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บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ โดยมีปัจจยัท่ีศึกษา คือ 1)ความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมี

ต่อตราสินคา้ 2)  ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั 3) การรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งประชาชนทัว่ไปท่ีเล่นกีฬา

ในพื้นท่ีเขตบางกะปิและประชาชนทัว่ไปท่ีก าลงัซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาจากจุดจ าหน่ายสินคา้ในเขตบางกะปิ 

จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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                 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อปัจจยัการส่ือสารทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ไดดี้ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้น

ความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั ปัจจยัดา้นการรับรู้

เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ตามล าดบั และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ ปัจจยั

ต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใน

ปัจจุบนั ปัจจยัดา้นการรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการส่ือสาร

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ตรงตามสมมติฐานทุก

ประการ และสามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ไดป้ระมาณร้อยละ 80.8 

 

ABSRTACT 

Independent study on Factor marketing communication that affects the behavior of sports 

equipment consumers buying in Bang Kapi. The objective is to study the factors that affect Factor 

marketing communication that affects the behavior of sports equipment buying in Bang Kapi. The factors 

studied are 1) the consumer's belief in the brand, 2) the relationship with the current needs, 3) the 

perception of the product content through various communication channels. By using questionnaires as a 

tool to collect data, the sample of general people who play sports in Bang Kapi area and general people 

who are buying sport equipment products from the point of sale in Bang Kapi area, amount 400 people. 

To the average percentage, standard deviation Correlation coefficient analysis and Multiple regression 

analysis. The study indicated that Factors affecting marketing communication factors that affect the 

behavior of buying sports equipment in Bang Kapi District Overall is at a high level. The variables that 

affect the marketing communication factors that affect the behavior of buying. Sports equipment in 

Bangkapi District. Is the best Factors affecting consumers' belief in brand Factors related to needs at 

present, the factors of product perception through various communication channels, respectively, and the 

results of the multiple regression analysis found that the factors are the consumers' belief in the brand. 

Factors related to current needs Factors concerning product perception through various communication 

channels. Relationship with Factor marketing communication that affects the behavior of sports 



equipment consumers buying in Bang Kapi. Meets all the assumptions and can explain the fluctuation of 

the factors that influence the marketing communication factors that affect the behavior of buying sports 

equipment in Bang Kapi District Approximately 80.8 percent. 

 

บทน า      

ในปัจจุบนัผูค้นใหค้วามส าคญักบัสุขภาพมากขึ้น ท าใหก้ารออกก าลงักายเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิตประจ าวนัของคนท่ีรักสุขภาพ เห็นไดจ้ากกิจกรรมว่ิงหรือป่ันจกัรยานท่ีจดัขึ้นทุกสัปดาห์ เฉพาะงานว่ิง

ในปี2561มีมากกวา่1200งาน และคาดการวา่ในปี2562จะมีถึง1500งาน ท าใหเ้กิดมูลค่าทางการตลาดท่ี

มหาศาลเฉพาะงานว่ิงคาดการวา่สร้างเงินหมุนเวียนในส่วนค่าสมคัรร่วมงาน ค่าอุปกรณ์กีฬา ประมาณเจ็ด

พนัถึงหน่ึงหม่ืนลา้นบาท ถา้นบัรวมกีฬาทุกประเภทมีมูลค่ามากกวา่สองแสนลา้นบาทต่อปี โดยการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยไดร้ะบุชนิดกีฬาไว ้41 ชนิดกีฬาไดแ้ก่ (1) ยงิธนู  (2) กรีฑา (3) แบดมินตนั (4) บาสเกตบอล (5) 

โบวล่ิ์ง (6) มวย (7) ฟุตบอล (8) ยมินาสติค (9) เทนนิส (10) ยงิปืน - ยงิเป้าบิน (11) กีฬาทางน ้า (วา่ยน ้า 

กระโดดน ้า โปโลน ้า ระบ าใตน้ ้า) (12) เทเบิลเทนนิส (13) ยโูด (14) วอลเล่ยบ์อล (15) ยกน ้าหนกั (16) เซปัค

ตะกร้อ (17) เรือใบ(18) กระดานโตค้ล่ืนมีใบ (19) จกัรยาน (20) ขี่มา้ขา้มเคร่ืองกีดขวาง (21) ฟันดาบ              

(22) แฮนดบ์อล (23) ฮ๊อกก้ี (24) ปัญจกรีฑาสมยัใหม่ (25) กีฬาแข่งเรือ (เรือพาย เรือ กรรเชียง) (26) มวยปล ้า 

(27) รักบ้ี (28) ซอฟทบ์อล (29) กอลฟ์ (30) บริดจ ์(31) ตกปลา (32) คาราเต ้ (33) เทควนโด ้(34)เปตอง (35) 

หมากรุกสากล (36) บิลเลียด (37) สนุกเกอร์ (38) สเกต (39) สควอช (40) มวยไทย (41) กีฬาพื้นเมืองและ

กีฬาไทย (วา่ว กระบ่ีกระบอง หมากรุก ตะกร้อ) 

      การเติบโตของแบรนด์อุปกรณ์กีฬาและการใหบ้ริการกีฬาหลายชนิดเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชมี้มากขึ้น ทั้ง สนามกีฬา ฟิตเนส รองเทา้ เส้ือผา้ นาฬิกา กระเป๋า และอุปกรณ์เสริมต่างๆตาม

ประเภทกีฬาส่งผลใหก้ารแข่งขนัทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ในอตีดช่องทางท่ีใชใ้นการท าการตลาดนั้นจะ

มากจาก นิตยสาร โทรทศัน์ วิทย ุแต่ในปัจจุบนัส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทส าคญัการท าการตลาด ซ่ึงมี

หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Instagram Line twitter Youtube ท าใหก้ารขายสินคา้และบริการต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบักีฬามีการแข่งขนักนัมากขึ้นกวา่เดิม สินคา้หลายแบรนดใ์ชก้ารโฆษณาดว้ยการรีวิวสินคา้จาก

ผูใ้ชสิ้นคา้หรือเคยใชบ้ริการต่างๆ ท่ีไม่ใช่คนมีช่ือเสียง แต่เป็นประชาชนทัว่ไปเพื่อความน่าเช่ือถือ และลด

ความรู้สึกวา่แบรนดสิ์นคา้และผูป้ระกอบการธุรกิจกีฬาก าลงัโฆษณาสินคา้หรือบริการอยู ่ส่งผลใหผู้บ้ริโภค

รู้จกัสินคา้และบริการต่างๆ เกินความสนใจมากกวา่เห็นโฆษณาจากส่ือเหมือนในอตีด 



     ในส่วนของผูบ้ริโภคการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังมีความซบัซอ้นมากขึ้น จากท่ีเคยซ้ือ

เพราะความตอ้งการใช ้หรือเห็นโฆษณาแลว้เกิดความตอ้งการ ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหาขอ้มูลของสินคา้และ

บริการมากขึ้น ทั้งจากคนใกลต้วัในสังคนกลุ่มเดียวกนั ขอ้มูลจากการใชเ้สิร์ชเอนจิน ส่ือโซเชียลมีเดีย ส่งผล

ใหสิ้นคา้และบริการเกิดการเปรียบเทียบอยูต่ลอดเวลาถึงความคุม้ค่าท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการ 

คุณภาพสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคมีหลงัจากการใชง้านหรือรับบริการ บางคร้ังการเห็นส่ือโฆษณาใน

รูปแบบการรีวิวสินคา้และบริการท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ท่ีเกินความจ าเป็น ซ้ือจากอารมณ์มากกวา่เหตุผล ท า

ใหก้ารโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเนน้ไปท่ีอารมณ์ของผูบ้ริโภคมากกวา่บอกถึงประโยชน์ของสินคา้และบริการ               

หลายแบรนดใ์ชน้กักีฬาท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้สินคา้และบริการ หรือผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่ เพื่อ

ดึงดูดความสนใจ บางคร้ังการซ้ืออุปกรณ์กีฬาอาจไม่ไดซ้ื้อเพื่อใชแ้ต่ซ้ือเพราะตอ้งการสะสม 

       

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคใน

เขตบางกะปิ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาใน

เขตบางกะปิ 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์

กีฬาในเขตบางกะปิ 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาในเขตบางกะปิ 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. ความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาในเขตบาง

กะปิ 

2. ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนัส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาใน

เขตบางกะปิ 

3. การรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์

กีฬาในเขตบางกะปิ 



ขอบเขตของการวิจัย 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชวิ้ธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม

ท่ีสร้างขึ้นและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี คือ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

มุ่งศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภค

ในเขตบางกะปิ 

1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ปัจจยัดา้น 

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั การรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาในเขตบางกะปิ 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเล่นกีฬาในพื้นท่ีเขต 

บางกะปิและประชาชนทัว่ไปท่ีก าลงัซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาจากจุดจ าหน่ายสินคา้ในเขตบางกะปิ ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 สัดส่วนของ

ประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน ซ่ึงผูว้ิจยัขอก าหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 400 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากขึ้นและสะดวกในการประมวณผล 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน-ตุลาคม 2562 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  

     1.ผูป้ระกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์กีฬาน าความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองปัจจยัดา้น

การส่ือสารทางการตลาด มาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการส่ือสารทางการตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความตอ้งการในตวัอุปกรณ์กีฬาและเพิ่มยอดขายสินคา้อุปกรณ์กีฬา 

     2.ผูป้ระกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์กีฬาน าความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองปัจจยัดา้น

การส่ือสารทางการตลาด มาใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกช่องทางในการส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งตรง

เป้าหมาย 

3.ผูป้ระกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์กีฬาน าความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองปัจจยัดา้นการ

ส่ือสารทางการตลาดท่ี มาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ท่ีมีความหลากหลาย 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์

กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ผูว้ิจยัศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยั สรุปกรอบแนวคิดใน

การวิจยัไดด้งัน้ี 

                         ตวัแปรอิสระ                                                                                    ตวัแปรตาม   

                 (Independent Variables)                                                                  (Dependent Variables) 

     ความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้                       

 

               ความสัมพนัธ์กบัความตอ้ง                                                                พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์ 

                       การในปัจจุบนั                                                                                กีฬาในเขตบางกะปิ 

                                                                                                                       

        การรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทาง 

                     การส่ือสารต่างๆ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

สังคมมนุษยมี์สภาพอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและกา้ลงัจะด าเนินไปในอนาคตไดน้ั้น การส่ือสาร 

(Communication) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากบุคคลหน่ึง ไปสู่อีกบุคคลหน่ึง 

หรือจากบุคคลหน่ึงไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมากกวา่ประชาชนเพียงหน่ึงคน โดยนกัวิชาการไดส้รุปแนวคิด

เก่ียวกบัการส่ือสารไวด้งัน้ี Berlo (1960, pp. 12-30) กล่าววา่ การส่ือสาร หมายถึง การส่งผา่นข่าวสารผา่น

บุคคล หน่ึง หรือกลุ่มบุคคลหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงหรืออีกกลุ่มหน่ึงโดยใชส้ัญลกัษณ์  

              กะรัตเพชร บุญชูวิทยและวรัชญ ์ครุจิต(2561) ไดย้กตวัอยา่งการศึกษาการส่ือสารแบรนดข์องคุ

มะมงผา่นส่ือออนไลน์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนว ทางการสร้างการรับรู้ต่อแบรนดแ์ละการส่ือสารเพื่อ

สร้างเสริมภาพลกัษณ์แบรนดผ์า่นการใชส่ื้อ ออนไลน์ของคุมะมง โดยใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร จากศึกษา พบวา่การสร้างการรับรู้ต่อแบรนดค์ุมะมงใชก้ารส่ือสารแบบ

ผสมผสานระหวา่งส่ือออนไลน์และส่ือเก่า ควบคู่กนั เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนดไ์ดก้วา้งขวางภายในเวลา



อนัสั้น ซ่ึงมุ่งเนน้สร้างการปฏิสัมพนัธ์ กบัผูท่ี้ไดพ้บเห็นจากนั้นจึงน าไปสู่การตลาดแบบปากต่อปากบนส่ือ

ออนไลน์ จงัหวดัคุมะโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดน้ าเสนอภาพลกัษณ์ความเป็นบุคคลและเร่ืองราวอนัเฉพาะตวั

ใหคุ้มะมง ผา่นทางจุดยนืทางการตลาดท่ีก าหนดรูปแบบของเน้ือหาสารของคุมะมงบนส่ือออนไลน์ร่วมกบั

การท ากิจกรรม ในแต่ละพื้นท่ีไดส้ าเร็จ โดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจงัหวดัคุมะโมโตะอยา่ง

จริงจงั ทั้ง การออกแบบคุมะมงใหมี้ชีวิตโดยการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัขึ้นมาใหเ้ป็นตวัมาสคอต ภาษา 

เฉพาะตวั เร่ืองราวเฉพาะตวัใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีรอบตวัทัว่ไป ซ่ึงส่งผลใหต้วัตนหรือภาพลกัษณ์ของคุ

มะมงมีความชดัเจนมากขึ้นบนส่ือออนไลน์ รวมถึงการออกแบบชุดมาสคอตท่ีท าใหคุ้มะมงสามารถ 

เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั และสามารถส่ือสารบุคลิกผา่น 

ท่าทางไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใชค้  าพูดในการส่ือสาร คุมะมงจึงสามารถสร้างตวัตนท่ีสอดคลอ้งกนัไดท้ั้ง บน

ส่ือออนไลน์และกบัผูท่ี้ไดพ้บเห็น และสามารถขอน าคุมะมงไปใชไ้ดอ้ยา่งไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ โดยมีเง่ือนไขวา่

การน าไปใชน้ั้นตอ้งมีส่วนเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์จงัหวดัคุมะโมโตะใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงจะท าใหภ้าพของ

คุมะมงมาพร้อมกบัช่ือของจงัหวดัคุมะโมโตะ และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดัคุมะโมโตะไดอี้กทาง

หน่ึงดว้ย 

 

วิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ชญานี พานทองกชกร (2560)งานวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบเน้ือหาใน

ช่องทางโซเชียลมีเดีย ของ Guavapass Thailand อนัไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์Facebook หรือ Instagram และยงัศึกษา

มุมมองของ ผูรั้บสารท่ีไดเ้ขา้ชมเน้ือหาบนช่องทางโซเชียลมีเดียของ Guavapass Thailand รวมถึงปัจจยัท่ี

ส่งผล ต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของ Guavapass Thailand โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึง 

ประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบั

กลุ่มผูท่ี้ติดตาม (Followers) วยั 17 – 36 ปี บนส่ือออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียของ Guavapass Thailand เช่น 

เวบ็ไซต ์Facebook หรือ Instagram ช่องทางใดช่องทางหน่ึง จ านวน ทั้งหมด 10 ท่าน ซ่ึงจากผลการวิจยั

พบวา่ ช่องทางโซเชียลมีเดียอยา่งเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมจะ ไดรั้บความนิยมในการอ่านเน้ือหา หรือ

ติดตามเน้ือหาจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมากกวา่ช่องทางบน เวบ็ไซต ์แต่ทั้งน้ีเวบ็ไซตย์งัเป็นช่องทางท่ีมี

ความส าคญัส าหรับผูท่ี้ท าการคน้หารายละเอียดเก่ียวกบั การใหบ้ริการของ Guavapass หรือใชใ้นการจอง

คลาสส าหรับบุคคลท่ีเป็นสมาชิก ในส่วนของ รูปแบบเน้ือหาการใชรู้ปภาพยงัคงเป็นรูปแบบหลกัท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสนใจมากท่ีสุด ในขณะท่ี ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจสมคัรสมาชิกมีทั้งหมด 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1) ราคา 2) การกระจายพื้นท่ีของ สตูดิโอท่ีใหบ้ริการ 3) รูปแบบการออกก าลงักายท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงหากทางแบ



รนดส์ามารถท าการส่ือสาร การตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัหลกัเหล่าน้ี ก็มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความสนใจ

จากกลุ่มผูท่ี้ติดตาม (Followers) บนส่ือออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียของ Guavapass Thailand 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบาง

กะปิ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 221 เพศชาย จ านวน 179 คน อายขุอง

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ21-30 ปี จ านวน 148 คน รองลงมาคือ อายุต ่ากว่า20 ปี จ านวน 109 คน 

31-40 ปี, 41-50 ปี จ านวนเท่ากนัท่ี 62 คน และ มากกวา่ 50 ปี จ านวน 19 คน ตามล าดบั สถานภาพผูต้อบ

แบบสอบถาม มีสถานภาพโสด จ านวน 312 คน และ สถานภาพสมรส จ านวน 88 คน ระดบัการศึกษาของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 209 คน รองลงมาเป็นผูมี้ระดบั

การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 132 คน และ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 58 คน ตามล าดบั รายได้

เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีเงินเดือน ต ่ากวา่10000 บาท จ านวน 122 คน รองลงมาคือ 

10,001-20,000 บาท 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 95 คน และ 20,001-30,000 บาท จ านวน 77 คน ตามล าดบั 

 

ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กฬีาของ

ผู้บริโภคในเขตบางกะปิ  

พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคใน

เขตบางกะปิ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ความเช่ือ

ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั การรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการ

ส่ือสารต่างๆ ตามล าดบั ในดา้นความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัแรก คือ เม่ือเห็นโฆษณาสินคา้อุปกรณ์กีฬาท าใหเ้กิดความเช่ือถือในตราสินคา้/แบรนดส่์งผลต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภทัฑ ์ในดา้นความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มาก  อนัดบัแรก คือ ซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการหลงัจากหาขอ้มูลสินคา้ ในดา้นปัจจยัดา้นการรับรู้

เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรก คือ เม่ือพบ



ส่ือโฆษณาสินคา้อุปกรณ์กีฬาผา่นช่องทางต่างๆเช่น หนงัสือ โทรทศัน์ Facebook  Instagram ส่งผลต่อความ

ตอ้งการซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬา 

 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ โดยศึกษาปัจจยั ต่อไปน้ี ดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ ศึกษาปัจจยัอิสระท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อุปกรณ์กีฬา ไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั การรับรู้

เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเล่นกีฬาในพื้นท่ี

เขตบางกะปิและประชาชนทัว่ไปท่ีก าลงัซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาจากจุดจ าหน่ายสินคา้ในเขตบางกะปิ ใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ด าเนินการวิเคราะห์ผล

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (      ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) จึงสรุปไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง มีอาย ุ21-30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีเงินเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท  

ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กฬีาของผู้บริโภคในเขต

บางกะปิ 

พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคใน

เขตบางกะปิ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ความเช่ือ

ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั การรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการ

ส่ือสารต่างๆ ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (      ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนในดา้นความ

เช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรก คือ เม่ือเห็นโฆษณา

สินคา้อุปกรณ์กีฬาท าใหเ้กิดความเช่ือถือในตราสินคา้/แบรนดส่์งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภทัฑ ์ในดา้น

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัแรก คือ ซ้ือ

สินคา้อุปกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการหลงัจากหาขอ้มูลสินคา้ ในดา้นปัจจยัดา้นการรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการ



ส่ือสารต่างๆ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรก คือ เม่ือพบส่ือโฆษณาสินคา้อุปกรณ์กีฬา

ผา่นช่องทางต่างๆเช่น หนงัสือ โทรทศัน์ Facebook  Instagram ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬา  

 

อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภค

ในเขตบางกะปิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเช่ือของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ ปัจจยัดา้น

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั และปัจจยัดา้นการรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านความเช่ือท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า 

           ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ดา้นความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ เม่ือเห็นโฆษณาสินคา้อุปกรณ์กีฬาท า

ใหเ้กิดความเช่ือถือในตราสินคา้/แบรนดส่์งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภทัฑ ์ เม่ือเห็นโฆษณาสินคา้อุปกรณ์กีฬา

ท าใหเ้กิดความเช่ือถือในตราสินคา้/แบรนดส่์งผลต่อความถ่ีในการซ้ือ เม่ือเห็นโฆษณาสินคา้อุปกรณ์กีฬาท า

ใหเ้กิดความเช่ือถือในตราสินคา้/แบรนดส่์งผลใหซ้ื้อสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น  เม่ือเห็นโฆษณาสินคา้อุปกรณ์

กีฬาท าใหเ้กิดความเช่ือถือในตราสินคา้/แบรนดส่์งผลต่อการเลือกผูข้ายสินคา้ เม่ือเห็นโฆษณาสินคา้อุปกรณ์

กีฬาท าใหเ้กิดความเช่ือถือในตราสินคา้/แบรนดส่์งผลใหซ้ื้อสินคา้คร้ังละหลายช้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ         (กะรัตเพชร บุญชูวิทยและวรัชญ ์ครุจิต2561) ไดย้กตวัอยา่งการศึกษาการส่ือสารแบรนดข์องคุ

มะมงผา่นส่ือออนไลน์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนว ทางการสร้างการรับรู้ต่อแบรนดแ์ละการส่ือสารเพื่อ

สร้างเสริมภาพลกัษณ์แบรนดผ์า่นการใชส่ื้อ ออนไลน์ของคุมะมง โดยใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร จากศึกษา พบวา่การสร้างการรับรู้ต่อแบรนดค์ุมะมงใชก้ารส่ือสารแบบ

ผสมผสานระหวา่งส่ือออนไลน์และส่ือเก่า ควบคู่กนั เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนดไ์ดก้วา้งขวางภายในเวลา

อนัสั้น ซ่ึงมุ่งเนน้สร้างการปฏิสัมพนัธ์ กบัผูท่ี้ไดพ้บเห็นจากนั้นจึงน าไปสู่การตลาดแบบปากต่อปากบนส่ือ

ออนไลน์ จงัหวดัคุมะโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดน้ าเสนอภาพลกัษณ์ความเป็นบุคคลและเร่ืองราวอนัเฉพาะตวั

ใหคุ้มะมง ผา่นทางจุดยนืทางการตลาดท่ีก าหนดรูปแบบของเน้ือหาสารของคุมะมงบนส่ือออนไลน์ร่วมกบั

การท ากิจกรรม ในแต่ละพื้นท่ีไดส้ าเร็จ โดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจงัหวดัคุมะโมโตะอยา่ง

จริงจงั ทั้ง การออกแบบคุมะมงใหมี้ชีวิตโดยการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัขึ้นมาใหเ้ป็นตวัมาสคอต ภาษา 

เฉพาะตวั เร่ืองราวเฉพาะตวัใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีรอบตวัทัว่ไป ซ่ึงส่งผลใหต้วัตนหรือภาพลกัษณ์ของคุ



มะมงมีความชดัเจนมากขึ้นบนส่ือออนไลน์ รวมถึงการออกแบบชุดมาสคอตท่ีท าใหคุ้มะมงสามารถ 

เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั และสามารถส่ือสารบุคลิกผา่น 

ท่าทางไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใชค้  าพูดในการส่ือสาร คุมะมงจึงสามารถสร้างตวัตนท่ีสอดคลอ้งกนัไดท้ั้ง บน

ส่ือออนไลน์และกบัผูท่ี้ไดพ้บเห็น และสามารถขอน าคุมะมงไปใชไ้ดอ้ยา่งไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ โดยมีเง่ือนไขวา่

การน าไปใชน้ั้นตอ้งมีส่วนเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์จงัหวดัคุมะโมโตะใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงจะท าใหภ้าพของ

คุมะมงมาพร้อมกบัช่ือของจงัหวดัคุมะโมโตะ และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดัคุมะโมโตะไดอี้กทาง

หน่ึงดว้ย 

ด้านความสัมพนัธ์กบัความต้องการในปัจจุบัน 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ดา้นความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาท่ี

ตอ้งการหลงัจากหาขอ้มูลสินคา้  ซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการหลงัจากรับรู้ขอ้มูลสินคา้  ซ้ือสินคา้

อุปกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการหลงัจากเห็นการรีวิวสินคา้  ซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการหลงัจากไดช้มส่ือโฆษณา

สินคา้  ซ้ือสินคา้ปุกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการหลงัจากรับรู้วา่ผูอ่ื้นซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Samuelson 

(1917)กล่าววา่ มนุษยน์ั้น เพียรพยายามทุกวิถีทางในอนัท่ีจะใหบ้รรลุความตอ้งการทีละขั้น เม่ือความ

ตอ้งการขั้นแรกไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นนั้นก็จะลดความส าคญัลงจนหมดความส าคญัไป 

ไม่เป็นแรงกระตุน้อีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความตอ้งการส่ิงใหม่อีกต่อไป แต่ความตอ้งการ

ขั้นตน้ๆ ท่ีไดรั้บการตอบสนองไปเรียบร้อยแลว้นั้น อาจกลบัมาเป็นความจ าเป็นหรือความตอ้งการคร้ังใหม่

อีกได ้เม่ือการตอบสนองความตอ้งการคร้ังแรกไดสู้ญเสียหรือขาดหายไป และความตอ้งการท่ีเคยมี

ความส าคญัจะลดความส าคญัลง เม่ือมีความตอ้งการใหม่ๆเขา้มาแทนท่ี นอกจากนั้นแลว้ Gilmer กล่าววา่ 

“มนุษยมี์ความตอ้งการหลายส่ิงหลายอยา่ง เช่น อาหาร อากาศ น ้า ท่ีอยูอ่าศยัรวมทั้งส่ิงอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การ

ยอมรับนบัถือ สถานภาพ การเป็นเจา้ของ ฯลฯ แต่อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไปความตอ้งการเหล่าน้ียากท่ีจะ

ไดรั้บการตอบสนองจนอ่ิมและพอใจทั้งๆ ท่ีก็ไดรั้บอยูแ่ลว้” 

            ด้านการรับรู้เน้ือหาสินค้าผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ดา้นการรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆโดยรวมอยู่

ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ เม่ือพบส่ือโฆษณาสินคา้

อุปกรณ์กีฬาผา่นช่องทางต่างๆเช่น หนงัสือ โทรทศัน์ Facebook  Instagram ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้



อุปกรณ์กีฬา  ตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการหลงัจากหาขอ้มูลสินคา้ ผา่นช่องทางต่างๆเช่น 

หนงัสือ Google Facebook  เม่ือพบส่ือโฆษณาสินคา้อุปกรณ์กีฬาผา่นช่องทางต่างๆเช่น หนงัสือ โทรทศัน์ 

Facebook  Instagram ส่งผลต่อความถ่ีในการซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬา  ตดัสินใจซ้ือสินคา้ปุกรณ์กีฬาท่ีตอ้งการ

หลงัจากรับรู้วา่ผูอ่ื้นซ้ือ ผา่นช่องทางต่างๆเช่น Facebook  Instagram Line ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดของ 

(อนงคล์กัษณ์ ถวลัยภิ์ยโย 2558)ผลการวิจยั พบวา่ แนวทางในการพฒันาการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคม

ออนไลน์ ท่ีควรใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือดา้นการออกแบบเน้ือหา (Content), ปัจจยัดา้นการออกแบบ

ชุมชน ออนไลน์(Community), ปัจจยัการออกแบบดา้นรูปลกัษณ์ (Context), ปัจจยัดา้นการออกแบบการ

ปรับแต่ง (Customization), ปัจจยัดา้นการออกแบบการติดต่อส่ือสาร (Communication) และ ปัจจยัดา้นการ

ออกแบบการท าธุรกรรม (Commerce) ตามล าดบัในการพฒันา Facebook Fan Page นั้น ควรค านึงถึงการ

ออกแบบภาพลกัษณ์ใหมี้สีสันท่ีส่ืออารมณ์ถึงผลิตภณัฑ ์อพัเดทเน้ือหา และ keyword ท่ีส่ือตรงกบับริบท 

พร้อมทั้งน าเสนอให้น่าสนใจมากยิง่ขึ้นดว้ยส่ือมลัติมีเดียอ่ืนท่ี เหมาะสม พร้อมทั้งการสนบัสนุนใหเ้กิด

ชุมชนออนไลน์ เพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็น ทศันคติอีกทั้งเพิ่มความยดืหยุน่ในการ

ปรับแต่งเน้ือหา สีสันของการน าเสนอ และ เพื่อเป็นการเก็บฐานขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าขอ้มูลนั้น

ไปใชใ้นการวิเคราะห์สนบัสนุนกิจกรรม ส่งเสริม การตลาด และ น าเสนอ keyword ท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมาย

พบเห็นไดม้ากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กฬีาของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ ใน

ด้านความเช่ือท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า 

              ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ในดา้นความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

               ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์กีฬา ควรมีการวางแผนในการพฒันา

แบรนดข์องตนเองใหเ้ป็นท่ีรู้จกั สร้างความน่าเช่ือถือต่อตราสินคา้ ใชก้ลยทุธ์ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิน

ความคุน้เคยกบัแบรนดสิ์นคา้ และ ยอมรับในแบรนดสิ์นคา้ โดยใชท้ั้งช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook  

Instagram Line และ ออฟไลน์ หนงัสือ โทรทศัน์ รวมไปถึงการใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นคนมีช่ือเสียง การสร้าง

แบรนดใ์หเ้ขม้แขง็ส่งผลใหก้ารออกจ าหน่ายของผลิตภณัฑใ์หม่นั้นไดรั้บการตอบรับท่ีดี ลดตน้ทุนในการ

โฆษณาคร้ังต่อๆไป เพราะผูบ้ริโภคจะติดตามขอ้มูลของแบรนด์อยา่งใกลชิ้ด 



 

ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กฬีาของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ ใน

ด้านความสัมพนัธ์กบัความต้องการในปัจจุบัน 

              ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ในดา้นความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

               ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบธุรควรใหข้อ้มูลสินคา้ท่ีครบถว้นเพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถ ซ้ือ

สินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น การเลือกรองเทา้ของผูใ้ชแ้ต่ละคนอาจมีความแตกต่าง

กนัตามลกัษณะของฝ่าเทา้ แบ่งได3้ประเภท คือ เทา้ปรกติ เทา้แบน และ เทา้โคง้ การใหข้อ้มูลสินคา้ท่ี

ครบถว้นจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจ่ายเงินเพื่อ ซ้ือสินคา้อยา่งคุม้ค่า อีกทั้งการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดน้ั้นส่งผลใหเ้กิดการซ้ือซ ้าตามมมา และการบอกต่อถึงขอ้ดีของ

สินคา้อุปกรณ์กีฬา 

ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กฬีาของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ ใน

ด้านการรับรู้เน้ือหาสินค้าผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

              ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ในดา้นการรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

               ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การเลือกใช ้Instagram เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเพราะ 

Instagram มีผูใ้ชอ้ายุเฉล่ีย ต ่ากวา่ผูใ้ชส่ื้อในช่องทางอ่ืนๆ ซ่ึงตรงกบัผลท่ีวา่ อายขุองผูเ้ล่นกีฬาและซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่ม 21-30 ปี อีกทั้งการจดักิจกรรมและการท าส่ือต่างๆจะเนน้ไปท่ีกลุ่มคนโสด 

เพราะจากผลส ารวจมีจ านวนคนโสด ถึง 78% ท่ีสนใจเล่นกีฬาและซ้ือุปกรณ์กีฬา การเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ี

เจาะจงขึ้นส่งผลใหล้ดค่าใชจ่้ายในการโฆษณาลง 

ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กฬีาของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ  ปัจจัย

พฤติกรรมการซ้ือ ในด้านการแสวงหาข้อมูล                                  

               ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ ในดา้นการแสวงหาขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

               ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบกิจการอุปกรณ์กีฬา เช่น การ

ใหผู้ใ้ชสิ้นคา้รีวิวสินคา้ เพื่อแลกกบัของรางวลั ประโยชน์ท่ีรับนอกจากจะเป็นการบอกต่อ และ เป็นการส่ง



ขอ้มูลของสินคา้จาก ผูบ้ริโภค สู่ ผูบ้ริโภค และแหล่งขอ้มูลท่ีบริโภคนิยมใชใ้นการตดัสินใจก่อนซ้ือสินคา้

ในปัจจุบนัมาจาก การรับขอ้มูลจากผูรี้วิวสินคา้เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภครับส่ือในรูปแบบโฆษณานอ้ยลง 

แต่นิยมหาขอ้มูลในส่ิงท่ีสนใจดว้ยตวัเอง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.การวิจยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตระยะเวลาแค่ช่วง เดือนกนัยายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน ตุลาคมพ.ศ.2562 

เท่านั้น หากเม่ือเวลาผา่นไปอาจเกิดปัจจยัใหม่ๆ ท่ีมีผลขึ้นเพิ่มเติม ปัจจยัท่ีผูวิ้จยัเลือกมาน้ีอาจไม่ใช่ปัจจยัท่ีมี

ผลในอนาคตก็เป็นได ้

2. การวิจยัในคร้ังน้ีก าหนดมุมของปัจจยัท่ีส่งผลเพียง 3 ดา้น เท่านั้น คือ ปัจจยัความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมี

ต่อตราสินคา้ ปัจจยัความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในปัจจุบนั ปัจจยัการรับรู้เน้ือหาสินคา้ผา่นช่องทางการ

ส่ือสารต่างๆ ซ่ึงอาจมีปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดอี้กเช่นกนั อยา่งเช่น ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ค่านิยม ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 

 

เอกสารอ้างองิ 

กิตติคุณ บุญเกต   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ ์สโมสรฟุตบอล บุรีรัมยย์ไูนเต็ด ของผู ้   

                             บริโภคในจงัหวดับุรีรัมย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2556 

จิรารัตน์ ปุญญฤทธิ  ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   

                                 ผลิตภณัฑ ์กลุ่มเอจลอ็คของผูแ้ทนจ าหน่าย บริษทั นู สกิน เอน็เตอร์ไพร์ส 

                                 (ประเทศไทย) จ ากดั สาขากรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต           

                                 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2559 

ชญานี พานทองกชกร การส่ือสารการตลาดบนช่องทางส่ือออนไลน์ของธุรกิจใหบ้ริการสมาชิก 

                                    ฟิตเนสออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรสมาชิก: กรณีศึกษา    

                                   Guavapass Thailand มหาวิทยาลยักรุงเทพ2559 

 



รวมศกัด์ิ แซ่เฮง และ ประสิทธ์ิ รัตนพนัธ์  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารท่ีมีผลต่อการ 

                                                                   ตดัสินใจซ้ือ ชุดกีฬาในอ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา    

                                                                   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2561 

วงศธร ลีวฒันาพร  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี (NIKE) ของ 

                               ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

                               คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 

วรรณภรณ์ สินาเจริญ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอาดิดาส  

                                   (ADIDAS) ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

                                    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   

                                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 

อนงคล์กัษณ์ ถวลัยภิ์ยโย แนวทางปฏิบติัดา้นการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์  

                                        กรณีศึกษา ศูนยติ์ดตั้งเบาะหนงัรถยนตแ์ห่งหน่ึง    

                                        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 

อิสรีย ์อนนัตโ์ชคปฐมา ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน Line Giftshop  

                                      คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 

ธนัวาพล จนัทร์จีน ภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์ 

                               เนมของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

                               มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2559 


