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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างได้แก่ผู้บรโิภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจ านวน 400  คน                
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และ   
ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 38-47 ปี ส าเรจ็การศกึษาสงูสุด
ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 -60,000 บาท                   
มปีระสบการณ์เล่นกอลฟ์ 9 ปีขึน้ไปและเป็นนักกอลฟ์สมคัรเล่น 2) ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด
โดยรวมของไม้กอล์ฟชุดเหลก็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ 3) ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อชุดเท่ากบั 29,917.50 บาท 
ความถี่เฉลีย่ในการซือ้ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาเท่ากบั 2 ชุด มกีารคน้หาขอ้มลูก่อนการซือ้เฉลีย่ 2 เดอืน มกีารทดลองสนิคา้
ก่อนการซือ้และมแีนวโน้มในการซือ้หากมรีุ่นใหม่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 48 ปีขึน้ไป              
มพีฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ดา้นความถี่ในการซือ้มากกว่าผูท้ีม่อีายุ 18-47 ปี ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะยะเวลา
ในการเล่นกอล์ฟ 9 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อและด้านความถี่ในการซื้อ
มากกว่าผูท้ี่มรีะยะเวลาในการเล่นกอลฟ์ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 8 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักกอลฟ์อาชพีมีพฤตกิรรม
การซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อและด้านความถี่ในการซื้อมากกว่านักกอล์ฟสมคัรเล่น 2) ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด                           
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กด้านแนวโน้มในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กหากมีรุ่นใหม่                    
โดยด้านผลติภณัฑ์มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและ            
ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ สว่นประสมทางการตลาด  
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Abstract 
 
 This research aimed to study the buying behavior of iron sets of golf clubs among consumers in 
Bangkok. The samples consisted of four hundred consumers who purchased iron sets golf clubs over the past 
five years. The questionnaires were used for data collection statistics used consisted of percentage, mean, 
standard deviation, independent t-test, One-way ANOVA and Pearson product-moment correlation coefficient. 
 The results revealed the following: 1) most of the respondents were male, aged between thirty eight to 
forty seven years of age, held a Bachelor’s degree, worked as private company employees with a monthly 
average income of 30,000 to 60,000 Baht, had nine years or more of experience playing golf and were amateur 
golfers; 2) overall opinions toward the marketing mix factors of iron sets golf clubs were at a very high level; 3) 
in terms of buying behavior, it was found that average expenses per set was 29,917.50 Baht, the average 
frequency over the last five years was two times, have searched for information before buying average of two 
months, have tried the product before buying and were likely to buy if there was a new model available at a 
high level. 
 The results of the hypothesis testing was at a level of 0.05 significance and demonstrated that: 1) the 
respondents were aged forty eight years of age or more tended to have more buying behaviors in terms of 
buying frequency rather than respondents aged between eighteen to forty seven years old, the respondents 
played golf for nine years or more tended to have more buying behaviors in terms of expenses and buying 
frequency than respondents playing golf less than or equal to eight years an respondents who were 
professional golfers and tended to have more buying behaviors in terms of expenses and buying frequency than 
amateur golfers; 2) marketing mix factors including products, price, place and promotion, which were positively 
correlated with the buying behaviors in terms of future purchases if there was a new model by the product 
factors were moderately correlated and price, place and promotion factors were correlated at a low level. 
 
Keywords: Correlation, Buying Behavior of Iron Sets Golf Clubs, Marketing Mix  
 
บทน า 

กฬีากอลฟ์มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและได้รบัความนิยมไปทัว่โลกท าให้มจี านวนนักกอลฟ์นับรอ้ยล้านคน           
ทัว่โลก สนามกอล์ฟมีการก่อสร้างขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักกอล์ฟ และอาชีพนักกอล์ฟ              
ซึง่สามารถท ารายไดแ้ละชื่อเสยีงใหก้บัตวันกักอลฟ์เองจนกลายเป็นเป้าหมายของนกักอลฟ์รุ่นใหม่ๆ จ านวนมาก ท าให้
อุตสาหกรรมของกฬีากอลฟ์เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็และมเีมด็เงนิมหาศาลทีห่มุนเวยีนอยู่ในโลกของกฬีากอลฟ์ 

ความนิยมกีฬากอล์ฟในประเทศไทยได้ขยายวงกว้างจากสงัคมระดบัสูงมาสู่สงัคมระดบักลาง โดยเฉพาะ              
นกัธุรกจิรุ่นใหม่ เริม่ใหค้วามสนใจและหดัเล่นกนัเป็นจ านวนมาก เป็นเพราะนอกจากจะใหค้วามสนุกสนาน ผ่อนคลาย 
และใหโ้อกาสในการเจรจาท าธุรกจิไปพรอ้มๆ กนั กอลฟ์เป็นกฬีาที่จ าเป็นต้องมอีุปกรณ์มากมายหลายชิ้นในการเล่น 
และตอ้งการการฝึกฝน รวมถงึการตอ้งใชเ้วลาทีค่่อนขา้งมากในการเล่นแต่ละครัง้ จงึท าใหผู้ท้ีค่ดิเล่นกอลฟ์จ าเป็นตอ้งมี
การฝึกฝนตนเอง เพื่อให้พรอ้มต่อการเล่น หรอืการแข่งขนัอยู่เสมอ อกีทัง้อุปกรณ์กอล์ฟที่มมีากมายหลายอย่างเช่น  
ชุดเหล็ก (Iron Set) หัวไม้หนึ่ง (Driver) หัวไม้แฟร์เวย์ (Fairway Wood) หัวไม้ไฮบริด (Hybrid) เวดจ์ (Wedge) 
และพตัเตอร ์(Putter) ซึง่มสีว่นส าคญัในการช่วยพฒันาฝีมอืและเกมสก์ารเล่นของนกักอลฟ์ ดงันัน้ ในทางธุรกจิจงึท าให้
ผูผ้ลติมกีารพฒันาสนิคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยู่เสมอ 



3 
 

ชุดเหล็ก (Iron Set) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์กอล์ฟที่ส าคัญส าหรบันักกอล์ฟทุกคน องค์ประกอบต่างๆ ของ                  
ชุดเหลก็มจี านวนมากมาย เช่น ก้านของชุดเหลก็เป็นกา้นเหลก็หรอืก้านแกรไฟต์และยงัมอีงคป์ระกอบอื่นอยู่อกีเป็น
จ านวนมาก ท าให้ไม้กอล์ฟชุดเหล็กแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน ประกอบกบัเทคโนโลยีของชุดเหล็กที่มี              
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีชุดเหล็กรุ่นใหม่ๆ ออกมาวางขายในตลาดเป็นจ านวนมาก ในระยะเวลาที่              
ไล่เลี่ยกนั ซึ่งท าใหชุ้ดเหลก็รุ่นเก่าๆ ตกรุ่นไป การมชีุดเหลก็ทีต่กรุ่นอยู่ในรา้นผู้จดัจ าหน่ายกจ็ าเป็นทีจ่ะต้องลดราคา 
ลงมา เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อ และถ้าผู้ประกอบธุรกจิมชีุดเหลก็ที่ตกรุ่นอยู่ในรา้นเป็นจ านวนมากกอ็าจจะท าให้กจิการ
ประสบภาวะขาดทุนได้ ส่วนผู้ผลติชุดเหลก็กจ็ าเป็นที่จะต้องทราบถึงความต้องการของผู้บรโิภคว่าอยากได้ชุดเหลก็    
ทีม่คีุณสมบตัอิย่างไร เพื่อทีจ่ะไดผ้ลติชุดเหลก็ใหม้คีุณสมบตัติรงตามทีผู่บ้รโิภคต้องการ (ธนะศกัดิ ์วศนิมงคล, 2552) 
และในปจัจุบนัจากสภาวการณ์ทีก่ารแขง่ขนัทีท่วคีวามรุนแรงขึน้ ผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหวต่อราคามากขึน้ มกีารแขง่ขนั
ระหว่างสนิคา้ประเภทเดยีวกนัในตลาดรุนแรงมากขึน้ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนการผลติทีส่ง่ผลใหส้นิคา้ในละรุ่น
แต่ละตราสนิค้าพฒันาไปอย่างรวดเรว็และมีจุดเด่นที่แตกต่างกนัไป อีกทัง้พฤติกรรมผู้บรโิภคในที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผูบ้รโิภคมปีระสบการณ์และขอ้มูลความรูม้ากขึน้ มตีวัเลอืกใหม่ๆ มแีหล่งขอ้มูลที่ง่ายต่อการเขา้ถงึ มผีูค้ดัเลอืกและ
กรัน่กรองขอ้มูลต่างๆ ใหก้่อนตดัสนิใจ ดงันัน้วนันี้ผูบ้รโิภคจงึไม่ไดค้าดหวงัใหส้นิคา้ทีต่นซือ้เป็นเพยีงสิง่ที่ตอบสนอง
ความตอ้งการพืน้ฐานทัว่ไป แต่คาดหวงัว่าจะไดร้บัในสิง่ทีด่ทีีส่ดุ  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ควรทีจ่ะตอ้งทราบถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งกลยุทธก์ารตลาดแลว้น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
รองรบัความต้องการของผู้เล่นกีฬากอล์ฟในอนาคต จึงท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาความสมัพันธ์ของปจัจัยด้าน               
สว่นประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เพื่อขอ้มูลทีไ่ด้
อาจจะเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายไม้กอล์ฟชุดเหล็ก                
อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑท์ีด่มีคีุณภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคนัน่เอง 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถึงลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลา 
ในการเล่นกอล์ฟและสถานภาพการเล่นกอล์ฟที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์              

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ ไม้กอล์ฟชุดเหล็ก                 
ในกฬีากอลฟ์ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระยะเวลา
ในการเล่นกอล์ฟและสถานภาพการเล่นกอล์ฟที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานครในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อไมก้อล์ฟชุดเหลก็ ดา้นความถี่ในการซือ้ไม้กอลฟ์ชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ที่ผ่านมา ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลก่อนซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก ด้านการทดลองสินค้าก่อนการซื้อไม้กอล์ฟ            
ชุดเหลก็และดา้นแนวโน้มในการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ใหม่หากมรีุ่นใหม่แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอลฟ์ชุดเหลก็ ด้านความถี่ในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
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ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาขอ้มูลก่อนซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ ดา้นการทดลองสนิคา้ก่อนการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็และ
ดา้นแนวโน้มในการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ใหม่หากมรีุ่นใหม่ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42) อธบิายว่าลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ใช้บ่อยมากในการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิตทิี่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่
ลักษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวัดมากกว่า               
ตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคญัมีดงันี้  1) อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์                      
ที่แตกต่างกนัของส่วนการตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนการตลาดส่วนเลก็ (Niche market) โดยมุ่ง
ความส าคญัที่ตลาดอายุส่วนนัน้ 2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษา             
ตวัแปรน้ีอย่างรอบคอบเพราะในปจัจุบนัตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการบรโิภค เน่ืองจากเหตุจากการ 
ทีส่ตรที างานมากขึน้ 3) ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดตีถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของ
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาดจะ
สนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะ                  
ดา้นประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสื่อที่เกีย่วขอ้งกบัผู้ตดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด   
ให้เหมาะสม 4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, education and occupation) เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนด             
สว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและ
มรีายได้ต ่าจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดยีวกค็อื รายได ้
จะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบ
การด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยง
เกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรอ์ย่างอื่น เพื่อใหก้ าหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่ี
อายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกบัเกณฑอ์ายุ 
 ปรมะ สตะเวทนิ (2533: 105) กล่าวว่า องค์ประกอบของประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะของประชากร             
ในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ ภาษาและศาสนา เป็นต้น 
องค์ประกอบด้านอายุและเพศ เป็นองค์ประกอบหรือคุณลักษณะขัน้พื้นฐานของประชากรที่จดัว่ามีความส าคัญกว่า
องคป์ระกอบดา้นอื่นๆ เพราะเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการเกดิ การตายและการยา้ยถิน่ อนัเป็นส่วนส าคญัทีท่ าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงดา้นขนาดองคป์ระกอบและการกระจายตวัประชากร โดยองค์ประกอบของประชากรศาสตร ์สามารถ
แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้  1) องค์ประกอบด้านเพศ 2) องค์ประกอบด้านอายุ  3) องค์ประกอบด้านการสมรส                    
4) องคป์ระกอบดา้นการศกึษา 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด            
ทีค่วบคุมไดซ้ึ่งบรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเครื่องมอืดงัต่อไปน้ี 1) ผลติภณัฑ ์
(Product) 2) ราคา (Price) 3) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 4) การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution)  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4Ps)               
ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรอืสิง่เร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดงันี้  1) ผลติภัณฑ ์
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(Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  2) ราคา 
(Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท าการประเมินทางเลอืกและท าการตัดสนิใจ 3) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธข์องนักการตลาดในการท าใหม้ผีลติภณัฑไ์วพ้รอ้ม
จ าหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบผลติภณัฑ ์4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion-Marketing Communication) 
การสง่เสรมิการตลาดสามารถก่ออทิธพิลต่อผูบ้รโิภคไดทุ้กขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ศริวิรรณ เสรรรีตัน์ และคณะ (2538: 124) ให้ความหมายว่า พฤตกิรรมซึ่งผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซือ้ การใช ้

การประเมนิผลของสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540: 26) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการซึง่สนิคา้และบรกิาร รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่มมีาอยู่ก่อนแลว้ ซึ่งมสี่วนในการ
ก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้รโิภค เพื่อ
ศกึษาถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้และการวจิยัของผูบ้รโิภคค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถ
จดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategy) ทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามทีใ่ช้
เพื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? 
และ HOWs? เพื่ อค้นหาค าตอบ 7 ประการหรือ  7Os ซึ่ งประกอบด้วย OCCUPANTS OBJECTS OBJECTIVES 
ORGANIZATIONS OCCASIONS OUTLETS และ OPERATIONS (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ; และคณะ. 2541: 125) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้บรโิภคทัง้เพศชายและเพศหญิงที่ซื้อหรือเคยซื้อไม้กอล์ฟ              

ชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมาทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร

จ านวน 400 คน 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 
การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาความถี่ (Frequency) และ

น าเสนอเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage)  ในการอธบิายลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการเล่นกอลฟ์และสถานภาพการเล่นกอลฟ์ และการใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard deviations) ในการอธิบายด้านปจัจัยส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์                
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภค
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential statistic) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ 
 2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการเล่นกอล์ฟและสถานภาพการเล่นกอล์ฟที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ              
ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติกิารทดสอบค่า t-test (Independent sample t-test) 
และการทดสอบค่าความแปรปรวน  (One-Way Analysis of Variance หรอื One-way ANOVA) 

 



6 
 

 2.2 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ ระหว่างปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์              
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุด
เหล็กของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation coefficient) 

 
ผลการวิจยั 

ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเพศชาย จ านวน 298 คน คดิเป็นร้อยละ 74.50              
เพศหญิง 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 มอีายุ 38-47 ปี จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.75 น้อยทีสุ่ดมอีายุ 48 ปีขึน้ไป 
จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ  24.25 ระดบัการศกึษาสงูสดุสว่นใหญ่อยู่ในระดบัต ่ากวา่หรอืเทา่กบัปรญิญาตร ีจ านวน 319 คน 
คดิเป็นร้อยละ 79.75 สูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพ
พนักงานบรษิัทเอกชน/ลูกจ้างจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 น้อยที่สุดคืออาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนส่วนใหญ่ 30,001-60,000 บาท จ านวน 235 คน คดิเป็น              
ร้อยละ 58.75 น้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ส่วนใหญ่                   
มรีะยะเวลาในการเล่นกอล์ฟ 9 ปีขึน้ไป จ านวน 229 คน คดิเป็นร้อยละ 57.25 น้อยทีสุ่ดคอืต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี จ านวน               
83 คน คดิเป็นร้อยละ 20.75 และเป็นนักกอล์ฟสมคัรเล่น จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75 นักกอล์ฟอาชีพประเภท                  
ผูฝึ้กสอน (Teaching Pro) / ประเภทแขง่ขนั (Touring Pro) จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.238 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงล าดับ               
จากมากไปน้อย ได้ดงันี้ ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.311 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 และมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.298 รองลงมาคือด้านราคามีความคดิเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย
อย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.323 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามคดิเหน็ 
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.307 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กมากที่สุด 85,000 บาทต่อชุดและน้อยที่สุด 10,000 บาทต่อชุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 29,917.50 บาทต่อชุดและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11,055.372 ด้านความถี่ในการซื้อ
ไม้กอล์ฟชุดเหล็กมากที่สุด 7 ชุดต่อช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และน้อยที่สุด 1 ชุดต่อช่วงระยะเวลา 5 ปี                 
ที่ผ่านมาโดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2 ชุดต่อช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.737 
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลก่อนซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กมากที่สุด 5 เดือน และน้อยที่สุด 1 เดือน โดยมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เดือนและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.133 ด้านการทดลองสนิค้าก่อนการซื้อไม้กอล์ฟ
ชุดเหล็กผู้ตอบแบบสอบถามได้ทดลองสนิค้ามากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  2.92 มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.142 และด้านแนวโน้มการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กใหม่หากมีรุ่นใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มในการซื้อมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.726 ด้านแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจซื้อ
ไม้กอล์ฟชุดเหล็กส่วนใหญ่หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุดจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 น้อยที่สุด
จากนิตยสารกอล์ฟ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก
มากที่สุดได้แก่ตนเองจ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 น้อยที่สุดคือเพื่อนจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 1.50 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 1 แสดงสรุปผลทดสอบสมมตฐิาน ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ลกัษณะส่วนบคุคล 

พฤติกรรมการซ้ือไมก้อลฟ์ชดุเหลก็ 
ค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือไม้

กอลฟ์ชดุเหลก็ 

ด้านความถ่ีในการ
ซ้ือไม้กอลฟ์ชดุ
เหลก็ในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีท่ี
ผา่นมา 

ระยะเวลาท่ีใช้
ในการค้นหา

ข้อมลูก่อนซ้ือไม้
กอลฟ์ชดุเหลก็ 

การทดลอง
สินค้าก่อนการ
ซ้ือไม้กอลฟ์ชดุ

เหลก็ 

ด้านแนวโน้มใน
การซ้ือไม้กอลฟ์
ชดุเหลก็ใหม่
หากมีรุ่นใหม่ 

1. เพศ X X X  X 
2. อายุ X   X X 
3. ระดบัการศกึษา     X 
4. อาชพี   X   
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน     X 
6. ระยะเวลาในการเล่น
กอลฟ์      

7. สถานภาพการเล่นกอลฟ์   X   
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H1 (มคีวามแตกต่าง) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตาราง 2 แสดงสรุปผลทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไม้
กอลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือไม้กอลฟ์ชดุเหลก็ 
ค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือไม้

กอลฟ์ชดุเหลก็ 

ด้านความถ่ีในการ
ซ้ือไม้กอลฟ์ชดุ
เหลก็ในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีท่ี
ผา่นมา 

ระยะเวลาท่ีใช้
ในการค้นหา

ข้อมลูก่อนซ้ือไม้
กอลฟ์ชดุเหลก็ 

การทดลอง
สินค้าก่อนการ
ซ้ือไม้กอลฟ์ชดุ

เหลก็ 

ด้านแนวโน้มใน
การซ้ือไม้กอลฟ์
ชดุเหลก็ใหม่
หากมีรุ่นใหม่ 

ดา้นผลติภณัฑ ์  X X   
ดา้นราคา X X  X  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย X X X   
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  X X X  
ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม 

X X X X  

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H1 (มคีวามสมัพนัธ)์ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 

1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลา  
ในการเล่นกอลฟ์และสถานภาพการเล่นกอลฟ์ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็แตกต่างกนั 
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 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กด้านการทดลองสินค้า              
ก่อนการซือ้ต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการซือ้
ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ดา้นการทดลองสนิคา้ก่อนการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็น้อยกว่าเพศหญงิอาจเน่ืองจากเพศหญงิส่วนใหญ่
เป็นเพศทีม่คีวามละเอยีดถีถ่้วนในการคดิและการตดัสนิใจ สว่นเพศชายส่วนใหญ่จะมคีวามเดด็เดีย่ว กลา้หาญ กล้าคดิ
กล้าตัดสินใจมากกว่าเพศหญิง และเพศชายมีความสนใจทางด้านกีฬากอล์ฟมากกว่าเพศหญิง และมีการเล่น                
กีฬากอล์ฟมากกว่า จึงใช้ระยะเวลาในการทดลองสินค้าน้อยกว่าเพศหญิง ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ              
ระพพีรรณ บวัเกตุ (2551) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาของนักกฬีาฟุตบาลในการเขา้
แข่งขนักฬีาระดบัมหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยประจ าปี 2551 พบว่า เพศชายทดลองรองเท้ากฬีาก่อนซื้อมากกว่า 
ฝา่ยหญงิ  
 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการซือ้
ไม้กอล์ฟชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และด้านระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาขอ้มูลก่อนซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 48 ปีขึ้นไป                   
มคีวามถี่ในการซือ้และระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาขอ้มูลก่อนซื้อมากกว่าช่วงอายุอื่น เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มอีายุสูงกว่า               
กจ็ะมคีวามมัน่คงทางการเงนิ จงึท าใหม้กี าลงัซือ้ทีจ่ะซือ้สนิคา้ไดบ้่อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อยกว่า และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
มากกว่าผ่านประสบการณ์ในชวีติมากกว่าท าใหม้คีวามระมดัระวงัในการใชจ้า่ยมากกว่าจงึใชร้ะยะเวลาในการคน้หาขอ้มลู
มากกว่าซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ เนาวรตัน์ อินทรสกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด                
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภค พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อ
จกัรยานเสอืภูเขาในดา้นจ านวนจกัรยานทีผู่บ้รโิภคเคยซือ้และดา้นคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา
จากประสบการณ์ของตนเองแตกต่างกนั 
 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ ดา้นความถี่ในการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
คน้หาขอ้มูลก่อนซือ้ไม้กอลฟ์ชุดเหลก็และด้านการทดลองสนิคา้ก่อนการซือ้ไม้กอลฟ์ชุดเหลก็แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยระดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตรมีพีฤติกรรมการซื้อไม้
กอลฟ์ชุดเหลก็น้อยกว่าระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรใีนทุกกจิกรรม อาจเป็นเพราะว่าไมก้อลฟ์ชุดเหลก็นัน้เป็นสนิคา้ทีม่ี
อยู่หลายยีห่อ้ หลายราคาและหลายคุณภาพ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรยี่อมมโีอกาสทีจ่ะมหีน้าทีก่ารงาน
ซึง่น าไปสู่รายไดท้ีสู่งกว่า จงึท าใหม้คีวามสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยในดา้นค่าใช้จ่ายไดส้งูกว่าและบ่อยกว่า อกีทัง้ยงัให้
ความสนใจกบัสนิค้าทีม่คีุณภาพสงูซึ่งมกัมรีาคาสูงตามไปดว้ย ดงันัน้จงึต้องมกีารศกึษาและเปรยีบเทยีบขอ้มูลและทดลอง
สนิคา้ก่อนตดัสนิใจซือ้มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของขนัตไิช พรโชคชยั (2558) ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นกีฬาแบดมนิตันในกรุงเทพมหานคร พบว่า               
ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัดา้นระดบัราคา
ทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั 
 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
ไม้กอล์ฟชุดเหลก็ ดา้นความถี่ในการซื้อไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดา้นการทดลองสนิค้าก่อนการซื้อ
ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็และดา้นแนวโน้มในการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ใหม่หากมรีุ่นใหม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตัว จะมคี่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ การทดลอง
สินค้าก่อนการซื้อและแนวโน้มในการซื้อสูงกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ เนื่องผู้บรโิภคที่มอีาชพีที่แตกต่างกนัย่อมมกีารลกัษณะการใช้ชวีติ ความจ าเป็นและความต้องการสนิค้าและ
รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัไป ผู้บรโิภคกลุ่มอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวัมรีายไดม้ากกว่าและมเีวลาทีเ่ป็นอสิระมากกว่าจงึมผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ขนัติไช พรโชคชัย (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
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ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน                  
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เล่นแบดมินตันที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าแบดมินตัน                 
ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี และระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ ปิยนัท อาภาสกุลเดช (2554) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรม
การเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้
ไม้แบดมนิตนัในด้านการเลอืกซื้อไม้แบดมินตันโดยเฉลี่ยต่อปี ด้านระดบัราคาที่สนใจเลอืกซื้อไม้แบดมินตันต่างกนั และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐทิณี คุ้มครอง (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์กับ               
การตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาส าหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีการ
ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาส าหรบัวิง่ในขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืกแตกต่างกนั 
 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภค                      
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก ด้านความถี่ในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา                   
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาขอ้มูลก่อนซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็และด้านการทดลองสนิค้าก่อนการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็
แตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 60,001 บาทขึ้นไปจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ การทดลองสนิค้าก่อนการซื้อและระยะเวลาที่ใช ้              
ในการคน้หาขอ้มูลก่อนซือ้สูงกว่าผู้บรโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่ต ่ากว่า เนื่องจากรายไดข้องบุคคลแสดงถงึฐานะทาง
เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั ผูท้ีม่รีายได้สงูกย็่อมมโีอกาสทีด่กีว่าในการแสวงหาสิง่ทีม่าตอบสนองความต้องการของตนเองได้
มากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของขนัตไิช พรโชคชยั (2558) ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสม
การตลาดกบัพฤตกิรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัของผู้เล่นกฬีาแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูเ้ล่นแบดมนิตนั              
ที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันด้านจ านวนครัง้                
ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัและระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั  
 1.6 ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการเล่นกอล์ฟที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของ
ผู้บรโิภคด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก ด้านความถี่ในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กในช่วงระยะเวลา 5 ปี                  
ทีผ่่านมา ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการค้นหาขอ้มูลก่อนซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ ดา้นการทดลองสนิค้าก่อนการซื้อไม้กอล์ฟ      
ชุดเหลก็และด้านแนวโน้มในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ใหม่หากมรีุ่นใหม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาในการเล่นกอลฟ์ 9 ปีขึน้ไปจะพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์
ชุดเหล็กในทุกด้านสูงกว่าผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการเล่นกอล์ฟที่ต ่ากว่า เนื่องจากระยะเวลาในการเล่นกอล์ฟ                
เป็นปจัจยัหน่ึงที่ท าให้ทราบว่าถงึความชื่นชอบและความเอาจรงิเอาจงัในการเล่นกอลฟ์ ดงันัน้จงึให้ความส าคญัและ
ลงทุนในอุปกรณ์กฬีากอลฟ์มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เนารตัน์ อนิทรสกุล (2558) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภค พบว่าพฤติกรรมการเลอืกซื้อ
จกัรยานเสอืภูเขาในด้านจ านวนจกัรยานที่เคยซื้อมีความแตกต่างกนักบัปจัจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภคด้านความถี ่              
ในการป ัน่จกัรยาน และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อาทติย์ กนัตถาวร (2551) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ 
การซื้อไม้เทนนิสยี่ห้อวลิสนัของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความแตกต่างในเรื่องของความถี่และเวลา              
ในการออกก าลงักายมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ไมเ้ทนนิสวลิสนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยเมื่อความถีก่ารเล่นเทนนิสทีม่ากขึน้กจ็ าเป็นตอ้งใชไ้มเ้ทนนิสบ่อยขึน้ 
 1.7 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพการเล่นกอลฟ์ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภค
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก ด้านความถี่ในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา               
ด้านการทดลองสนิค้าก่อนการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็และด้านแนวโน้มในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กใหม่หากมรีุ่นใหม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพเป็น
นกักอลฟ์อาชพีจะมคี่าใชจ้่ายในการซือ้ ความถี่ในการซือ้ การทดลองสนิคา้ก่อนการซือ้ และแนวโน้มในการซือ้มากว่า
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ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพเป็นนักกอลฟ์สมคัรเล่น เนื่องจากนักกอลฟ์อาชพี มรีายไดห้ลกัจากการเล่นกอลฟ์ และเป็นผู้ที่
ถูกยกย่องว่ามีความสามารถและประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟที่สูงกว่านักกอล์ฟสมคัรเล่นทัว่ไป ดงันัน้จงึ ใช้งาน               
ไม้กอล์ฟชุดเหล็กบ่อยกว่าและต้องการไม้กอล์ฟชุดเหล็กที่มีคุณภาพดีและมีราคาสูงกว่านักกอล์ฟสมัครเล่น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จตุพร ศาศวตัสพุพตั (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดั
แฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อมปีจัจยัดา้นสงัคมดา้นบทบาท
และสถานะสงูขึน้กจ็ะท าใหม้พีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปสงูขึน้ตามไปดว้ย 

2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร  
 2.1 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก
ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยั
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอล์ฟชุด
เหล็กอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจาก
ซื้อไม ้กอล์ฟชุดเหล็กที่ม ีตราสนิค้าที่เป็นที่นิยม ม ีรูปลกัษณ์ภายนอกที่สวยงาม มีความแขง็แรงคงทนและ                 
มีคุณภาพดีนัน้ย่อมมรีาคาที่สูง แต่ด้วยตราสนิค้าที่เป็นที่รู้จกัส าหรบันักกอล์ฟและคุณภาพที่ดีย่อมท าให้นักกอล์ฟ
ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กที่มีคุณภาพดีและมีตราสนิค้าเป็นที่ยอมรบั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษา
ของ ขนัติไช พรโชคชยั (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรม            
การซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ
รองเท้าแบดมินตันด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กบัด้านงบประมาณที่ใช้ซื้อต่อปี  
 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางตรงกนัข้ามกนั อาจเนื่องมาจากไม้
กอล์ฟชุดเหล็กเป็นอุปกรณ์กฬีาที่มีราคาค่อนขา้งสูง ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อได้บ่อยครัง้เหมือนสนิค้าอุปโภค
บริโภคในครวัเรือนทัว่ไป การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดสามารถกระตุ้นความต้องการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก
ของผู้บริโภคได้ โดยส่งผลในทางตรงกนัข้ามกล่าวคือท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กได้ในราคาที่ถูก
ลงนัน่เอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิร ิวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2541: 128 -130) ที่กล่าวถึง สิง่กระตุ้น
ทางการตลาดเป็นสิง่กระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจดัให้มีขึ้น โดยสิง่กระตุ้นด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก 
แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิง่กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค  
 2.2 ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ของ
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ผลการวจิยั
พบว่าปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและ                
ด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา อาจเนื่องมาจากไมก้อล์ฟ
ชุดเหลก็เป็นอุปกรณ์ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงู ดงันัน้เมื่อผูบ้รโิภคซือ้มากจ็ะมกีารดูแลรกัษาเป็นอย่างด ีจงึท าใหไ้ม่ต้องซื้อ
ใหม่บ่อยๆ และประกอบกบักจิกรรมทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดยงัมไีม่มากพอทีจ่ะกระตุ้นใหม้คีวามถี่ในการซือ้
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาขอ งขนัติไช พรโชคชยั (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยั             
ส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นกฬีาแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคาไม่สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตันของผู้เล่นกฬีาแบดมินตัน              
ดา้นการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัโดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อปี)  
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 2.3 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของ
ผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาขอ้มูลก่อนซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ ผลการวจิยัพบว่า 
ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภค              
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครในดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาขอ้มลูก่อนซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า
และเป็นไปในทางเดยีวกนั อาจเนื่องจากความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของสนิค้าและตราสนิคา้รวมไปถึงระดบัของ
ราคาที่มใีหเ้ลอืกหลายราคาจะเป็นตวักระตุ้นให้ผูบ้รโิภคเกดิความต้องการสนิคา้และเมื่อผูบ้รโิภคเกดิความต้องการสนิค้า
ผูบ้รโิภคกจ็ะใหค้วามส าคญักบักจิกรรมทางดา้นการคน้หาขอ้มลูก่อนการซือ้ เพื่อเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคากบั
สนิค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) ที่กล่าวไว้ว่า ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ             
กต่็อเมื่อผู้บรโิภคท าการประเมนิทางเลอืกและท าการตดัสนิใจ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2546 : 219) กล่าวไวว้่า ถ้าความต้องการถูกกระตุน้มากพอ และสิง่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกลก้บัผูบ้รโิภค 
ผูบ้รโิภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ 
 2.4 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก               
ของผูบ้รโิภคในพื้นทีก่รุงเทพมหานครในดา้นการทดลองสนิคา้ก่อนการซื้อไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยั
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภค 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านการทดลองสนิค้าก่อนการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและ
เป็นไปในทางเดยีวกนั อาจเนื่องจากเมื่อมไีมก้อลฟ์รุ่นใหม่ที่มคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัไปออกมาใหม่ ซึง่อาจเป็นแบบ             
ที่นักกอล์ฟต้องการกจ็ะกระตุ้นท าให้นักกอล์ฟอยากทดลองสนิค้า และเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อจึงจ าเป็นต้องมี
ทดลองสนิค้าก่อนการซื้อนัน่เอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ทิพย์วลัย์ สจีนัทร์ และคณะ (2546 : 110) กล่าวว่า                 
การตัดสนิใจแบบมเีวลาจ ากดั (Limited decision making) เป็นการตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่ผู้บริโภคมีความเกี่ยวพนัต ่า              
แต่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการตัดสนิใจอย่างรอบคอบ เพราะสนิค้านัน้เป็นสนิค้าใหม่ที่ผู้บริโภคไม่คุ้นเคย               
จงึจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา และกระบวนการในการเปรยีบเทยีบเพื่อตดัสนิใจทดลองใชส้นิคา้ดงักล่าว 
 ส่วนปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อไม้กอลฟ์ชุดเหลก็ของผู้บรโิภคในพื้นทีก่รุงเทพมหานครในดา้นการทดลองสนิคา้ก่อนการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็
โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่าและเป็นไปในทางตรงกันข้ามกัน อาจเนื่องจากเมื่อร้านค้าที่จ ัดจ าหน่ายชุดเหล็ก                    
มเีวบ็ไซต์ใหเ้ขา้ชม กจ็ะสามารถใหข้อ้มูลกบัผูบ้รโิภคเพื่อประกอบการตดัสนิใจได้ครบถ้วนและมเีมื่อช่องทางการจดั
จ าหน่ายทางออนไลน์ก็จะท าให้นักกอล์ฟได้รบัความสะดวกสบายและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งส่งผลให้การ
เดนิทางไปทดลองสนิคา้ที่รา้นคา้น้อยลง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Childers et al. (2001: 511-535) ที่กล่าวไวว้่า
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความสะดวกสบาย 2. ดา้นขอ้มูล 3. ดา้น
ความพร้อมของสนิค้าและบรกิาร 4. ด้านประสทิธิภาพในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย ปจัจยัเหล่าน้ีท าให้การซื้อสนิค้า              
ทางออนไลน์เป็นตวัเลอืกที่มโีอกาสเขา้มาทดแทนการเดนิทางเพื่อซื้อสนิค้าทางหน้าร้านหรอืการเดนิทางไปยงัพื้นที่
พาณิชยกรรม ไม่ว่าการเดนิทางนัน้จะเกดิการซือ้ขายสนิคา้ขึน้หรอืไม่กต็าม 
 2.5 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็ก
ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านแนวโน้มในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กใหม่หากมีรุ่นใหม่ ผลการวจิยั
พบว่า ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้าน               
การส่งเสรมิการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร               
ในด้านแนวโน้มในการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กใหม่หากมีรุ่นใหม่ในระดับต ่าและทิศทางเดียวกนั เนื่องจากนักกอล์ฟ               
ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะซื้อสนิค้า หากสนิค้าเหล่านัน้มีคุณลกัษณะที่เป็นไปตามความต้องการของนักกอล์ฟ                 
มีสถานที่ที่สะดวกต่อการไปซื้อสินค้า และมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้นักกอล์ฟอยากที่จะซื้อสินค้า                   
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เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 48) ซึง่กล่าวว่า สิง่กระตุน้ทางการตลาด             
ทีน่กัการตลาดจดัท าขึน้เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์สิง่กระตุน้ทีถ่อืว่าเป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากวิจยั 

จากการศึกษาวิจยัเรื่อง “ความสมัพันธ์ของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟ             
ชุดเหลก็ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ดงันี้  

1. ลกัษณะส่วนบุคคล 
 1.1 ดา้นอายุ ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและดา้นอาชพี ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนกลยุทธก์ารตลาด
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 48 ปีขึน้ไป ผู้ที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนสูงและ
ผูบ้รโิภคที่ประกอบอาชพีท าธุรกจิส่วนตวั เนื่องจากการวจิยัพบว่ากลุ่มอายุ 48 ปี  มคีวามถี่ในการซื้อสนิค้ามากกว่า            
ช่วงอายุอื่น กลุ่มผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนสูง และกลุ่มผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพีประกอบธุรกจิก็ เป็นกลุ่มที่มี
ความถี่ในการซื้อสนิคา้สงูและกย็งัมคี่าใช้จ่ายในการซื้อที่สงูกว่ากลุ่มอื่นๆ อกีด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มลีกัษณะการใช้
จ่ายที่ไม่ต้องวติกกงัวลเรื่องการหารายได้หรอืปญัหาทางด้านการเงนิ มกี าลงัซื้อสูงนิยมจบัจ่ายใช้สอยเพื่อความสุข 
ความสะดวกสบายของตน ชอบความสมบูรณ์แบบ นิยมใชส้นิค้าที่มคีุณภาพ หรูหราเพื่อบ่งบอกความถงึความมัน่คง
และความส าเรจ็ ผูป้ระกอบการอาจจะน าไม้กอล์ฟรุ่นใหม่ๆ มาวางขายโดยมุ่งเน้นถงึรุ่นทีม่คีุณภาพและความหรูหรา 
และความมเีอกลกัษณ์ของไมก้อลฟ์เพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้ 
 1.2 ด้านระยะเวลาในการเล่นกอล์ฟ ควรวางกลยุทธ์ทางการตลาดไปยงักลุ่มที่มีระยะเวลาในการเล่น
กอล์ฟระยะเวลาในการเล่นกอล์ฟ 9 ปีขึ้นไปซึ่งจากการวิจัยพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีการใช้จ่ายในไม้กอล์ฟ                           
ชุดเหล็กสูง ความถี่ในการซื้อสินค้าสูงรวมไปถึงมีแนวโน้มในการซื้อรุ่นใหม่สูงกว่ากลุ่มอื่น ผู้บริโภคกลุ่มนี้                      
มปีระสบการณ์ในการเล่นกอลฟ์มาค่อนขา้งนานดงันัน้จะเน้นเรื่องของคุณภาพของสนิคา้เป็นหลกัเพื่อทีจ่ะพฒันาเกมส์
การเล่นของตนเอง ดงันัน้เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บรโิภคในกลุ่มนี้กอ็าจจะมกีารเกบ็ขอ้มูลของลูกค้าเหล่านี้              
และเชญิลกูคา้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกนัแขง่ขนักอลฟ์และร่วมทดลองไมก้อลฟ์รุ่นใหม่ๆ 
 1.3 ดา้นสถานภาพการเล่นกอลฟ์ ควรวางกลยุทธท์างการตลาดไปยงักลุ่มนักกอลฟ์อาชพีประเภทผูฝึ้กสอน
หรอืประเภทแข่งขนัซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องใช้ไม้กอล์ฟชุดเหล็กในการประกอบอาชีพ ซึ่งจากการวิจยัพบว่า                
กลุ่มคนเหล่านี้มกีารใชจ้่ายในไมก้อลฟ์ชุดเหลก็สงูและยงัมคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้สงูกว่ากลุ่มนักกอลฟ์สมคัรเล่น เนื่องจาก
มคีวามจ าเป็นตอ้งใชไ้มก้อลฟ์ชุดเหลก็อยู่ตลอดเวลาท าใหเ้กดิการเสือ่มของหน้าเหลก็ไดเ้รว็ อกีทัง้ยงัเป็นกลุ่มบุคคลอา้งองิ
ทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อไมก้อล์ฟของนักกอล์ฟสมคัรเล่นทัว่ไปอกีดว้ย โดยผู้ประกอบการอาจจะมกีารน าไม้กอลฟ์ชุดเหลก็ 
ไปสาธิตให้กบักลุ่มคนเหล่านี้หรือการน าไม้กอล์ฟรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาไปให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทดลองใช้สินค้าก่อน                  
ซึ่งหากกลุ่มนักกอล์ฟอาชพีประเภทผู้ฝึกสอนหรอืประเภทแข่งขนัเกดิความประทบัใจในสนิค้ากจ็ะสามารถให้ค าแนะน า            
ไปยงันกักอลฟ์ประเภทสมคัรเล่นได ้

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะแต่ละดา้นดงันี้ 
 2.1 ดา้นผลติภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรจะมไีมก้อลฟ์ชุดเหลก็ที่มวีสัดุใหเ้ลอืกหลากหลายตามการใชง้านและ
เหมาะกบัช่วงอายุ เพศ และสรรีะของนักกอลฟ์  เพราะจากการวจิยัพบว่านักกอลฟ์จะใหค้วามส าคญักบัชุดเหลก็ทีม่นี ้าหนัก
เหมาะสมและผลติจากวสัดุที่มคีวามแขง็แรงมากที่สุด และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์กม็คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหลก็ในด้านแนวโน้มการซื้อไม้กอล์ฟหากมรีุ่นใหม่ด้วย และในความคดิเหน็เพิม่เติมของ
ผูว้จิยัผูป้ระกอบการควรจะน าไม้กอลฟ์ชุดเหลก็รุ่นใหม่ ๆ มคีุณสมบตัทิี่สามารถส่งเสรมิความสามารถของนักกอลฟ์มาขาย
เพื่อใหเ้ป็นทางเลอืกกบันกักอลฟ์เพิม่มากขึน้ เช่น ไมก้อลฟ์ทีท่ าใหน้กักอลฟ์ตไีดไ้กล ตไีดง้่ายและแม่นย า เป็นตน้ 
 



13 
 

 2.2 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูป้ระกอบการควรกระตุ้นความต้องการของนกักอลฟ์ซึง่อาจท าโดยมกีารให้
ของแถมที่สวยงามน่าใช้และเกี่ยวข้องกนักบักีฬากอล์ฟ และควรมีการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
อนิเตอรเ์น็ตหรอืเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัจ าหน่าย หรอืประชาสมัพนัธใ์ห้กบัผู้เชีย่วชาญในการเล่นกอลฟ์ (Pro Golf) เพื่อสื่อสาร 
ให้นักกอลฟ์ไดท้ราบถึงกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เพราะจากการวจิยัท าใหท้ราบว่า ผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคญักบัการให้
ของแถมที่สวยงามน่าใช้มากที่สุดและผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหาข้อมูลก่อนการซื้อจากอินเตอร์เน็ตและจากผู้เชี่ยวชาญ                 
ในการเล่นกอล์ฟมากที่สุด นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรจะมีการส่งเสริมการตลาดในการรบัประกันสินค้าในช่วงเวลา               
ทีเ่หมาะสมใหก้บันกักอลฟ์ หรอืการใหบ้รกิารหลงัการขายโดยการใหน้ าชุดเหลก็มาปรบัเพื่อเขา้กบัสรรีะของผูใ้ชไ้ด ้ทัง้นี้ก็
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับลูกค้า เพราะจากการวิจัยท าให้ทราบว่าผู้บริโภคก็ยังให้ความส าคัญกับชุดเหล็กที่มี                   
การรบัประกนัสนิค้า และการน าชุดเหลก็มาปรบัให้เขา้กบัสรรีะของผู้ใช้งานได้ และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน 
การสง่เสรมิการตลาดกม็คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในดา้นแนวโน้มการซือ้ไมก้อลฟ์หากมรีุ่นใหม่ 
 2.3 ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรน าไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ทีม่รีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกตามประเภทวสัดุและ
งบประมาณของผู้บริโภคมาขาย เนื่องจากผู้บรโิภคที่มีระยะเวลาเล่นกอล์ฟยงัไม่นานก็อาจจะยงัไม่อยากลงทุนใน             
ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ทีร่าคาสงูๆ ส่วนผูบ้รโิภคทีเ่ล่นกอลฟ์จนเก่งแลว้กอ็ยากจะไดไ้มก้อลฟ์คุณภาพสงู ราคาแพง เป็นต้น 
ทัง้น้ีควรตดิป้ายราคามาตรฐานใหเ้หน็อย่างชดัเจนและสื่อสารให้ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละเขา้ใจไดถ้งึความแตกต่างของราคา             
ที่แตกต่างกนัไปส าหรบัแต่ละวสัดุและคุณสมบัติของไม้กอล์ฟชุดเหล็กเหล่านัน้ เพราะจากการวจิยัท าให้ทราบว่า
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุกบัชุดเหล็กทีม่รีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพและวสัดุทีใ่ช ้รองลงมาคอืชุดเหลก็ทีม่รีาคา
เป็นมาตรฐาน ราคามใีหเ้ลอืกหลากหลายตามประเภทของวสัดุทีใ่ช ้และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์
กม็คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในดา้นแนวโน้มการซือ้ไมก้อลฟ์หากมรีุ่นใหม่ดว้ย 
 2.4 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรจะมกีารน าไมก้อลฟ์ชุดเหลก็วางจ าหน่ายและมสีนิคา้
ตวัอย่างส าหรบัการทดลองในรา้นคา้ทีอ่ยู่สนามฝึกซอ้มกอลฟ์หรอืสนามกอลฟ์ ในหลายๆ แบบและหลายๆ รุ่น เพื่อให้
นกักอลฟ์ทีม่คีวามตอ้งการต่างกนัสามารถน ามาทดลองตไีดใ้นสนามฝึกซอ้มกอลฟ์หรอืสนามกอลฟ์จรงิ เพราะจากการ
วจิยัท าให้ทราบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญัมากที่สุดกบัชุดเหล็กที่มีจ าหน่ายในร้านค้าที่อยู่ในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการควรมกีารตกแต่งรา้นคา้ใหง้่ายต่อการเลอืกสนิคา้และพฒันาชอ่งทางการจดัจ าหน่ายใหม้คีวาม
สะดวกในการเดนิทางไปซื้อมากขึน้ เช่น การระบุสถานที่จดัหน่ายในแผ่นพบัใบปลวิให้มีความชดัเจน รวมทัง้มกีาร
พฒันาเวบ็ไซด์เพื่อให้ลูกค้าได้หาขอ้มูลได้สะดวกก่อนการซื้อ และในความคดิเห็นเพิ่มเติมของผู้วจิยัผู้ประกอบการ               
ควรจดัใหร้า้นคา้มพีืน้ทีท่ีม่บีรเิวณที่เพยีงพอส าหรบัการทดลองไดส้ะดวก หรอืการน าไมก้อลฟ์ไปจดัหน่ายตามสถานที่
ที่มีการจดัการแข่งขนักอล์ฟ เพราะจากการวิจยัท าให้ทราบว่าผู้บรโิภคก็ยงัให้ความส าคัญกบัชุดเหล็กที่จ าหน่าย               
ตามสถานทีท่ีม่คีวามสะดวกในการเดนิทางไปซือ้สนิคา้และตกแต่งรา้นคา้ใหเ้หน็สนิคา้ชดัเจน ง่ายต่อการเลอืกซือ้สนิคา้
และการมีเว็บไซด์ให้เข้าชม และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดก็มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ไมก้อลฟ์ชุดเหลก็ในดา้นแนวโน้มการซือ้ไมก้อลฟ์หากมรีุ่นใหม่ดว้ย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ีไดด้ว้ยความกรุณาอนุเคราะห์ใหค้ าปรกึษาและความช่วยเหลอืจาก 
อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลา ตรวจแก้ไขปรบัปรุงข้อบกพร่องต่างๆ 
ในงานวจิยันบัตัง้แต่เริม่ตน้จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์  

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล และอาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ ์              
พรมสทิธิ ์ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม รวมทัง้คณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจและอาจารย์             
ทุกท่านที่ได้กรุณาสัง่สอนความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี อีกทัง้แง่คดิต่างๆ ที่มี
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ประโยชน์แก่ผู้วจิยัและ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลอื อ านวย
ความสะดวก ในตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร  

ขอขอบพระคุณ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟทุกแห่ งที่ เอื้อเฟ้ือสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในงายวจิยัครัง้นี้  

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณครอบครวั ที่สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการศึกษาของผู้วิจยั รวมทัง้ค าแนะน า             
อนัเป็นประโยชน์ รวมทัง้รุ่นพี่ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการ และเพื่อนร่วมรุ่นที่คอยให้การสนับสนุน
ขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ ทีจ่ะน ามาสูง่านวจิยัในครัง้นี้  

สุดท้ายนี้ผู้วิจยัขอให้งานวิจยันี้ได้ท าคุณประโยชน์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและผู้ที่สนใจและความดี               
อนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่าน 
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