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ปัจจัยทีม' อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกซื:ออุปกรณ์ กฬ
ี า
ทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชราภรณ์ เลิศนวนิล

บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี0 มีวตั ถุประสงค์ เพื<อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื<อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที<มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ า ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื< อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื< องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ส่วนตัว/ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื0 ออุปกรณ์
กีฬา ทางออนไลน์ เพราะสะดวก และหาข้อมูลได้ง่าย บุคคลที<มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื0 อ คือ ตนเอง มีWebsite
เป็ นช่องทางการเลือกซื0 อ ความถี<ในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ เดือนละ 1 ครั0ง โดยใช้ระยะเวลา 1 2 ชัว< โมง ซื0 อในช่วงเวลา 17.01 – 24.00 น. และในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ต่อ 1 ครั0ง ปริ มาณการ
ซื0 อจะอยูท่ ี<จาํ นวน 1-2 ชิ0น ซึ< งเป็ นจํานวนเงิน 1,001 – 2,000 บาท
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที< มี ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต่ างกัน มี
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจการเลือกซื0 ออุปกรณ์ กีฬา ทางออนไลน์ที<ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที<ระดับ
0.05 และนัยสําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.01 ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า มีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ า ทางออนไลน์ ซึ< งเหตุ ผ ลที< เลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ า ทางออนไลน์ เพราะ
สะดวก และหาข้อมูลได้ง่าย ตนเองสามารถตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ และปริ มาณการซื0 อใน
แต่ละครั0งจะอยูท่ ี<จาํ นวน 1-2 ชิ0น โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื0 อในแต่ละครั0ง เป็ นจํานวนเงิน 1,001 – 2,000 บาท อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.05 และนัยสําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.01
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คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจ, อุปกรณ์กีฬา, การซื0อทางออนไลน์
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั วิทยาทางการแพทย์มีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ0น สามารถป้ องกัน และรักษาโรคต่าง ๆ ได้
มากมาย จากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสู บบุหรี< การดื<มสุ รา ยาเสพติด ฯลฯ ซึ< งโรคต่าง ๆ เหล่านี0เราสามารถ
ป้ อ งกัน ได้ห รื อ ทําให้ทุ เลาลงได้ โดยการออกกําลังกาย ควบคุ ม อาหาร และมี พ ฤติ ก รรมในการดํารงชี วิต ที<
เหมาะสม การป้ องกันเสริ มสร้างสุ ขภาพ เป็ นวิธีการที<ได้ผล และประหยัดที<สุด สําหรับการมีสุขภาพที<ดี ดังนั0น
การออกกําลังกายเพื<อสุ ขภาพจึงมีประโยชน์และมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก และกระแสการดูแลสุ ขภาพ การ
ออกกําลังกายในรู ปแบบต่าง ๆ มีมากขึ0น ทําให้ธุรกิ จกี ฬาเติบโตอย่างต่อเนื< อง และการใช้อินเทอร์ เน็ตในการ
เลือกซื0 อสิ นค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ<มขึ0นเป็ นอย่างมาก
ดังนั0น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการที<จะศึกษาปั จจัยที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์
กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื< องจากในปั จจุบนั กระแสการดูแลสุ ขภาพ มีมากขึ0นอย่างต่อเนื< อง
และการใช้อินเทอร์ เน็ตในการเลือกซื0 อสิ นค้าออนไลน์ได้รับความนิ ยมเพิ<มขึ0น ทําให้การซื0 ออุปกรณ์กีฬาผ่านสื< อ
ออนไลน์เป็ นที< ได้รับความสนใจเพิ<มมากขึ0น เพื<อเป็ นประโยชน์ในการนําข้อมูลที< ได้นาํ มาใช้ในการวางแผน
การตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และผูท้ ี<สนใจธุ รกิจทางด้านการขายอุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์
สามารถนําข้อมูลข้างต้นไปเพิ<มยอดขาย และสร้างกําไรให้ธุรกิจเติบโตมากยิง< ขึ0น

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื<อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื<อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์
กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื<อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

3

ขอบเขตการวิจยั
1.ขอบเขตด้านเนื0อหา :ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากร :เป็ นกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านพื0นที<จดั เก็บข้อมูล :จัดเก็บข้อมูลในกรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล :จัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2561

นิยามศัพท์
1. อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที<เชื<อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ทวั< โลกเข้าไว้
ด้วยกัน เพื<อให้เกิดการสื< อสารและการแลกเปลี<ยนข้อมูลโดยอาศัยตัวเชื<อมเครื อข่ายภายใต้มาตรฐานการ
เชื<อมโยงเดียวกัน
2. ธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจผ่านสื< อที<เราเรี ยกกันอินเทอร์เน็ต เช่น การขาย การผลิต การกระจาย
สิ นค้า การโฆษณา โปรโมท การบริ การต่าง ๆ
3. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื< องมือทางการตลาดที<ธุรกิ จนํามาใช้ เพื<อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาดเครื< องมือทางการตลาดนี0 เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที<จาํ หน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด ซึ< งตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P เป็ นดังนี0
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การออกแบบรู ปทรง
ตรายีห< อ้ บรรจุภณั ฑ์หรื อหี บห่อ การรับประกัน ขนาดและรู ปร่ างการบริ การ
2. ราคา (Price) ประกอบด้วย ราคาสิ นค้า ส่ วนลด การรับรู ้ราคาสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคระยะเวลาการ
จ่ายเงิน
3. สถานที<จาํ หน่าย (Place) ประกอบด้วย ช่องทางการจําหน่าย สถานที<จาํ หน่ายสิ นค้า สิ นค้าคงคลัง การ
ขนส่ ง
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ประกอบด้วย กานส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การขายตรง การส่ งเสริ มการขายโดยผ่านตัวแทนจําหน่าย
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4. การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ< ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที<ได้พิจารณา หรื อ
ประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การตัดสิ นใจเป็ นสิ< งสําคัญ และ
เกี<ยวข้องกับ หน้าที<การบริ หาร หรื อการจัดการเกือบทุกขั0นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัด
คนเข้าทํางาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสิ นใจได้มีการศึกษามานาน
5. อุปกรณ์กีฬา หมายถึง อุปกรณ์กีฬาที<ใช้เล่นเพื<อออกกําลังกาย เช่น วอลเลย์บอล ตะกร้อ และแบดมินตัน สร้าง
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเป็ นประโยชน์ทางด้านร่ างกายและจิตใจ ทําให้สุขภาพแข็งแรง

ประโยชน์ ทคี' าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบปั จจัยส่ วนบุคคลที<มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์
2. ได้ทราบปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที<มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทาง
ออนไลน์
3. ได้ทราบพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์
4. ผูท้ ี<สนใจธุรกิจทางด้านการขายอุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ สามารถนําข้อมูลข้างต้นไปเพิ<มยอดขาย และสร้าง
กําไรให้ธุรกิจเติบโตมากยิง< ขึ0น

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ' กีย' วข้ อง
1. ทฤษฎี แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เครื< องมือทางการตลาดที<ธุรกิจนํามาใช้ เพื<อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดเครื< องมือทางการตลาดนี0 เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที<จาํ หน่าย
และการส่ งเสริ ม การขาย ซึ< งตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P เป็ นดังนี0 (Kotler, 1997, p. 98)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที< ควบคุ ม ได้ซ< ึ งบริ ษ ทั ใช้ร่วมกัน เพื<อสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่ม เป้ าหมายประกอบด้วยเครื< องมื อ
ดังต่อไปนี0 ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
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2. ทฤษฎี แนวคิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
การตัด สิ น ใจ (Decision Making) หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อ กที< จ ะกระทํา สิ< ง ใดสิ< ง หนึ< งจาก
ทางเลือกต่างๆที<มีอยู่ ซึ< งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที<เขา
จะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที<สาํ คัญและ
อยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)
3. แนวคิดเกีย' วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550, หน้า 41 อ้างถึงใน โชคชัย มุขแก้ว (2551)) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านี0เป็ นเกณฑ์ที<นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที<สาํ คัญและสถิติที<วดั ได้ของประชากรที<ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทั0งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื<นๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที<สาํ คัญ และคนที<มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน

งานวิจยั ทีเ' กีย' วข้ อง
วรรณภรณ์ สิ นาเจริ ญ(2558)ได้ทาํ การศึกษาเรื< อง ปั จจัยที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื0 อรองเท้ากีฬาอาดิ
ดาส (Adidas) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่า ปั จจัยที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื0 อ
รองเท้ากี ฬ าอาดิ ดาส (ADIDAS) มี จาํ นวน 4 ปั จจัย โดยเรี ยงตามลําดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านตรา
สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ , ปั จจัยด้านกระบวนการ , ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ ปั จจัยด้านบุคคลและลักษณะกายภาพ
ในส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ นใจซื0 อรองเท้ากีฬาอาดิดาส (Adidas) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีความแตกต่างกันในด้านอายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อ
เดือนที<แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที<มีช่วงอายุมากกว่า 30 ปี ขึ0นไป มีการตัดสิ นใจซื0 อมากกว่าช่วงอายุนอ้ ยกว่า
หรื อเท่ากับ 30 ปี นอกจากนี0ระดับการศึกษาปริ ญญาโท หรื อสู งกว่ามีการตัดสิ นใจซื0 อมากกว่าระดับการศึกษาตํ<า
กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี และระดับรายได้ต่อเดือน ในช่วง 30,001- 40,000 บาท มีการตัดสิ นใจ
ซื0 อมากที< สุด ผลการศึกษาดังกล่าว จะเป็ นแนวทางให้ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ สามารถนําผลการวิจยั ไปทําการ
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ รวมถึ งวิเคราะห์ และพัฒ นาแผนการตลาด วางนโยบายการตลาดของตนให้
สอดคล้อง และเหมาะสมกับ ความต้องการที< แท้จริ งของผูบ้ ริ โภครองเท้ากี ฬ า ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล เพิ<มมากยิง< ขึ0น
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กรอบแนวคิดทีใ' ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี<ยต่อเดือน
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์
1. เหตุผลในการเลือกซื0 อ
2. บุคคลที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื0 อ
3. ช่องทางในการเลือกซื0 อ
4. ความถี<ในการเลือกซื0 อ
5. ระยะเวลาในการเลือกซื0 อ
6. ช่วงเวลาในการเลือกซื0 อ
7. ค่าใช้จ่ายในเลือกซื0 อต่อ 1 ครั0ง
8. ปริ มาณในการเลือกซื0 อต่อ 1 ครั0ง

สมมุตฐิ านการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

วิธีดาํ เนินการวิจยั
งานวิจยั ครั0งนี0เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื< องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และนําแบบสอบถามที<ได้จากการเก็บข้อมูลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติ เพื<อศึกษาเกี<ยวกับ ปั จจัยที<มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที< ใช้ทาํ การศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ< งมีประชากรรวม 5,682,415 คน
โดยอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2560)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือประชากร ทั0งชายและหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างเพื<อ
การศึกษาครั0งนี0 อาศัยสู ตรของ Taro Yamane จากจํานวนประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดค่าความ
เชื<อมัน< เท่ากับร้อยละ 95 ค่าระดับนัยสําคัญ 0.05

การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ส่วนตัว ใช้ค่าความถี< และค่าร้อยละ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทาง
ออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ใช้ค่าเฉลี<ย
และส่ วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ข้อมูลเกี<ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ได้แก่ เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซื0 อ
บุคคลที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื0 อ เลือกซื0 อทางช่องทางใด เลือกซื0 อบ่อยเพียงใด ระยะเวลาในการเลือก
ซื0 อ ค่าใช้จ่ายในการซื0 อต่อ 1 ครั0ง และซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์กี<ชิ0น ต่อ 1 ครั0ง ใช้ค่าความถี< และค่าร้อยละ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตเิ ชิงอนุมาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้
สถิติ Chi-square ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สถิติ Chi-square ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

8

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว< ไปเกี<ยวกับข้อมูลพื0นฐานส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จํานวน 119 คน มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 89 คน มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 138 คน มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 83 คน และมีรายได้ส่วนตัว/ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จํานวน 63 คน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี<ยวกับระดับความมีอิทธิพลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซื0 อ
อุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายให้เลือก
ซื0 อ มีค่าเฉลี<ยมากที<สุด (ค่าเฉลี<ย 3.90) ด้านราคา เปรี ยบเทียบราคาได้ มีค่าเฉลี<ยมากที<สุด (ค่าเฉลี<ย 4.08) ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีค่าเฉลี<ยมากที<สุด (ค่าเฉลี<ย 4.38) ด้านส่ งเสริ มการตลาด
การจัดทําโปรโมชัน< ลดราคา มีค่าเฉลี<ยมากที<สุด (ค่าเฉลี<ย 4.03)
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี< ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื0 ออุ ป กรณ์ กี ฬ า ทางออนไลน์ พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีเหตุผลในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ คือ เลือกสะดวก และหาข้อมูลได้
ง่าย จํานวน 146 คน บุคคลที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์ กีฬา ทางออนไลน์ คือ ตนเอง จํานวน
103 คน ช่องทางการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ คือ Website จํานวน 82 คน มีพฤติกรรมความถี<ในการ
เลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ เดือนละ 1 ครั0ง จํานวน 99 คน มีพฤติกรรมในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทาง
ออนไลน์ เป็ นระยะเวลา 1 - 2 ชัว< โมง จํานวน 98 คน มี พ ฤติ กรรมในการเลื อกซื0 ออุปกรณ์ กีฬา ทางออนไลน์
ช่ วงเวลา 17.01 – 24.00 น. จํานวน 142 คน มี ค่าใช้จ่ายในเลื อกซื0 ออุป กรณ์ กีฬ า ทางออนไลน์ ต่อ 1 ครั0 ง เป็ น
จํานวนเงิน 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 77 และมีพฤติกรรมในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ต่อ 1 ครั0ง
จํานวน 1-2 ชิ0น จํานวน 178 คน
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที< มี ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต่ างกัน มี
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจการเลือกซื0 ออุปกรณ์ กีฬา ทางออนไลน์ที<ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที<ระดับ
0.05 และนัยสําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.01 ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า มีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ า ทางออนไลน์ ซึ< งเหตุ ผ ลที< เลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ า ทางออนไลน์ เพราะ
สะดวก และหาข้อมูลได้ง่าย ตนเองสามารถตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ และปริ มาณการซื0 อใน
แต่ละครั0งจะอยูท่ ี<จาํ นวน 1-2 ชิ0น โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื0 อในแต่ละครั0ง เป็ นจํานวนเงิน 1,001 – 2,000 บาท อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.05 และนัยสําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.01
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เรื< อง ปั จจัยที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการศึกษาดังนี0
ปั จจัยส่ วนบุคคล ที< มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื0 ออุปกรณ์ กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และรายได้ มี ผลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกซื0 ออุปกรณ์ กีฬ า ทางออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ< งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วรรณภรณ์ สิ นาเจริ ญ(2558)ได้ทาํ การศึกษาเรื< อง ปั จจัยที<มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื0 อรองเท้ากีฬาอาดิดาส (Adidas) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
พบว่า พบว่า อายุ ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ มี ผ ลในการตัด สิ น ใจซื0 อ รองเท้ากี ฬ าอาดิ ด าส (Adidas) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์
กีฬา ทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการจัดทําโปรโมชัน< ลดราคา และมีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่าง
สมํ<าเสมอ ซึ< งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศิริพร ศรี ศิริกลุ (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื< องส่ วนประสมการตลาดที<มี
ผลต่อผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครในการเลือกซื0 อรองเท้าฟุตบอล พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครในการเลือกซื0 อรองเท้าฟุตบอล คือ มีส่วนลดพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถนํามาสรุ ป เป็ นแนวทางให้แก่ ที< ผูป้ ระกอบการที< ส นใจธุ รกิ จ
ทางด้านการขายอุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ดังนี0
1. ด้านผลิตภัณฑ์ การเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬาที<จาํ หน่ายในช่องทางออนไลน์ ควรจัดให้มีความหลากหลาย
ให้เลือกซื0 อ เช่น รองเท้ากีฬา เสื0 อผ้า และบอกข้อมูลสิ นค้าให้ละเอียดและชัดเจน เนื< องจากผูต้ อบแบบสอบถาม
เห็ นว่า ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายให้เลือกซื0 อมีอิทธิ พลในการเลือกซื0 ออุปกรณ์ กีฬาทางออนไลน์มากที< สุด
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีขอ้ มูลละเอียด และชัดเจน ดังนั0นผูป้ ระกอบการควรจะมีผลิตภัณฑ์ที<มีความหลากหลาย
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มี ขอ้ มู ลละเอี ยด และชัด เจน เพื< อให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกสิ น ค้าได้ห ลากหลายประเภท และเลื อกซื0 อสิ น ค้าได้อย่าง
ครบถ้วน และมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 อสิ นค้า
2. ด้านราคา การเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬาที<จาํ หน่ายในช่องทางออนไลน์ สิ นค้าควรมีการเปรี ยบเทียบราคา
ได้ และมีการบอกราคาที<ชดั เจน เนื< องจากผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า สิ นค้ามีการเปรี ยบเทียบราคาได้มีอิทธิ พล
ในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬาทางออนไลน์มากที<สุด รองลงมาคือ มีการบอกราคาที<ชดั เจน ดังนั0นผูป้ ระกอบการ
ควรจะมีสินค้าที<มีการเปรี ยบเทียบราคาได้ และมีการบอกราคาที<ชดั เจน เพื<อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของสิ นค้ากับราคาสิ นค้านั0น ซึ< งสิ นค้านั0นจะต้องบอกราคาที<ชดั เจน ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา จะทําให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื0 อสิ นค้า
3. ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย การเลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ าที< จ าํ หน่ ายในช่ อ งทางออนไลน์ สามารถ
จําหน่ ายทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม. และประหยัดเวลาในการเดินทาง เนื< องจากผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า
จําหน่ ายสิ น ค้าทางออนไลน์ ได้ต ลอด 24 ชม. มี อิท ธิ พ ลในการเลื อกซื0 ออุป กรณ์ กี ฬ าทางออนไลน์ม ากที< สุ ด
รองลงมาคื อ ประหยัดเวลาในการเดิ น ทาง ดังนั0น ผูป้ ระกอบการควรจะมี ขอ้ มูลการจําหน่ ายสิ น ค้าอัพ เดทอยู่
ตลอดเวลา ทําให้ผบู ้ ริ โภคซื0 อสิ นค้าได้ทุกเวลา สะดวกสบาย โดยที<ผบู ้ ริ โภคไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทางไปซื0 อ
สิ นค้า
4. ด้านส่ งเสริ ม การตลาด การเลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ าที< จาํ หน่ ายในช่ อ งทางออนไลน์ ควรมี ก ารจัด ทํา
โปรโมชัน< ลดราคา และมี การประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสมํ<าเสมอ เนื< องจากผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่า การ
จัด ทํา โปรโมชั<น ลดราคา มี อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กซื0 อ อุ ป กรณ์ กี ฬ าทางออนไลน์ ม ากที< สุ ด รองลงมาคื อ การ
ประชาสัมพัน ธ์สิ น ค้าอย่างสมํ<าเสมอ ดังนั0น ผูป้ ระกอบการควรจะมี การส่ งเสริ มการขายเพื<อเป็ นการกระตุน้
ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการในตัวสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายจัดทําในรู ปของการแสดงสิ นค้า การแจกคูปอง
ของแถม การจัดทําโปรโมชัน< ลดราคา และใช้สื<อโฆษณาประเภทต่างๆ ทางอินเตอร์ เนท (Internet) เช่น website
และ Facebook ในการประชาสัมพันธ์ เพื<อสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มใหญ่ได้
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั:งต่ อไป
1. ควรมี การทําวิจยั เชิ งคุณ ภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง เพื<อได้
ข้อมูลที<มีความละเอียด และครอบคลุมมากขึ0น เพื<อที<จะนํามาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาธุรกิจในการขายอุปกรณ์
กีฬาทางออนไลน์
2. ควรมีการทําวิจยั เรื< องปั จจัยที<มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื0 ออุปกรณ์กีฬาทางออนไลน์โดย
ศึกษาประชากรในจังหวัดอื<นๆ เพื<อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไร
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