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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบบันี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษากระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาระหวา่งร้านคา้

และร้านค้าออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื�อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาระหว่างร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ 

(Survey research method) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชากรที�ซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวนทั�งสิ�น ��� ราย ซึ� งผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิง 

โดยใช้เครื� องมือทางสถิติที�ส�าค ัญได้แก่ แจกแจงความถี�, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี�ย, ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Multiple Regression 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน อยู่ในช่วงระหว่าง 10,000 – 

30,000 บาท จากการศึกษาพบว่าผูซื้� อเสื� อผา้กีฬาส�าหรับร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานคร มีการให้ระดับ

ความส�าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านสถานที�/ช่องทางการจดัจ�าหน่ายเป็นอนัดับแรก 

รองลงมาคือด้านการสร้างและการน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคคล 

ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของผู ้ซื� อเสื� อผ้ากีฬาจากร้านค้าออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีการใหร้ะดบัความส�าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านราคาเป็นอนัดับแรก 

รองลงมาคือด้านบุคคล ด้านการสร้าง และการน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นสถานที�/ช่องทางจดัจ�าหน่าย และดา้นกระบวนการ นอกจากนี� จากการศึกษาพบวา่ผูซื้�อเสื�อผา้

กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร มีการให้ระดบัความความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจในดา้นการรับรู้ถึง

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยที์�ปรึกษา 
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ความต้องการมากที�สุดรองลงมาคือด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านพฤติกรรม

ภายหลงัการซื�อ และดา้นการตดัสินใจซื�อตามล�าดบั  

 

�.บทน�า 

ปัจจุบนัผูค้นหนัมาดูแลและใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ�น จึงพยายามหาเวลาในการออกก�าลงั

กายให้กบัตวัเอง ดงันั�นเสื� อผา้กีฬาจึงมีบทบาทส�าคญัในชีวิตประจ�าวนัของผูบ้ริโภคมากขึ�น ซึ� งปัจจุบนั

ผลิตภณัฑเ์สื�อผา้กีฬามีความหลากหลายดา้นรูปแบบ ราคา ความชอบส่วนบุคคล และคุณภาพ อีกทั�งกลายมา

เป็นเสื�อผา้แฟชั�นในรูปแบบSport wear ดงันั�นผูผ้ลิตจะตอ้งคิดรูปแบบผลิตภณัฑ์ที�สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคและเจาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และนบัวนัการแข่งขนัเพื�อแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาด

ของอุตสาหกรรมเสื�อผา้กีฬายิ�งทวีความรุนแรงมากขึ�น เพื�อแยง่ชิงที�จะเป็นผูน้�าตลาด จึงท�าให้บริษทัเสื�อผา้

กีฬายกัษ์ใหญ่ทั�งหลายพฒันาผลิตภณัฑ์เพื�อที�จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และต้องการท�าให้

ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีในแบรนด ์ซึ� งจะท�าไดย้ากมากหากขาดความสามารถและประสบการณ์ที�สะสม

มา จากการที�เกิดการแข่งขนัที�รุนแรงของอุตสาหกรรมเสื�อผา้กีฬานั�นเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภค ท�าให้มีตวัเลือก

ในการเลือกซื�อเสื�อผา้กีฬามากขึ�น และจากแนวโน้มในช่วง�-�ปีที�ผ่านมานั�นตลาดเสื� อผา้กีฬามีแนวโน้ม

เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องสืบเนื�องจากเทรนการรักสุขภาพของผูบ้ริโภคนั�นเอง 

ส่วนประกอบต่างๆที�ท �าให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมเสื� อผา้กีฬา เป็นหนึ� งในอุตสาหกรรมที�มี

ความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก เป็นแหล่งรายไดท้ี�สามารถน�าเงินจากต่างประเทศ

เขา้มาในประเทศและส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที�ยงัคงตอ้งพึ�งแรงงานมนุษยอ์ยูแ่ทนที�จะพึ�งแต่เครื�องจกัร

อย่างเดียว เพราะยงัคงตอ้งการความปราณีตจากฝีมือมนุษยอ์ยูแ่ละประเทศไทยมีแรงงานดา้นงานฝีมือที�มี

ประสิทธิภาพมากที�สุดประเทศหนึ� งในโลก ดงันั�นอุตสาหกรรมเสื� อผา้กีฬาจึงมีส่วนช่วยสร้างงานสร้าง

รายได้ให้แก่คนจ�านนวนไม่น้อยกว่า ���,��� คน ซึ� งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที�ให้บริษัทต่างๆ

สนบัสนุนการสร้างงานภายในประเทศนั�งเอง 

ดว้ยเหตุนี�ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาในเรื�องส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตัดสินใจซื�อ

เสื�อผา้กีฬาของคนในเขตกรุงเทพมหานครฯ เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬา

ของคนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ� งผลจากการวจิยัสามารถน�าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ส�าหรับผูที้�ใหค้วาม

สนใจในการออกก�าลงักายรวมทั�งความสนใจและความชอบส่วนบุคคลที�มีต่อเสื�อผา้กีฬาเพื�อการตดัสินใจ

ซื�อไดต้รงตามความตอ้งการหรือ ส�าหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นเสื�อผา้กีฬาในประเทศไทยซึ� งปัจจุบนัมีจ �านวน

เพิ�มขึ�นเรื�อยๆไดน้�าผลวิจยัไปขยายฐานผูบ้ริโภค โดยการไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคและเกิดความแตกต่างจากแบรนด์อื�นๆ 
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อีกทั�งยงัน�าไปพฒันากลยุทธ์ทารงการตลาดให้ตรงตามความตอ้งการ ซึ� งจะเป็นการเพิ�มปริมาณ

ของผูบ้ริโภคเสื�อผา้กีฬาน�าเขา้จากต่างประเทศได ้ผูที้�ประกอบธุรกิจจะไดน้�าไปปรับใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนการตลาด ทางส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต และเพื�อให้ผู้ที�สนใจสามารถน�า

ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการคน้ควา้ต่อไป 

 

�.วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษากระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผ้ากีฬาระหว่างร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ของคนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื�อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซื�อเสื�อผ้ากีฬาระหว่างร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

�.สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที� 1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที� 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที� � : ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับ

ร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 

�.ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน�าผลการศึกษา มาใชป้ระโยชน์พฒันารูปแบบของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของ

ธุรกิจเสื�อผา้กีฬาไดแ้ก่  ดา้นการผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการขายดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้น

บุคคล ด้านการสร้างและน�าเสนอทางกายภาพ  ด้านกระบวนการ   

2. เพื�อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเนื�องในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง โดยผูที้�สนใจในการท�าการศึกษา

ครั� งต่อไป 

3. เพื�อให้ผูที้�สนใจท�าธุรกิจเกี�ยวกบัการขายเสื�อผา้กีฬา ในปัจจุบนัและอนาคต ไดน้�าไปพฒันา 

ปรับปรุง และประยุกต์ใช้กบัการแข่งขนัทางธุรกิจ เพื�อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง

สะดวก รวดเร็ว และแม่นย �ายิ�งขึ�นต่อไป 

4. เพื�อเพิ�มขอ้มูลให้แก่ผูบ้ริโภคก่อนการตดัสินใจซื�อท�าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื�อไดง่้ายขึ�นและ

ตรงตามความตอ้งการมากที�สุด 
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�.ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรที�ใชท้ �าการวจิยัครั� งนี�  คือ คนที�เลือกซื�อเสื�อผา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.กลุ่มตัวอย่าง คือ คนที�เลือกซื�อเสื�อผา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 384 คน ได้จากสูตร

การค�านวณ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552) และส�ารองแบบสอบถาม เพื�อป้องกนัความผิดพลาดที�จะเกิดขึ�นของ

แบบสอบถาม จ �านวน 16 ชุด รวมทั�งสิ�น ��0 ชุด โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (ศิริชยั  พงษว์ิชยั, 

����)  โดยการไปตามห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื�อท�าการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดใน

แบบสอบถาม 

�. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 �) ศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของคนที�เลือกซื�อเสื�อผา้กีฬา 

 �) ศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกซื�อเสื�อผา้กีฬา โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาด (�P’s) 

3) ศึกษากระบวนการตดัสินใจซื�อ 

�. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

     ระยะเวลาในการศึกษา ภายในปี พ.ศ.��60 

�. ขอบเขตด้านสถานที� 

     การวจิยัในครั� งนี�ด�าเนินการในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

�. ขอบเขตด้านตัวแปร 

    ตวัแปรอิสระ 

5.1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

�) เพศ 

�)อายุ 

�)สถานภาพ 

�)ระดบัการศึกษา 

�)รายได ้

�)อาชีพ  

7)จ �านวนการใช้อินเตอร์เน็ต 

�.� ส่วนประสมทางการตลาด 

1) ผลิตภณัฑ์ 

2) ราคา 

3) ช่องทางการจดัจ�าหน่าย 

4949



4) ส่งเสริมการตลาด 

5) บุคคล 

6) การสร้างและน�าเสนอทางกายภาพ 

7) กระบวนการ 

ตวัแปรตาม 

กระบวนการตดัสินใจซื�อ  

�.ด้านการรับรู้ถึงความตอ้งการ  

�.ด้านการคน้หาขอ้มูล  

�.ด้านการประเมินผลทางเลือก  

�.ดา้นการตดัสินใจซื�อ  

�.ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซื�อ 
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�.กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจยัการศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาระหวา่งร้านคา้และ

ร้านคา้ออนไลน์จากผลของส่วนประสมทางการตลาด7P’s ของคนในเขตกรุงเทพมหานครในครั� งนี�  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูลโดยที�ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัในการ

เลือกซื�อเสื�อผา้กีฬาจากร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์ ซึ�งแบบสอบถามไดแ้บ่งเนื�อหาออกเป็น � ตอนดงันี�  

ส่วนที� � แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทั�วไปของผูซื้�อสินคา้จ �านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และจ�านวนการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนั ขอ้ค�าถาม

แต่ละขอ้มีตวัเลือกมากกวา่ � ตวัเลือกขึ�นไป ซึ� งเป็นค�าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว   

กระบวนการตดัสินใจซื�อ  

�.ด้านการรับรู้ถึงความตอ้งการ  

�.ด้านการคน้หาขอ้มูล  

�.ด้านการประเมินผลทางเลือก  

�.ดา้นการตดัสินใจซื�อ  

�.ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการ ซื�อ 
ส่วนประสมทางการตลาด (�P’s)  

�.ผลิตภณัฑ์ (Product)   

�.ราคา (Price)   

�.ช่องทางการจดัจ�าหน่าย (Place) 

 �.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

 �.บุคคล (People)   

�.สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical) 

�. กระบวนการ (Process)  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายได ้

6. อาชีพ 

7. จ�านวนการใช้อินเตอร์เน็ต 
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ส่วนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (ส�าหรับร้านคา้และร้านคา้

ออนไลน์) ได้แก่ �. ด้านผลิตภณัฑ์ �. ด้านราคา �. ด้านสถานที�/ช่องทางจดัจ�าหน่าย �. ด้านการส่งเสริม

การตลาด �. ด้านพนักงาน �. ด้านการสร้าง และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ �. ด้านกระบวนการ มี

จ�านวน �4 ขอ้  

ลกัษณะเป็นค�าถามในรูปมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทอันตร

ภาคชั�น (Interval Scale) ลกัษณะค�าถามแบบมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็น � ระดบัโดยมี หลกัเกณฑ์

การใหค้ะแนนดงันี�    

� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบันอ้ยที�สุด 

� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบันอ้ย   

� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบัปานกลาง  

� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบัมาก   

� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบัมากที�สุด   

ส�าหรับการวดัระดบัความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนมีระดบัการวดัดงันี�               

4.21 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัที�มากที�สุด  

3.41 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัที�มาก   

2.61 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัปานกลาง   

1.81 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัน้อย  

1.00 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัน้อยที�สุด        

ส่วนที� � แบบสอบถามเกี�ยวกบักระบวนการตดัสินใจเสื�อผา้กีฬา ไดแ้ก่ �.ดา้นการรับรู้ ความ

ตอ้งการ �.ด้านการคน้หาขอ้มูล �.ดา้นการประเมินผลทางเลือก �.ดา้นการตดัสินใจซื�อ �.ดา้น พฤติกรรม

ภายหลงัการซื�อ มีจ�านวน �2 ข้อลักษณะเป็นค�าถามในรูปมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวดั

ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั�น (Interval Scale) ล ักษณะค�าถามแบบมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็น � 

ระดบัโดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี�    
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� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบัน้อยที�สุด   

� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบันอ้ย  

 � คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการ ซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบัปานกลาง 

 � คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการ ซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบัมาก   

� คะแนน หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั หรือมีความคิดเห็นต่อการซื�อในการ ซื�อ

เสื�อผา้กีฬาในระดบัมากที�สุด   

ส�าหรับการวดัระดบัความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนมีระดบัการวดัดงันี�    

4.21 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัที�มากที�สุด   

3.41 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัที�มาก  

2.61 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  

1.81 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัน้อย   

1.00 – �.�� หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัน้อยที�สุด 

ประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็นกลุ่มของคนที�ซื�อเสื�อผา้กีฬาจากร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์และ

อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครหรือซื�อเสื�อผา้กีฬาอยา่งนอ้ยเดือนละครั� งซึ�งมีจ �านวนทั�งหมด ��เขต 

�.เขตบางแค �.เขตบางแขน �.เขตสายไหม �.เขตดอนเมือง �.เขตคลองสามวา 

�.เขตบางขุนเทียน �.เขตจตุจกัร �.เขตลาดกระบงั �.เขตจอมทอง ��.เขตประเวศ 

��.เขตหนองจอก ��.เขตบางกะปิ ��.เขตหนองแขม ��.เขตบึงกุ่ม ��.เขตมีนบุรี 

��.เขตบางซื�อ ��.เขตดินแดง ��.เขตภาษีเจริญ ��.เขตลาดพร้าว ��.เขตธนบุรี 

��.เขตบางกอกน้อย ��.เขตทุ่งครุ ��.เขตสวนหลวง ��.เขตวงัทองหลาง ��.เขตหลกัสี�  

��.เขตคลองเตย ��.เขตดุสิต ��.เขตตลิ�งชนั ��.เขตบางบอน ��.เขตบางพลดั 

��.เขตบางนา ��.เขตพระโขนง ��.เขตสะพานสูง ��.เขตบางคอแหลม ��.เขตราษฎร์บูรณะ 

��.เขตคนันายาว ��.เขตสาธร ��.เขตยานนาวา ��.เขตวฒันา ��.เขตห้วยขวาง 

��.เขตคลองสาน ��.เขตทวีวฒันา ��.เขตบางกอกใหญ่ ��.เขตพญาไท ��.เขตราชเทวี 

��.เขตพระนคร ��.เขตปทุมวนั ��.ป้อมปราบศตัรูพ่าย ��.เขตบางรัก ��.เขตสัมพนัธวงศ์ 
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กลุ่มตัวอย่างและขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ กลุ่มตวัอย่างทั�งเพศชาย และเพศหญิง ที�ซื�อเสื�อผา้กีฬา

จากร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์ที�อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครที�ถูกสุ่มจากประชากร โดยให้เป็น

ตวัแทนของประชากรทั�งหมด เนื�องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที�ซื� อเสื� อผา้กีฬาที�แน่นอน จึงใช้วิธีสุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น โดยใชสู้ตรการค�านวณ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 

n= P (1-P)(Z)2 

e2 

เมื�อ  n =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 P =    ค่าเปอร์เซ็นตที์�ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั�งหมด ในที�นี�ผูศึ้กษาท�าจากสุ่ม 

           ประชากรจ �านวน  50%  =  0.5 

 e =     ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลื�อนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

 Z =   ระดบัความเชื�อมนัที�ผูศึ้กษาก�าหนดไว ้ณ ระดบัความเชื�อมนั 95% ซึ� งมีค่าเท่ากบั 1.96 

แทนค่าในสูตรดงันี�  

N = 0.5(1-0.5)(1.96)2 

0.052 

   =  0.5(0.5)(3.8416) 

0.0025 

      =   0.9604 

0.0025 

      =   384.16 

จากการก�าหนดระดบัความเชื�อมั�น ณ ระดบั ��% ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั ��� ตวัอย่าง เพื�อลด

ความคลาดเคลื�อน เพิ�มความเชื�อมั�นในการเก็บขอ้มูลของแต่ละเขต การวิจยัครั� งนี� จึงใช้กลุ่มตวัอย่างผูซื้� อ

เสื�อผา้กีฬาจากร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์เพิ�มเป็นจ�านวน ��� ตวัอยา่ง 

 

8.ผลการศึกษา 

�. ขอ้มูลตามลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะพฤติกรรมการซื�อสินคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูต้อบแบบสอบถามแบ่งออกเป็นเพศชาย 250 คนและเพศหญิง จ �านวน 15� คน แต่ละเพศคิด

เป็นร้อยละ 62.50และร้อยละ�7.50ตามล�าดบั  มีอายุระหวา่ง 20-30  ปี จ �านวน 191คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 

สถานภาพส่วนใหญ่ โสด จ�านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ระดบัการศึกษาที�มากที�สุด คือ ระดับปริญญา

ตรี จ�านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25  ด้านอาชีพที�พบมากที�สุดคือนักเรียน/นักศึกษาจ �านวน15�คนคิด
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เป็นร้อยละ37.5� รายไดโ้ดยส่วนมากอยูที่� ��,000 – 30,���  บาทจ�านวน191คนคิดเป็นร้อยละ47.75 และมี

จ �านวนการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนัมากที�สุดเป็นเวลา 1-3 ชม.จ �านวน171คนคิดเป็นร้อยละ42.75 

�. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการให้ระดบัความส�าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

(7Ps) ผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การให้ระดบัความส�าคญัที�มีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (�Ps) ผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับ

ร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมการให้ระดบัความส�าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้

ความส�าคญัในระดบัมากซึ�งมีค่าเฉลี�ย3.61  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย

มีระดบัความส�าคญัมากค่าเฉลี�ย3.98 รองลงมาเป็นปัจจยัด้านการสร้างและการน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ

แต่ก็ยงัคงให้ระดบัความส�าคญัมากเช่นกนั ซึ� งค่าเฉลี�ยจะนอ้ยกวา่ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายคือ3.92 ปัจจยั

ดา้นกระบวนการค่าเฉลี�ย3.75 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑค์่าเฉลี�ย3.64 ปัจจยัดา้นบุคคลค่าเฉลี�ย3.45 ปัจจยัด ้านราคา

ค่าเฉลี�ย3.36 และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดเฉลี�ยอยูที่��.14 เมื�อพิจารณาในแต่ละประเด็นยอ่ยพบวา่ 

ปัจจัยด้านสถานที�/ช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีค่าเฉลี�ยมากที�สุดในดา้นความน่าเชื�อถือของร้านคา้

ค่าเฉลี�ย4.53 รองลงมาคือความสะดวกในการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายค่าเฉลี�ย3.43 ผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัต่อปัจจยัด้านสถานที�/ช่องทางการจดัจ�าหน่ายเป็น

อนัดบัหนึ�ง 

ปัจจัยด้านการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพพบวา่มีค่าเฉลี�ยการให้ระดบัความส�าคญัเป็นอนัดบั

สองซึ� งผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าค ัญมากในด้านที�ร้านค้ามีความ

สะอาดน่าเขา้มาใชบ้ริการแต่งร้านเหมาะสมมีบรรยากาศภายในร้านที�ดีมีค่าเฉลี�ย3.92 

ปัจจัยด้านกระบวนการพบว่ามีการให้ระดบัความส�าคญัอยู่ในระดบัมากซึ� งผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในดา้นความสะดวกในการช�าระเงินค่าเฉลี�ย

4.35 รองลงมาคือความสะดวกในการคืนเงินหรือเปลี�ยนสินคา้ค่าเฉลี�ย3.47 และความสะดวกในการเลือกซื�อ

3.42 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีการให้ระดับความส�าคญัอยู่ในระดับมากซึ� งผูที้�ซื� อเสื� อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในดา้นความเชื�อมั�นในคุณภาพของสินคา้(ได้

ของแท)้ค่าเฉลี�ย4.48 รองลงมาคือความหลากหลายของแบบขนาดที�มีใหเ้ลือกค่าเฉลี�ย2.81 

ปัจจัยด้านบุคคลพบว่ามีการให้ระดบัความส�าคญัอยู่ในระดบัมากซึ� งผูที้�ซื�อเสื� อผา้กีฬาส�าหรับ

ร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในดา้นความน่าเชื�อถือของพนกังาน(มีค�าพูดที�สุภาพ

และอธัยาศยัดี ไม่เอาเปรียบลูกคา้)ค่าเฉลี�ย3.50 รองลงมาคือพนกังานมีความรู้เกี�ยวกบัตวัสินคา้ที�หลากหลาย

และแม่นย �าสามารถอธิบายใหค้�าแนะน�าอยา่งถูกตอ้งค่าเฉลี�ย3.41 

5555



ปัจจัยด้านราคาพบว่ามีการให้ระดับความส�าคญัอยู่ในระดับปานกลางซึ� งผูที้�ซื� อเสื� อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในดา้นความเหมาะสมของราคาต่อคุณภาพ

ของสินคา้และบริการที�ไดรั้บค่าเฉลี�ย3.61 รองลงมาคือราคาถูกค่าเฉลี�ย3.12 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดพบวา่มีการให้ระดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางซึ�งผูที้�ซื�อ

เสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในดา้นการส่งเสริมการตลาดที�

ดึงดูดใจค่าเฉลี�ย3.28 รองลงมาคือความน่าสนใจของโฆษณาผา่นสื�อต่างๆค่าเฉลี�ย2.99 

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการให้ระดบัความส�าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

(7Ps) ผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การให้ระดบัความส�าคญัที�มีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (�Ps) ผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับ

ร้านคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมการให้ระดบัความส�าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดให้ความส�าคญัในระดับมากซึ� งมีค่าเฉลี�ย4.05 เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านราคามี

ระดบัความส�าคญัมากค่าเฉลี�ย4.19 รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นบุคคลแต่ก็ยงัคงใหร้ะดบัความส�าคญัมากเช่นกนั 

ซึ� งค่าเฉลี�ยจะน้อยกว่าดา้นราคาคือ4.18 ปัจจยัดา้นการสร้างและการน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพค่าเฉลี�ย

4.15 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑค์่าเฉลี�ย4.10 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดเฉลี�ย4.09 ปัจจยัดา้นดา้นสถานที�/ช่องทาง

จดัจ�าหน่ายค่าเฉลี�ย3.91และปัจจยัดา้นดา้นกระบวนการค่าเฉลี�ยอยูที่��.73 เมื�อพิจารณาในแต่ละประเด็นยอ่ย

พบวา่ 

ปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี�ยมากที�สุดในดา้นราคาถูกค่าเฉลี�ย4.40 รองลงมาคือความเหมาะสมของ

ราคาต่อคุณภาพสินค้าและบริการที�ได้รับค่าเฉลี�ย3.98 ผูที้�ซื�อเสื� อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานครใหค้วามส�าคญัต่อปัจจยัด ้านราคาเป็นอนัดบัหนึ�ง 

ปัจจัยด้านบุคคลพบว่ามีค่าเฉลี�ยการให้ระดบัความส�าคญัเป็นอนัดบัสองซึ� งผูที้�ซื�อเสื� อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านค้าออนนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญมากในด้านพนกังานมีความรู้เกี�ยวกบัตวั

สินคา้ที�หลากหลายและแม่นย �าสามารถอธิบาย ให้ค�าแนะน�าอย่างถูกตอ้งค่าเฉลี�ย4.48 รองลงมาคือความ

น่าเชื�อถือของพนกังาน (มีค�าพูดที�สุภาพและอธัยาศยัดี ไม่เอาเปรียบลูกคา้)ค่าเฉลี�ย3.88 

ปัจจัยด้านการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพพบวา่มีการใหร้ะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากซึ� งผู ้

ที�ซื� อเสื� อผา้กีฬาส�าหรับร้านค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในด้านร้านค้า

ออนไลน์มีหน้าWebsiteที�น่าสนใจ ดูง่ายไม่ยุง่ยากค่าเฉลี�ย4.15 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีการให้ระดับความส�าคญัอยู่ในระดับมากซึ� งผูที้�ซื� อเสื� อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าค ัญมากที�สุดในด้านความหลากหลายของแบบ

ขนาดที�มีใหเ้ลือกค่าเฉลี�ย4.62 รองลงมาคือความเชื�อมั�นในคุณภาพของสินคา้(ไดข้องแท)้ค่าเฉลี�ย3.58 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดพบวา่มีการใหร้ะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากซึ�งผูที้�ซื�อเสื�อผา้

กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในดา้นมีการส่งเสริมการตลาด

เช่น ลด แลก แจก แถมที�ดึงดูดใจค่าเฉลี�ย4.31 รองลงมาคือความน่าสนใจของโฆษณาผา่นสื�อต่างๆค่าเฉลี�ย

3.88 

ปัจจัยด้านสถานที�/ช่องทางการจัดจ�าหน่ายพบวา่มีการใหร้ะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากซึ�งผู ้

ที�ซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส�าคญัมากที�สุดในดา้นความสะดวก

ในการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายค่าเฉลี�ย4.25 รองลงมาคือความน่าเชื�อถือของร้านคา้ค่าเฉลี�ย3.56 

ปัจจัยด้านกระบวนการพบว่ามีการให้ระดบัความส�าคญัอยู่ในระดบัมากซึ� งผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากที�สุดในด้านความสะดวกในการเลือกซื�อ

ค่าเฉลี�ย4.42 รองลงมาคือความสะดวกในการช�าระเงินค่าเฉลี�ย3.50 ความสะดวกในการคืนเงินหรือเปลี�ยน

สินคา้ค่าเฉลี�ย3.27 

4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการให้ระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อของ ผู ้

ที�ซื�อเสื�อผา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อ ผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร  

ในภาพรวมการให้ระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อในระดับมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ย 3.86 เมื�อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู้ถึงความต้องการมีระดับความคิดเห็นมากที�สุด ค่าเฉลี�ย 4.27 

รองลงมาเป็นดา้นการประเมินทางเลือกโดยให้ระดบัความคิดเห็นมากซึ� งค่าเฉลี�ย 4.13 ด้านการค้นหาข้อมูล

ค่าเฉลี�ย 3.75 ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซื�อค่าเฉลี�ย 3.67 และดา้นการตดัสินใจซื�อ3.49 เมื�อพิจารณาในแต่

ละประเด็นยอ่ยพบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการมีระดับความเห็นมากที�สุดส่วนใหญ่ท่านซื�อเสื�อผา้กีฬาเนื�องจากมี

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของทางร้านที�รู้สึกคุม้ค่าค่าเฉลี�ย4.36 รองลงมาท่านซื�อเสื� อผา้กีฬาเนื�องจาก

ตอ้งการได้รับการบริการจากร้านที�มีความเป็นมืออาชีพค่าเฉลี�ย4.20 ผูซื้�อเสื�อผา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร

ให้ความเห็นด้านการรับรู้ถึงความตอ้งการเป็นอนัดบัหนึ�ง 

ด้านการประเมินทางเลือกพบวา่มีการให้ระดบัความเห็นเป็นอนัดบัสองซึ� งผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาใน

เขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นมากที�สุดคือท่านเลือกซื�อเสื�อผา้กีฬาโดยพิจารณาราคาเปรียบเทียบ

เสมอค่าเฉลี�ย4.22 รองมาคือท่านเลือกซื�อเสื�อผา้กีฬาโดยพิจารณายี�ห้อที�การันตี คุณภาพ หรือมีเครื�องหมาย

รับประกนัคุณภาพที�ตอ้งการเมื�อเทียบกบัร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์ค่าเฉลี�ย4.05 

ด้านการค้นหาข้อมูลพบว่ามีการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ� งผูที้�ซื�อเสื� อผา้กีฬาในเขต

กรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นมากที� สุดคือก่อนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬา ท่านสอบถามราคาและ

รายละเอียดของสินค้าจากพนักงานในร้านค้าค่าเฉลี�ย4.47 รองลงมาคือก่อนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬา ท่าน
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ใช้ความรู้และ ประสบการณ์เดิมในการใช้ในการตดัสินใจที�จะเลือกร้านคา้ค่าเฉลี�ย3.93 ก่อนการตดัสินใจซื�อ

เสื� อผา้กีฬา ท่านสอบถามความคิดเห็นจากผูมี้ประสบการณ์ที�เคยใช้บริการร้านค้าและร้านคา้ออนไลน์

ค่าเฉลี�ย3.72 และก่อนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาท่าน ศึกษาจากวิทยุ โทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์และ 

อินเตอร์เน็ตค่าเฉลี�ย2.87 

ด้านพฤติกรรมหลังการซื�อพบว่ามีการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ� งผูที้�ซื�อเสื� อผา้กีฬาใน

เขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นมากที�สุดคือส่วนใหญ่ท่านจะซื�อเสื�อผา้กีฬาจากร้านคา้เดิมค่าเฉลี�ย4.00 

รองลงมาคือท่านมกัจะแนะน�าให้เพื�อนและญาติมาซื�อเสื� อผา้กีฬา จากร้านเดียวกบัที�ท่านซื�อ

ค่าเฉลี�ย3.35 

ด้านการตัดสินใจซื�อพบว่ามีการให้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ� งผูที้�ซื�อเสื�อผา้กีฬาใน

เขตกรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นมากที�สุดคือท่านมกัตดัสินใจซื�อดว้ยตวัเองเสมอค่าเฉลี�ย4.23 รองลงมา

คือคนรอบขา้งมกัตดัสินใจซื�อให้เสมอค่าเฉลี�ย2.76 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผูว้ิจัยได้ท�าการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั และ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื� อเสื� อผ้ากีฬาส�าหรับร้านค้าออนไลน์ของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ปรากฏผลดงัต่อไปนี�  

สมมติฐานที� � : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬา

ส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สมมติฐานย่อยที� �.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� � .2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� �.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นสถานที�/ช่องทางจดัจ�าหน่าย

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� �.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� �.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นบุคคลส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที� �.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นการสร้าง และการน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื� อเสื� อผ้ากีฬาส�าหรับร้านค้าของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� �.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านด้านกระบวนการส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้

กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สมมติฐานย่อยที� 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� 2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นสถานที�/ช่องทางจดัจ�าหน่าย

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� 2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� 2.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นบุคคลส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� 2.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นการสร้าง และการน�าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยที� 2.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นดา้นกระบวนการส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาส�าหรับร้านคา้ออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 

�.อภิปรายผล 

การศึกษาเรื�อง “การเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้กีฬาระหวา่งร้านคา้และร้านคา้

ออนไลน์จากผลของส่วนประสมทางการตลาด7P’s ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัขอน�าเสนอการ

อภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงันี�  
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ด้านความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาด7P’sระหว่างร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ 

5.2.1 ผลจากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ระหว่างร้านคา้และ

ร้านคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักบัร้านคา้ออนไลน์มากกว่าร้านคา้ในส่วนของความหลากหลาย

ของแบบ และขนาด ที�มีให้เลือก แต่ในส่วนของความเชื�อมั�นในคุณภาพของสินคา้(ไดข้องแท้)ผูบ้ริโภคให้

ความส�าคญักบัร้านคา้มากกว่าร้านคา้ออนไลน์ ทั�งนี� เมื�อมองภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในด้าน

ผลิตภณัฑข์องร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ 

5.2.2 ผลจากการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในดา้นราคาระหว่างร้านคา้และร้านคา้

ออนไลน์ ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัร้านคา้ออนไลน์มากกว่าร้านคา้ในส่วนของราคาถูกและความเหมาะสม

ของราคาต่อคุณภาพสินคา้และบริการที�ไดรั้บ จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในดา้นราคาของร้านคา้

ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ 

5.2.3 ผลจากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในด้านสถานที�/ช่องทางจดัจ�าหน่าย

ระหว่างร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักบัร้านคา้มากกว่าร้านคา้ออนไลน์ในส่วนของ

ความน่าเชื�อถือของร้านคา้ แต่ในส่วนของความสะดวกในการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายผูบ้ริโภคให้

ความส�าคญักบัร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ เมื�อมองภาพรวมแล้วผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในด้านสถานที�/

ช่องทางจดัจ�าหน่ายของร้านคา้มากกวา่ร้านคา้ออนไลน์ 

5.2.4 ผลจากการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาดระหวา่ง

ร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ในส่วนของการ

ส่งเสริมการตลาดเช่น ลด แลก แจก แถมที�ดึงดูดใจ และความน่าสนใจของโฆษณาผา่นสื�อต่างๆ จึงสรุปได้

วา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญัในดา้นส่งเสริมการตลาดของร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ 

5.2.5 ผลจากการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในดา้นบุคคลระหวา่งร้านคา้และร้านคา้

ออนไลน์ ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ในส่วนของพนกังานมีความรู้เกี�ยวกบั

ตวัสินคา้ที�หลากหลายและแม่นย �าสามารถอธิบาย ใหค้ �าแนะน�าอยา่งถูกตอ้งและความน่าเชื�อถือของ

พนกังาน (มีค�าพูดที�สุภาพและอธัยาศยัดี ไม่เอาเปรียบลูกคา้) จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในด้าน

บุคคลของร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ 

5.2.6 ผลจากการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในดา้นการสร้างและการน�าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพระหวา่งร้านคา้และร้านคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักบัร้านคา้ออนไลน์มากกวา่

ร้านคา้ในส่วนร้านคา้มีความสะอาดน่าเขา้มาใชบ้ริการแต่งร้านเหมาะสมมีบรรยากาศภายในร้านที�ดี/ร้านคา้

ออนไลน์มีหน้าWebsiteที�น่าสนใจ ดูง่ายไม่ยุง่ยาก จึงสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญัในดา้นการสร้างและ

การน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพของร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ 

6060



5.2.7 ผลจากการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในดา้นดา้นกระบวนการระหวา่งร้านคา้

และร้านคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัร้านคา้ออนไลน์มากกวา่ร้านคา้ในส่วนของความสะดวกใน

การเลือกซื�อ แต่ในส่วนของความสะดวกในการช�าระเงินและความสะดวกในการคืนเงินหรือเปลี�ยนสินคา้

ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัร้านคา้มากกวา่ร้านคา้ออนไลน์ ทั�งนี� เมื�อมองภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคให้

ความส�าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ของร้านคา้มากกวา่ร้านคา้ออนไลน์ 

การเปรียบเทียบการส่งผลต่อกันระหว่างส่วนประสมทางการตลาด7P’ส�าหรับร้านค้าและร้านค้า

ออนไลน์ที�ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื�อ มีประเด็นที�น่าสนใจดงันี�  

ผลจากการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ของร้านค้าไม่ส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื� อเสื� อผา้กีฬา แต่กลับส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื�อของร้านค้าออนไลน์ 

เนื�องจากร้านค้าออนไลน์มีความหลากหลายของแบบ และขนาด ที�มีให้ เลือกท�าให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกที�มาก

ขึ�นท�าให้ไดรั้บผลิตภณัฑที์�ตรงตามความตอ้งการมากที�สุด ซึ� งแตกต่างจากร้านคา้ที�มีแบบ และขนาดที�จ �ากดั

กวา่ท�าใหไ้ม่เกิดความน่าสนใจในตวัสินคา้มากเท่าที�ควร 

ผลจากการวิจยัพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถานที�/ช่องทางจดัจ�าหน่ายของร้านคา้

ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬา แต่กลบัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อของร้านค้า

ออนไลน์ เนื�องจากร้านค้าออนไลน์มีหน้าWebsiteและมีระบบที�เข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก อีกทั� งมีความ

หลากหลายของหนา้ร้านออนไลน์เช่นมีการสร้างเพจหน้าร้านในFacebookและ Instragramเป็นต้นจึงท�าให้

เกิดความสะดวกในการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายส�าหรับผูบ้ริโภค แต่เมื�อกลบัไปมองดา้นร้านคา้การที�

ผูบ้ริโภคจะเขา้ถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายจ�าเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเองซึ� งท�าให้เกิดปัญหาด้านการ

เดินทางและเกิดค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม 

ผลจากการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดในด้านบุคคลของร้านค้าไม่ส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื� อเสื� อผา้กีฬา แต่กลับส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื�อของร้านค้าออนไลน์ 

เนื�องจากบุคลากรของร้านคา้ออนไลน์มีความรู้เกี�ยวกบัตวัสินคา้ที�หลากหลายและแม่นย �าสามารถอธิบาย ให้

ค �าแนะน�าอย่างถูกต้องซึ� งส่วนมากจะเป็นเจ้าของกิจการเองที�ให้ค �าแนะน�าด้วยตัวเองทั� งนี� เกิดจาก

ประสบการณ์เฉพาะดา้นที�ไดส้ะสมมาต่างจากพนักงานของร้านคา้ที�จะรับพนกังานมาโดยแค่ให้จดจ�าแค่

รายละเอียดคร่าวๆของตวัสินคา้ จึงท�าใหบุ้คลากรของร้านคา้ออนไลน์มีความน่าเชื�อถือมากกวา่พนกังานของ

ร้านคา้ 
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10.ข้อเสนอแนะการน�าผลการศึกษาไปใช้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยส�าหรับร้านค้า 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬาระหว่างร้านคา้และร้านค้า

ออนไลน์จากผลของส่วนประสมทางการตลาด7P’s ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งันี�  

5.3.1 ร้านค้าควรปรับปรุงด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์โดยการน�าเข้ารูปแบบ (รุ่น,ยี�ห้อ)

ใหม่ๆที�ทนัสมยัเนื�องจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการที�ไม่เหมือนกนัและตอ้งการสวมใส่เสื�อผา้กีฬารุ่นใหม่ๆ

เพื�อจะไดไ้ม่ตกเทรน  

5.3.2 ร้านคา้ควรมีพนกังานหรือบุคคลากรเฉพาะดา้นเกี�ยวกบัเสื�อผา้กีฬาเพื�อจะไดแ้นะน�าขอ้มูล

ของสินคา้แก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดีและตรงกบัค�าถามที�ลูกคา้สงสัยหรือคาใจ ซึ� งหากปรับปรุงขอ้นี� ไดผู้บ้ริโภค

จะรู้สึกวา่ร้านคา้มีความน่าเชื�อถือมากขึ�นจากขอ้มูลที�บุคลากรมีมากขึ�นนั�นเอง  

5.3.3 ร้านคา้ควรเพิ�มช่องทางการจดัจ�าหน่ายใหม้ากขึ�น ถึงจะมีหนา้ร้านแต่วา่หากมีการประยุกต์

ให้มีการสั�งสินค้าออนไลน์ควบคู่ไปด้วยจะท�าให้ผูบ้ริโภคเข้าถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายง่ายขึ� นและ

หลากหลายขึ�นท�าให้เกิดความสะดวกแก่ลูกคา้เพราะลูกคา้บางคนก็ไม่มีเวลามากพอในการที�จะเดินทางไป

ยงัร้านคา้นั�นเอง 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยส�าหรับร้านค้าออนไลน์ 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้กีฬาระหว่างร้านคา้และร้านค้า

ออนไลน์จากผลของส่วนประสมทางการตลาด7P’s ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งันี�  

5.3.4 เนื�องจากผูบ้ริโภคให้ความส�าคัญในด้านราคาของผลิตภัณฑ์มากที�สุดดังนั�นร้านค้า

ออนไลน์ควรรักษาระดับราคาที�ถูกกว่าร้านค้าซึ� งจะท�าให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซื�อผลิตภัณฑ์จากร้านค้า

ออนไลน์ไดง่้ายและมีจ�านวนผูบ้ริโภคมากขึ�นเรื�อยๆ 

5.3.5 จากการศึกษาพบวา่ร้านคา้ออนไลน์มีจุดอ่อนดา้นกระบวนการซึ�งลูกคา้ให้ความส�าคญัมาก

จึงควรจดัระบบใหดี้ใหมี้ขอ้ผดิพลาดนอ้ยที�สุดเพราะสินคา้มีราคาค่อนขา้งสูง 
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