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บทคดัย่อ  

การศึกษาวิจัยครั ้งนี้ มีว ัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา ลักษณะการตัดสิน ใจ เข้า ใช้บริการ 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้และอุปกรณ์กฬีา ของบรษิทั ดแีคทลอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั ของผูบ้รโิภคในอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ โดยกลุ่มตวัอย่างงานวจิยัครัง้
นี้ คอื กลุ่มบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในพืน้ทีข่องบรษิทั ดแีคทลอน (ประเทศไทย)  จ ากดั สาขา บางนา 
อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ จ านวน 10 คน ซึง่วธิกีารเกบ็ขอ้มลูในครัง้นี้ใชเ้ครื่องมอืในการสมัภาษณ์เชงิ
ลึก  ( In-depth interview) แบบตัวต่ อตัว  ผลการวิจัยพบว่ า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและ  อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
สถานทีจ่ าหน่าย (Place) ดา้นบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และองคป์ระกอบทางกายภาพ 
(Physical Evidence) มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อ เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาของ บริษัท ดีแคทลอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ  
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 ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาแนวทางการด าเนินการธุรกจิดา้นการ
บรกิารส าหรบัรา้นจ าหน่ายเสื้อผา้และอุปกรณ์กฬีาของบรษิทั ดแีคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดัพบว่า 
ก า ร อ อ ก แ บ บ  ก า ร จั ด ใ ห้ มี พื้ น ที่ ท ด ล อ ง สิ น ค้ า ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ สื้ อ ผ้ า ห รื อ อุ ป ก ร ณ์  
การให้บริการโดยพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา
การจดัการใหค้วิรอช าระเงนิไม่นานและการใหบ้รกิารพืน้ทีใ่นการออกก าลงักายเป็นสิง่ทีจ่ะสง่ผลให้เกดิ 
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

 

ค าส าคญั:  ปัจจยัทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, เสื้อผ้าและอปุกรณ์กีฬา 

 
Abstract 
 The objective of this research was to study the deciding characteristics of using the 
service and the marketing mix factors affecting the purchasing decision of Decathlon (Thailand) 
Co., Ltd.'s apparel and sports equipment of consumers in Bang Phli District Samut Prakan 
Province. The sample group of this research was a group of 10 people who came to use the 
service in the area of Decathlon (Thailand) Co., Ltd. Bangna Branch, Bang Phli District, Samut 
Prakan Province. In-depth interviews with face-to-face was conducted. The results revealed that 
the marketing mix factors influencing the purchasing decision of clothing and sports equipment 
were Product, Price, Place, People, Process, and Physical. 

The findings from this research are useful for developing a service business approach for 
clothing and sports equipment stores of Decathlon (Thailand) Co., Ltd. It was found that the 
design, provision of product testing areas did not whether it is clothes or equipment Service is 
provided by staff who have knowledge and experience in sports apparel and equipment. 
Managing a short checkout queue and providing exercise space is what influences consumer 
purchasing decisions. 
 
 
Keywords: Marketing factors, purchasing decisions, Sport Product 

 
 
 
 
 



 

 

บทน า 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหผู้ค้นหนัมาสนใจดูแลสุขภาพมาก
ยิง่ขึน้ (วเิชยีร มนัแหล่, บุญยิง่ ประทุม, สุรศกัดิ ์แก้วอ่อน, กรกฎ จ าเนียร ,2564) แมว้่าจะมกีารผ่อน
คลายมาตรการควบคุมโรคทีส่ามารถออกก าลงักายทีย่มิหรอืฟิตเนสไดแ้ลว้ ผูค้นส่วนใหญ่กย็งัคงเลอืก
ออกก าลงักายจากทีบ่า้นและมคีวามสนใจทีจ่ะออกก าลงักายจากทีบ่า้นมากยิง่ขึน้ (ฐานเศรษฐกจิ, 2564) 

เนื่องจากการลอ็คดาวน์และมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ-19 ผลการส ารวจ 15 กจิกรรม ทีผู่ค้น
นิยมท าในช่วงที่กกัตวัอยู่บ้าน พบว่า อนัดบั 1 คอื เล่นเฟซบุ๊ค ทวติเตอร์ ไลน์ อนิสตาแกรม 84.34% 
นอนพกัผ่อน 83.11% ท างานที่บ้าน (WFH) 78.04% ดูหนัง  75.70% ฟังเพลง 72.44% ท าอาหาร/ท า
ขนม 70.97% เรยีนออนไลน์/เรยีนรูท้ีบ่า้น (LFH) 69.59% ออกก าลงักาย  67.61% ปลกูตน้ไม ้ 62.98% 
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหวพ้ระ ละหมาด ฯลฯ 58.98% เลี้ยงสตัว์ เช่น นก ปลา 
หมา แมว ฯลฯ 55.48% เล่นเกมออนไลน์ 51.63% อ่านหนังสอื นิยาย การ์ตูน 50.26% เขยีนหนังสอื 
50.12% ประดิษฐ์สิง่ของใช้เอง (DIY) เช่น หน้ากากอนามยั เฟซชิลด์ ฯลฯ 48.41% (กรุงเทพธุรกิจ, 
2563)  

ซึง่จะเหน็ไดว้า่แมธุ้รกจิสถานทีอ่อกก าลงักายจะไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ความตอ้งการ
ออกก าลงักายยงัคงมอียู่ถึง 67.61% ท าให้เกิดธุรกิจใหม่ที่เป็น Home Fitness โดยเป็นธุรกิจที่มกีาร
จ าหน่ายบรกิารทีผู่ใ้ชส้ามารถสมคัรเป็นสมาชกิรายเดอืน สมคัรเรยีนคอรส์การออกก าลงักายออนไลน์ที่
สามารถโตต้อบกบัเทรนเนอรห์รอืกบัผูใ้ชร้ายอื่นได้ (ธนาคารกรุงเทพ, 2563) การออกก าลงักายทีบ่า้น
จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชอุ้ปกรณ์กฬีาต่างๆ เพือ่สง่เสรมิการออกก าลงักายใหม้ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้การเลอืก
ใส่ชุดออกก าลงักายทีถู่กประเภท ถูกชนิดกฬีาจะสามารถช่วยป้องกนัอาการบาดเจบ็ต่างๆได้ เนื่องจาก
เนื้อผา้ วสัดุ ความยดืหยุ่นต่างๆ ของชุดออกก าลงักาย สามารถลดแรงเสยีดทานทางของร่างกาย ช่วย
ให้ระบายอกาศและเหงื่อ ท าให้หายใจได้เต็มที่ ส่งผลให้สามารถการออกก าลังกายได้นานยิ่งขึ้น 
(ธนาคารกรุงเทพ, 2563) ซึง่ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเล่นกฬีาหรอืออกก าลงักาย ประเภท เสือ้ผา้รองเทา้ 
อุปกรณ์กีฬา สนิค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจภาคบรกิาร มจี านวนผู้ประกอบการรวมกนัถงึ
ประมาณเกอืบ 5,400 ราย (ศนูยว์จิยักสกิร, 2562) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยเป็นผู้ที่พักอาศัย 
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  และสนใจในการออกก าลังกายจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้และอุปกรณ์กฬีา บรษิทั ดแีคทลอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั ของผูบ้รโิภคในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใหเ้หน็ถงึช่องทางและ 
โอกาสในธุรกิจจ าหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา โดยผลการศกึษาที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการวางแผนปรบัปรุงและพฒันาธุรกจิใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
 
 



 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการตัดสินใจเข้าใช้บริการบริษัท  ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ของผูบ้รโิภคส าหรบัธุรกจิบรกิาร (7Ps)  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (7Ps) ที่มีผลต่อการ 
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ของบริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากัดของผู้บริโภค 
ในอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัตามแนวคดิ/ทฤษฎขีอง 
ศิริวรรณ เสรีรัต น์  ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล  และ ปัจจัยส่วนประสม  ทางการตลาด 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 ตวัแปรอิสระ                         ตวัแปรตาม 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1. โชตริส เอีย่มมณีศริ,ิสายพณิ ปัน้ทอง (2564) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิล 
ต่อการตดัสนิใจซื้ออาคารพาณิชยข์องลูกคา้ในอ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ีพบว่าอาชพีมผีลต่อ 
การตดัสนิใจซื้ออาคารพาณิชย์ ในส่วนของปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาคาร 
พาณิชยไ์ดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจยัดา้นสถานที ่(Place) 
4. ปัจจยัดา้นสง่เสรมิการตลาด  
(Promotion) 
5. ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 
6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
7.ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  
(Physical Evidence) 

การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แ
ละอุปกรณ์กฬีา 



 

 

 2. อดิศร พรสมุทรสินธุ์ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล 
ต่อการตดัสนิใจซือ้นํ้าปลาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าตรารบัรองจากองคก์ารอาหาร 
และยาเป็นปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ที่มีอิทธิพลต่อการ  ตัดสินใจซื้อน ้ าปลา 
ความหลากหล ายของ ร าคาและความ เหมาะสมด้ าน ร าคากับคุณภาพสินค้ า ปั จ จัย 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่สามารถหาซื้อสนิคา้ได้สะดวก และปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด 
เช่น การลดราคา การแจกของแถม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน ้ าปลาของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 3. รวมศักดิ  ์แซ่ เฮง (2561) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ 
ตัดสิน ใจซื้ อชุ ดกีฬาในอ า เภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  พบว่ าอายุ  อาชีพ  การศึกษา 
รายได้ต่อเดือนและเพศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาตามล าดับและเมื่อศึกษาด้าน 
ปัจจยัทางการตลาดพบวา่ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการขายเป็นปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิ
ใจซือ้ชุดกฬีาในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผลิตภณัฑ์และพื้นที่ในการท าวจิยัที่แตกต่างกนั  ส่งผลให้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อก็มีความแตกต่างกันออกไป 
ทางผู้ท าวจิยัจึงได้ด าเนินการงานวจิยันี้เพื่อหาขอ้มูลว่าขอ้มูลด้านประชากรและส่วนประสมทาง   
การตลาดของผู้บริโภคในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีปัจจัยด้านใดบ้างที่มีอิทธิพล 
ต่อการตดัสนิใจซือ้ 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 
 งานวิจยันี้ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ พื้นที่วิจยั คือ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาบางนา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประชากร คือ ผู้ที่อาศัยในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 242,698 คน (ข้อมูลการปกครอง. (2565). ข้อมูลการปกครอง 
จงัหวดัสมุทรปราการ. สบืคน้เมื่อ 10 กนัยายน 2565, จาก https://www.ect.go.th/samutprakan/ewt 
_news.php?nid=43&filename=index.) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการใน  บริษัท ดีแคทลอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบางนา จ านวน 10 คน ใชว้ธิกีารคดัเลอืกแบบ เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ 
(Quota Sampling) โดยเลือกกลุ่มคนทัง้หมด 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน 
และเป็นกลุ่มบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในพืน้ทีข่องบรษิทั ดแีคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั สาขา บางนา 
อ .บ า งพลี  จ . สมุ ท รป ร ากา ร  เ ค รื่ อ ง มือที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิจัย  มี  1 ชนิ ด  คือ  แบบสัมภาษ ณ์  
โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) เป็นการสมัภาษณ์เชงิบุคคล ใชค้ าถามทัง้แบบปลาย 
เ ปิดทั ้งหมด เพื่ อ ให้ผู้ส ัมภาษณ์ได้แสดงความคิด เห็น  ได้อย่ างอิสระ  หลากหลายแง่มุ ม 
ใชศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ และอุปกรณ์กฬีาของผูบ้รโิภคใน บรษิทั ดแีคทลอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั สาขา บางนา อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ รวบรวมขอ้มูลโดย สวรรยา พลอยจิว๋ 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565 
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ผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 1. สถานที่จัดจ าหน่ายที่มีพื้นที่ส าหรับทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ  บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ให้ค าแนะน าและองค์ประกอบทางกายภาพที่มีพื้นที่บริการส าหรับเล่นกีฬา  และ
กิจกรรมต่างๆ โดยไม่มคี่าใช้จ่าย มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารของผู้บรโิภค บรษิัท ดแีคทลอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ  
 2. ผลติภณัฑ ์สถานที ่บุคคลากร องคป์ระกอบทางกายภาพและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ล้วนเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผา้และอุปกรณ์กฬีา ของ บรษิทั 
ดแีคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบางนา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

อภิปรายผลการวิจยั  
 จากการศึกษาเรื่ อง  “ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา กรณีศึกษา : บรษิัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั”   พบว่าสถานที่ 
จดัจ าหน่ายทีม่พีืน้ทีส่ าหรบัทดลองผลติภณัฑก์่อนตดัสนิใจซื้อ บุคคลากรทีม่ปีระสบการณ์ใหค้ าแนะน า 
และองค์ประกอบทางกายภาพที่มพีื้นที่บรกิารส าหรบัเล่นกีฬาและกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มคี่าใช้จ่าย 
มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค บรษิทั ดแีคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั ในอ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ รตัตญิาภรณ์ พศิาลวราพงศ ์(2560) ปัจจยัสว่นประสม 
ทางการตลาด มอีทิธพิลเชงิบวกกบัการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิาร ทัง้ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ 
สง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลกบัการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิาร 
 ผลสรุปด้านอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  ทัง้ด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่  บุคคลากร 
องค์ประกอบ  ทางกายภาพและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดล้วนเป็นปัจจัย  ส่วนประสม 
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้และอุปกรณ์กฬีา ของ บรษิทั ดแีคทลอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด สาขาบางนา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สอดคล้องกับการศึกษาของ โชติรส 
เอี่ยมมณีศิริ (2564) ที่สรุปผลได้ว่าปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาคารพาณิชยข์องลูกคา้ในอ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุร ี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ทีใ่ชว้ธิกีารคดัเลอืกแบบ 
เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ทีม่จี านวนกลุ่มตวัอยา่งเพยีง 10 คน ควรมกีารเพิม่ 
จ านวน กลุ่มตวัอยา่งเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ 
 2. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาในช่วงเวลาเพยีงสัน้ๆ และท าหลงัจากทีเ่กดิการผ่อนปรน 
มาตรการโควดิ-19เพยีงไม่นาน เมือ่ระยะเวลาเปลีย่นแปลงไปควรท าการศกึษาเพิม่เตมิเป็นชว่งๆเพือ่ให ้
ขอ้มลูถูกตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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