราโมทย์ ประสาทกุล (2556) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราไทยของผู้บริโภคชาวจีน ทั้งเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ไปจนถึงการ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือให้บริการเพื่อปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักการตลาดสามารถใช้กล
ยุทธ์นี้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ภาวิณี กาญจนาภากล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการในการ
จัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ และรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เพื่อขยายความถึง
ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ชาคริยา หิรัญสุรงค์ (2560)ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดหมายถึง ชุดเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจใช้ร่วมกันในการก่าหนดกลยุทธ์ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางการตลาดและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคือ4P’s ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา 
(Price) การจัดจ่าหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็นตัวแปรควบคุมที่ส่าคัญทาง
การตลาดที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้ก่าหนดให้ส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ บริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ใน
ท่านองเดียวกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อหมายถึง การเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ 
จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีอยู่ 3 ระดับคือ การตัดสินใจ ตามความเคยชิน การตัดสินใจ
ที่จ่ากัด และการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ศศิมา สุขสว่าง (2562) อธิบายว่าการตัดสินใจที่ดีนั้น ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
ก่าหนดขอบเขตความส่าคัญของการตัดสินใจ (Identity of Decision making) 2) รวบรวมทางเลือกที่มีทั้งหมดออกมา (list the 
Option)3) ศึกษาและก่าหนดขอบเขตของแต่ละทางเลือก (Rating the Option) 4) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the 
best solution) 5) ประเมินการตัดสินใจ (Evaluate the decision)  
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บริบทของหมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์หมอนน้่ายางพาราเข้มข้นจากธรรมชาติของไทย 100%  มีความนุ่มและยืดหยุ่นสูง 
รองรับสรีระเวลานอน ไม่ท่าให้ปวดเมื่อย ช่วยกระจายแรงกดทับ ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิต รองรับและโอบกระชับศรีษะ 
อย่างสมบูรณ์แบบ ในทุกอิริยาบถส่าหรับการนอน และยังมีคุณสมบัติที่ส่าคัญอีกมากมายอาทิ เช่น รองรับต้นคอและศรีษะได้เป็น
อย่างดี ช่วยลดการปวดคอ ยืดต้นคอ ลดอาการกรน เกร็งต้นคออันเป็นสาเหตุหลักของการนอนตื่นมาแล้วปวดคอหลับไม่สบาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย อายุ 18 ปี

ขึ้นไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการค่านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีนี้ผู้วิจัยไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้สูตรค่านวณกลุ่ม
ตัวอย่างของ W.G. Cochran (W.G. Cochran ,1953) โดยก่าหนดระดับค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ เนื้อหามี 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน ส่วนที่ 5 
ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วน่ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล ตรวจให้คะแนนแล้วลงรหัสน่าไปวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปส่าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ที่มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (2)การวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test และสถิติทดสอบค่า F-test ในการ
วิเคราะห์ความทางเดียว (One way ANOVA) โดยก่าหนดที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 และเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปลอิสระและตัวแปรตามและกรณีที่มีนัยส่าคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Secheffe 
Method) (3)สถิติสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) โดยก่าหนดที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
            ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้บริโภค
ชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 อายุระหว่าง                 
18-25 ปี จ่านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีสถานภาพโสด จ่านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับต่่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จ่านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ่านวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001 -4,000 หยวน (10,001 – 20,000 บาท) จ่านวน 153 คน             
คิดเป็นร้อยละ 38.30 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราพบว่า กลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอน
ยางพาราจากประเทศไทย  ส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อแบรนด์ JACE จ่านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 ใช้เงินซื้อแต่ละครั้ง               
100-200 หยวน จ่านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 ปริมาณการซื้อในแต่ละครั้งซื้อ 1 ใบ จ่านวน 253 คน คิดเป็น                   
ร้อยละ 63.30 ตัดสินใจซื้อจากสมาชิกในครอบครัว จ่านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และซื้อช่วงเวลา 9.01 น. – 13.00 น. 
จ่านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 ท่ีห้างสรรพสินค้า จ่านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00  
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอน
ยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจาก
ประเทศไทย เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย   
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการน่าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน เป็นดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงตามล่าดับดังนี้ “คุณภาพของสินค้าดี” “ลวดลายของสินค้ามีให้เลือกมาก” และ “สินค้าที่มีกรรมวิธีการผลิตที่น่าเช่ือถือ
และมีขนาดให้เลือกมาก”  

ด้านราคา ของผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด              
โดยเรียงตามล่าดับดังนี้ “มีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก” “ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ” และ “ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย” 
ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ของผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ               
มากท่ีสุด โดยเรียงตามล่าดับดังนี้ “มีจ่านวนร้านค้าที่จ่าหน่ายเพียงพอ” “มีวางจ่าหน่ายในร้านค้าที่น่าเชื่อถือ” และ “สามารถหา
ซื้อได้จากตัวแทน” 

ด้านส่งเสริมการตลาด ของผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงตามล่าดับดังนี้ “มีการโฆษณาผ่านสื่อหลากหลาย” “มีการส่งเสริมการขายอยู่เสมอ เช่น ลด แลก แจก แถม” และ 
“มีตัวอย่างหมอนยางพาราให้ลูกค้าได้ทดลอง” 

ด้านบุคลากร ของผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงตามล่าดับดังนี้ “พนักงานขายหมอนยางพาราควรมีความรู้ สามารถให้ค่าแนะน่าการใช้งานได้เป็นอย่างดี” “การต้อนรับ
และอัธยาศัยของพนักงาน” และ “พนักงานตอบค่าถามและแก้ไขปัญหาจากการซื้อสินค้าได้ดี” 

ด้านการน่าเสนอลักษณะทางกายภาพ ของผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามล่าดับดังนี้ “มีส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก” “ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ” และ “ราคาสินค้า 
ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย” 

ด้านกระบวนการให้บริการ ของผู้บริโภคชาวจีนที่เคยซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทย มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยเรียงตามล่าดับดังนี้ “มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม” “ความสะอาดของสถานที่” และ “การตกแต่งภายในร้าน
ทันสมัย” 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  “ท่านมีการตัดสินใจซื้อหมอนยางพารา
เนื่องจากเคยใช้มาแล้ว” รองลงมาคือ “ท่านจะค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหมอนยางพาราก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ” และ “ท่านมีการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศเนื่องจากคุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง” 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent Sample t-test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA F-test ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่ม              
ขึ้นไปส่าหรับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  สถิติสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ส่าหรับพฤติกรรมของ
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ผู้บริโภค และใช้สถิติแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis : MRA) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การท่านาย 
(Coefficient of Determination : R2) ส่าหรับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อหมอน
ยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน ก่าหนดระดับนัยส่าคัญทางสถิติหรือ P-value ที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานเป็นดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคชาวจีนลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนและสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
Independent Sample t-test และสถิติ  One-way ANOVA F-test ที่ ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ  0.05 พบว่าปั จจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์จ่าแนกออกเป็น 6 ด้าน พบว่า 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศ
ไทยของผู้บริโภคชาวจีน แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศ
ไทยของผู้บริโภคชาวจีน แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 1.3  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศ
ไทยของผู้บริโภคชาวจีน แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.4  ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจาก
ประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.5  ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพที่ไม่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศ
ไทยของผู้บริโภคชาวจีน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.6  ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกันส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจาก
ประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคประกอบด้วย จ่านวนเงินที่ซื้อแต่ละครั้งของผู้บริโภคชาวจีน และ ปริมาณการ
ซื้อในแต่ละครั้งของผู้บริโภคชาวจีน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน จ่าแนก
ออกเป็นสมมติฐานย่อย ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ่านวนเงินท่ีซื้อแต่ละครั้งและปริมาณการซื้อแต่ละครัง้ของผู้บริโภคกับการตัดสินใจ
ซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน พบว่า มีค่า P-value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า จ่านวนเงิน
ที่ซื้อแต่ละครั้งและปริมาณการซื้อแต่ละครั้งของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าระดับความสัมพันธ์ในระดับต่่ามาก กล่าวคือ หากจ่านวนในการซื้อของแต่ละครั้งมาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณการซื้อในแต่ละครั้ง
มากขึ้น 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของ
ผู้บริโภคชาวจีน ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis : MRA) พบว่ามี
ระดับนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พบว่า  

ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ พบว่า มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้  
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ พฤกธารา (2563) โดยผลการวิจัยพบว่าเพศ และอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อซ้่าในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค Gen X ที่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ พันธุ 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์ ผลงานวิจัยพบว่า ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อซ้่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์ ที่แตกต่างกัน 

พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านจ่านวนเงินที่ซื้อแต่ละครั้งและปริมาณการซื้อแต่ละครั้งของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน กล่าวคือ หากจ่านวนในการซื้อของแต่ละครั้งมาก ก็จะส่งผลต่อ
ปริมาณการซื้อในแต่ละครัง้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ แซ่เบ๊ (2564) ได้ท่าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้า
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าในเขตสัมพันธวงศ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อ
ต่อครั้งตามอัตราก่าลังทรัพย์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะนิยมซื้อสินค้าในช่วงต้นเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เงินเดือนออก จึงเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมส่าหรับการตัดสินใจซื้อสินค้ามากท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของ
ผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล โกฏคา ลือ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้่าของ
ผู้ใช้บริการสถานบริการน้่ามัน Mr. ปิโตรเลียมในเขตอ่าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการสถานบริการน้่ามัน Mr. ปิโตรเลียมในเขตอ่าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้่า ของผู้ใช้บริการสถาน
บริการน้่ามัน Mr. ปิโตรเลียมในเขตอ่าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร ปิ่นภู่ (2560)  
โดยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าอุปโภค
ผ่านระบบออนไลน์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน 

สามารถน่าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ให้เกิดประโยชน์และความประทับใจ
สูงสุด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญกับความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อาจเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
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ผู้บริโภคมากขึ้น เช่น หาผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในร้านในรูปแบบที่หลากหลายมาจ่าหน่ายในร้านเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน 

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญกับความคุ้มค่าต่อราคาที่จ่ายเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามากน้อย
เพียงใด ดังนั้นผู้ประกอบการควรหาแนวทางเพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้กลับมาใช้บริการในการซื้อสินค้าซ้่าในอนาคต เช่น 
การก่าหนดราคาของสินค้าให้ต่่ากว่าร้านอื่นๆ และเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 

ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญกับช่องทางการจัดจ่าหน่ายที่สามารถท่าให้กลุ่ม
ผู้บริโภคใช้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการควรหาแนวทางเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เช่น 
การกระจายสาขาของร้านค้าให้ทั่วถึงในแต่ละพื้นท่ีเพื่อรองรับการเข้าถึงของกลุ่มผู้บริโภคได้สะดวกมากขึ้น 

ด้านการน่าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญกับเรื่องการจัดตกแต่งบรรยากาศภายใน
ร้านค้า สวยงามและสะอาด รวมไปถึงมีการจัดเรียงสินค้าที่ท่าให้สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นแล้ว
ผู้ประกอบการจึงควรมีแนวทางในการรักษาความสะอาด รวมทั้งการจัดตกแต่งร้านท่ีมีเอกลักษณ์ ดูทันสมัยเหมาะสมกับลูกค้าทุก
เพศทุกวัย ก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน 

ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญกับเรื่องขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย รวมไป
ถึงกระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว ไม่รอนาน ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการควรให้ความส่าคัญในการหาแนวทาง ในการรองรับกลุ่ม
ผู้บริโภคดังกล่าว เช่น การอบรมพนักงานภายในร้านให้มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างสม่่าเสมอ เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน 

จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปว่าควรมีการศึกษาถึงประเด็นต่อไปนี้ 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน โดยการวิจัยทั้ง              
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพควบคู่กันไป จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In –Depth Interview) เพื่อน่าไปประกอบการวิเคราะห์และ
สรุปผลโดยการใช้ Content Analysis เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น แล้วน่าผลมาวิเคราะห์คู่กัน 
เพื่อให้งานวิจัยสามารถท่าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
  2. ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน 
เพื่อให้ทราบระดับความคิดเห็นของปัจจัยการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน และสามารถน่าผล 
ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการวางแผนธุรกิจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค             
มากที่สุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส่าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล การแนะน่า ตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด่าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ประสงค์ทัน 
คณะกรรมการสอบปากเปล่างานวิจัย รวมถึงอาจารย์ท่านอื่นๆที่เสียสละเวลาเวลาให้ค่าปรึกษาและให้แนวคิดต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฆิตทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและอ่านวยความสะดวกต่างๆ
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ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฆิตตทุกท่านท่ีให้ค่าแนะน่า และส่งเสริมก่าลังใจ
ตลอดมา นอกจากนี้ยังมีพู้ท่ีให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่านซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวในท่ีนี่ได้ทั้วหมด จึงขอขอบคุณทุกท่าน
เหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย กราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่เป็นแรกผลักดัน และก่าลังใจ จนสามารถประสบ
ความส่าเร็จทางการศึกษา 
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