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การวิจยั ฉบับนีเป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์
ต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื อรองเท้ า กี ฬ าไนกี ประชากรที ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ประชาชนที มี ที อยู่ อ าศั ย ใน
กรุ ง เทพมหานคร และเคยซื อรองเท้า กี ฬ าไนกี รวมทังสิ น 385 ตัว อย่า ง เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่ วนได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาด และปั จจัยการตัดสิ นใจเลือก
ซื อรองเท้ากี ฬาไนกี การวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ย และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test สถิติ F-test แบบการวิเคราะห์ One-way ANOVA และใช้สูตรตามวิธี
Least Significant Difference (LSD) เพือเปรี ยบเทียบค่าเฉลียประชากร และ สถิ ติสหสัมพันธ์เพียร์ สันที
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวม ทีมีเพศ และสถานภาพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื อแตกต่ า งกัน ด้า นการประเมิ น ผลทางเลื อ กพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซือแตกต่างกัน และพบว่าปั จจัยทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับการซื อรองเท้ากีฬาไนกีในด้านการค้นหาข้อมูลมากทีสุ ด รองลงมาคือการรับรู ้ถึงความต้องการ การ
ตัดสิ นใจซือ ความรู ้สึกภายหลังการซื อ และทัศนคติหลังซือตามลําดับ
คําสํ าคัญ ปั จจัยทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื อ
Abstract
This research is a survey research aims to study the market in relation to the decision to buy
sports shoes for Nike. Participants include people who are living in Bangkok. And used to buy sports
shoes for Nike total 385 samples used in this study was a questionnaire consisting of three parts: personal
factors. Market factors and the decision to buy sports shoes for Nike. Data were analyzed using
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descriptive statistics were frequency, percentage, average and standard deviation. After that analyzing
with inference statistics by using statistic t-test F-test One-way ANOVA Least Significant Difference
(LSD) Pearson‘s correlation coefficient testing at a significant level of 0.05.
The results showed that Total sample sex and status differences are related to the decision to buy
different. The evaluation found that the age difference is associated with the decision to buy different. And
found that the overall market has a positive relationship with the Nike sport shoes in search of the most
informative. Followed by the recognition of the needs. Buying Decision a subsequent purchase the attitude
and the purchase order
Keywords Marketing Factors, Consumer Purchase Behavior
บทนํา
การประดิษฐ์และการทํารองเท้าให้มนุ ษย์ใช้เพือสวมใส่ ในปั จจุบนั ทํามาจากวัสดุหลายชนิ ดทังจาก
ธรรมชาติและวัสดุ สังเคราะห์ และมีหลายรู ปแบบให้เลื อกตามความต้องการและความจําเป็ นของผูส้ วมใส่
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภคซึ งแตกต่างกันทําให้รองเท้าทีเปรี ยบเสมือนเป็ นส่ วน
หนึ งของร่ างกายทีมนุ ษย์จาํ เป็ นต้องใช้ตงแต่
ั เริ มเดินทางออกจากทีพักอาศัยเพือทํากิจธุ ระ ทํางาน หรื ออืนๆ
ในปั จจุบนั เนืองจากผูบ้ ริ โภคเริ มรักสุ ขภาพมากขึน และเริ มออกกําลังกายกันมากขึน โดยการออกกําลังกาย
บางประเภทนันจะต้องใช้อุปกรณ์ทีเหมาะสมกับกิจกรรมการออกกําลังกายนันๆด้วย มิฉะนันแล้วอาจทําให้
เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อเกิดอาการบาดเจ็บได้ รองเท้ากี ฬา จึงเข้ามามีบทบาทในการเลื อกซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
มากขึ น ไม่ว่า จะเป็ นการออกแบบที เหมาะสมกับ การใช้งานล้วนแต่ มีรองเท้า กี ฬาที เป็ นเฉพาะทางของ
กิจกรรมรวมไปถึงแฟชันของรองเท้ากีฬา ราคา หรื อการทําการส่ งเสริ มทางการตลาดก็จะมีส่วนในการรับรู ้
และเลือกซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ทุกวันนีตลาดรองเท้าสําหรับการวิงทุกประเภท ทังทางไกล ทางใกล้
ซึ งมี มูลค่ารวมกันทังโลกจํานวน 15,000 ล้านดอลล่าร์ สหรั ฐ หรื อประมาณ 450,000 ล้านบาท เป็ นมูลค่า
ตลาดทีมีการซื อขายกันในสหรัฐอเมริ การ้อยละ 40 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 6,000 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ โดยภายใต้
มูลค่า 6,000 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ ของตลาดรองเท้าวิงในสหรัฐอเมริ กา มีการจัดอันดับความเป็ นเจ้าตลาด ดัง
แสดงในภาพที 1 (สยามธุ รกิจออนไลน์, 2558)
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รู ปที 1 สัดส่ วนทางการตลาดของรองเท้ากีฬา
ทีมา : สยามธุ รกิจ (2558)
ในด้านการตลาดในประเทศไทย (CRC Sports, 2558) กล่าวว่า ตลาดอุปกรณ์กีฬาเป็ นตลาดทีมีมูลค่า
มากถึง 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นรองเท้ากีฬาร้อยละ 60 อุปกรณ์กีฬาต่างๆร้อยละ 40 ตลาดอุปกรณ์กีฬามี
การเติบโต 2 หลัก มาโดยตลอดจากกระแสรักสุ ขภาพของคนกรุ งเทพและต่างจังหวัดทีเพิมสู งขึนอย่างเห็ น
ได้ชดั โดยในปั จจุบนั สัดส่ วนตลาดแบ่งเป็ น ตลาดกรุ งเทพร้อยละ 50 ตลาดต่างจังหวัดร้อยละ 50 ซึ งรองเท้า
กี ฬาทีได้รับความนิ ยมสู งสุ ดคือรองเท้าวิง รองเท้าฟุ ตบอล และรองเท้ากี ฬาประเภทไลฟ์ สไตล์สวมใส่ ใน
ชี วิตประจําวัน ดังนันผูท้ ีเกี ยวข้องกับธุ รกิ
รกิ จรองเท้ากี ฬา จึงต้องคํานึ งถึ งการผลิ ตให้ตรงต่อความต้องการ
รองเท้าของลูกค้าทีนับวันจะมีความต้องการแตกต่างกันให้มากทีสุ ด เพือก่อให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันของสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั จึงต้องมีการสํารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพือตอบสนองความ
ต้องการสู งสุ ดแก่
ดแก่กลุ่มลูกค้าจึงต้องใช้ยทุ ธวิธีในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้สินค้าของตน ซึ ง
มีกลยุทธ์ทางการตลาดหลายรู ปแบบ
ดังนันเพือทําให้ทราบพฤติกรรมการซือผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา ของลูกค้า จึงสมควรทีจะมีการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการเลือกซื อรองเท้ากีฬา ของลูกค้าในด้
ในด้านต่างๆ ตลอดจนศึกษาถึงปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ร องเท้า กี ฬ า ของลู ก ค้า ผลการศึ ก ษาในครั งนี จะได้ข ้อ มู ล ที เป็ นประโยชน์ สํ า หรั บ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์รองเท้ากี ฬา หรื อผูป้ ระกอบการอื นๆ ที เกี ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์รองเท้ากี ฬา
เพือนําไปใช้ในการวางแผนตลอดจนตั
ารวางแผนตลอดจนตัดสิ นใจใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเพือทําให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ และเป็ นการ
สร้างฐานลูกค้าใหม่แก่อุตสาหกรรมรองเท้ากีฬาไนกีต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อผูใ้ ช้รองเท้ากีฬายีห้อไนกี
2. เพือศึกษาพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซือรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภค
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซือรองเท้ากีฬายีห้อไนกี
4. ปั จจัยทางการตลาดทีสัมพันธ์ต่อการซื อรองเท้ากีฬายีห้อไนกี
สมมติฐานในการศึกษา
สมมติฐานที 1 ผูบ้ ริ โภคทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลทีแตกต่างกัน จะทําให้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื อรองเท้ากีฬาไนกีแตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 ปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการซื อรองเท้ากีฬาไนกี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้เลือกใช้การศึกษาเชิ งสํารวจ (Survey Research) ในการเก็บ
ข้อมูล โดยจะเก็บตัวอย่างจากประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม รวมทังสิ น 385
ตัวอย่าง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประชาชนทีสถานภาพส่ วนบุคคลแตกต่างกันในด้าน เพศ
อายุ สถานภาพ รายได้เฉลียต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตัวแปรอิสระด้านปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซือรองเท้ากีฬาไนกี
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
1.1. ทฤษฎีประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง วิ ช าที เกี ยวกับ ประชากร โดย
คุณสมบัติเฉพาะของคน ซึ งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี จะมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร
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ในการทําการสื อสาร อย่างไรก็ตามในการสื อสารในสถานการณ์ต่างๆนัน จํานวนของผูร้ ับสารก็จะมีปริ มาณ
ทีแตกต่างกันด้วย ดังนัน วิธีการทีดีทีในสุ ดในการวิเคราะห์ผรู ้ ับสารประกอบไปด้วยจํานวนคนมากก็คือ การ
จําแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลีย การศึกษา
และอาชีพ เป็ นต้น หรื ออาจะมีศาสนา เศรษฐกิจ ก็ลว้ นแต่มีผลต่อการรับรู ้ การตีความ และการเข้าใจในการ
สื อสารทังสิ น (เจนจิรา ปิ ยะภักดิtเมธี , 2557)
1.2. ทฤษฎีการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตัด สิ น ใจซื อของผู ้บ ริ โ ภค หมายถึ ง ขันตอนใน การเลื อ กซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสอง
ทางเลื อ กขึ นไป ซึ งเริ มขึ นก่ อนการซื อจริ ง ๆ และมี ผ ลกระทบหลัง การซื อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื อ
ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขันตอนสําคัญดังนี (สุ ธิดา ทองเดช, 2555)
1. การรับรู ้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การทีบุคคลรับรู ้ถึงความต้องการ ภายใน
ของตนซึ งอาจเกิดขึนเองหรื อเกิ ดจากสิ งกระตุน้ สิ งเหล่านี เกิ ดขึนเมือถึงระดับหนึ งจะ กลายเป็ นสิ งกระตุน้
บุ คคลจะเรี ยนรู ้ ถึ งวิธีที จะจัดการกับสิ งกระตุ น้ จากประสบการณ์ ในอดี ต ทํา ให้ เขารู ้ ว่าจะตอบสนองสิ ง
กระตุน้ อย่างไร
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ และสิ งที
สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดําเนิ นการ เพือให้เกิดความพอใจทันที แต่
ในบางครังความต้องการทีเกิดขึน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการจะถูกจดจําไว้
เพือหาทางตอบสนองความต้องการในภายหลัง เมือความต้องการถูก กระตุน้ สะสมไว้มาก จะทําให้เกิดการ
ปฏิบตั ิในภาวะอย่างหนึ ง คือความตังใจให้ได้การตอบสนอง ความต้องการ เขาจะพยายามค้นหาข้อมูลเพือ
หาทางตอบสนองความต้องการทีถูกกระตุน้
3. การประเมินผลทางเลื อก (Evaluation of Alternative) เมือผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูล มาแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจ และ ประเมินผลทางเลือกต่างๆ
4. การตัดสิ นใจซื อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
กําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเป็ นตัวเลือกโดยทัวๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื อ ผลิตภัณฑ์ที
เขาชอบมากทีสุ ด
5. ความรู ้ สึกภายหลังการซื อ (Post Purchase Feeling) หลังการจากซื อและทดลองใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ปแล้ว ผูบ้ ริ โ ภคจะมี ป ระสบการณ์ เ กี ยวกับ ความพอใจหรื อไม่ พ อใจผลิ ตภัณ ฑ์ เมื อใช้แล้ว
ผูบ้ ริ โภคก็ต้องประเมิ นว่าสิ นค้านันดี หรื อไม่ดีอย่างไร แล้วก็จะเกิ ดทัศนคติ หลังจากได้ใช้แล้ว ว่า พอใจ
หรื อไม่พอใจ ความรู ้สึกขันสุ ดท้ายนีจะส่ งผลต่อความสําเร็ จของการตลาดของสิ นค้าตัวใดตัวหนึง
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1.3. ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
การตลาด (Marketing) หมายถึงกระบวนการในการวางแผน การบริ หารแนวความคิด การตังราคา
การจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด สําหรั บบริ การ เพือก่ อให้เกิ ดการแลกเปลี ยนที สามารถบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ขององค์การและตอบสนองความพึงพอใจของผูซ้ ื อและผูใ้ ช้ ส่ วนประสมการตลาด เป็ นการ
ควบคุ มองค์กรให้สามารถสื อสารให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการดําเนิ นงาน
ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวคื อ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่ าย (Place) การส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) เป็ นตัวแปรทางการตลาดทีควบคุมได้ ซึ งธุ รกิจต้องนํามาใช้ร่วมกันเพือตอบสนอง
ความต้องการและสร้ างความพึงพอแก่กลุ่มเป้ าหมายหรื อลูกค้า เพือสร้ างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขันใน
การซื อสิ นค้าและบริ การ (สายสวรรค์ วัฒนพานิช, 2557)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั ในการศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาเรื องปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื อรองเท้า กี ฬ าไนกี ซึ งเป็ นการศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ โดยแบ่ ง ลัก ษณะของการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที
ทําการศึกษาเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลทีผูศ้ ึกษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามของ และ ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ งเป็ นข้อมูลเพือใช้ประกอบในการทําศึ กษานัน ผูศ้ ึ กษาได้
ทําการค้นคว้าจากหนังสื อ ตําราทีเกียวข้อง วิทยานิ พนธ์ เอกสารงานศึกษาทีเกียวข้องต่างๆ เพือเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาศึกษาในครังนี
2. ขันตอนการวิจยั ใช้แบบสอบถาม จํานวน 385 ชุ ด ประกอบด้วย 3 ส่ วนได้แก่ ข้อมูลทัวไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 8 ข้อ ปั จจัยทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อรองเท้ากีฬา
ยีห้อไนกี จํานวน 19 ข้อ และปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม และการตัดสิ นใจเลือกซื อรองเท้า
กีฬายีห้อไนกีของผูบ้ ริ โภค จํานวน 6 ข้อ โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น เนื องจากมี
ข้อจํากัดในเรื องของเวลาและงบประมาณ และใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวกซึ งทําการเก็บข้อมูลโดย
การแจกแบบสอบถามให้กบั ผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลทีทําการศึกษาเป็ น 2 ลักษณะ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ น
ข้อมูลทีผูศ้ ึกษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้ าหมายทีเคยใช้รองเท้า
กีฬายีห้อต่างๆ และ ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ งเป็ นข้อมูลเพือใช้ประกอบในการทําศึกษานัน ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การค้นคว้า
จากหนังสื อ ตําราทีเกียวข้อง วิทยานิ พนธ์ เอกสารงานศึกษาทีเกียวข้องต่างๆ เพือเป็ นแนวทางในการศึกษา
ศึกษาในครังนี โดยเริ มจากการสื บค้น ข้อมูลทุติยภูมิจากตารางการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต และงาน
ศึกษาที เกี ยวข้อง และใช้เทคนิ คการศึ กษาเชิ งพรรณนา และใช้เทคนิ คการศึ กษาเชิ งสํารวจ โดยการแจก
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แบบสอบถามเพื อหาข้อมู ล เกี ยวกับ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลและปั จจัย ทางการตลาด ที มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลือกซือรองเท้ากีฬาไนกี
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลจากแบบสอบถามทังหมด 385 ชุ ด โดยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามที ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จริ ง และได้ค ัด เลื อ กจนได้จ ํา นวน
แบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ และใช้คอมพิวเตอร์ ทีมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าสถิติประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test สถิติ F-test แบบ
การวิเคราะห์ One-way ANOVA และใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพือเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลียประชากร และ สถิติสหสัมพันธ์เพียร์ สัน
ผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้เป็ นตารางต่างๆได้ดงั นี
ตารางที 1 ค่าเฉลียส่ วนมากของปั จจัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
เคยซื&อรองเท้ ากีฬาไนกีห& รือไม่
เคย
มีถินทีพักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพฯหรือไม่
มี
เพศ
ชาย
อายุ
36 ปี ขึนไป
สถานภาพ
โสด
รายได้ เฉลียต่ อเดือน
15,001 ถึง 30,000 บาท
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

385

100.0

385
222
123
222
160
213
200

100.0
57.7
31.9
57.7
41.6
55.3
51.9

จากตารางที 1 แสดงผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ค่ า เฉลี ยส่ ว นมากของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคน เคยซือรองเท้ากีฬาไนกี และ มีถินทีพักอาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพฯ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 57.7 มีอายุ 36 ปี ขึนไป คิดเป็ นร้ อยละ 31.9 มีสถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้อยละ 57.7 มีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.6 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 55.3 มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 51.9
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ตารางที 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดทีมีต่อผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
รวม

ค่ าเฉลีย
4.09
3.99
4.00
3.95
4.01
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S.D.
.478
1.259
.567
.541
.471

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของปั จจัยทางการตลาดรวมในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.1
เมื อพิ จารณารายด้านพบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี ค่าเฉลี ยของปั จจัยทางการตลาดในด้า นผลิ ตภัณฑ์ มากที สุ ด มี
ค่าเฉลีย 4.09 หรื อในระดับมาก และในด้านส่ งเสริ มการตลาด น้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.95 หรื อในระดับมาก
ตารางที 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซือและการตัดสิ นใจซือ
พฤติกรรมการซื&อ
การตัดสิ นใจซื&อ
จํานวน (คน)
แบบของรองเท้ ากีฬาไนกี&
แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับชนิดของ
190
กีฬา
ทราบข้ อมูลรองเท้ ากีฬาไนกีจ& าก
จากการโฆษณา
182
ประชาสัมพันธ์
ต้ องการซื&อรองเท้ าไนกีเ& นืองจาก
รองเท้ากีฬาคู่เก่าขาด หรื อ
147
ชํารุ ด
140
เกณฑ์ สําคัญในการพิจารณา
รุ่ น หรื อสี ทีต้องการ
338
บุคคลทีมีอทิ ธิพล
ตนเอง
226
ในอนาคตจะซื&อรองเท้ ากีฬาไนกีห& รือไม่ ไม่แน่ใจ

ร้ อยละ
49.4
47.3
38.2
36.4
87.8
58.7

จากตารางที 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื อและการตัดสิ นใจเลือกซื อรองเท้ากีฬา
ไนกี ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่าง ด้า นแบบของรองเท้ากี ฬ าไนกี ที ต้องการซื อเป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจงสําหรับกีฬาชนิดนันๆ คิดเป็ นร้อยละ 49.4 ด้านทราบข้อมูล จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิด
เป็ นร้ อยละ 47.3 ด้านต้องการซื อเนื องจาก รองเท้ากี ฬาคู่เก่าขาด หรื อชํารุ ด คิดเป็ นร้อยละ 38.2 ด้านเกณฑ์
สําคัญในการพิจารณาคือ รุ่ น หรื อสี ทีต้องการ คิดเป็ นร้อยละ 36.4 ด้านบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจคือ
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ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 87.8 ด้านในอนาคต ท่านจะซื อรองเท้ากีฬาไนกีหรื อไม่ พบว่าไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ
58.7

อาชีพ

การศึกษา

รายได้เฉลีย

สถานภาพ

อายุ

เพศ

ตารางที 4 สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐานที 1 ผูบ้ ริ โภคที มี ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที แตกต่ างกัน จะทํา ให้มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซือรองเท้ากีฬาไนกีแตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูบ้ ริ โภคทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลทีแตกต่างกัน
จะทําให้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซือ
รองเท้ากีฬาไนกีแตกต่างกัน
การรับรู ้ถึงความต้องการ
การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจซื อ
ความรู ้สึกภายหลังการซือ
ทัศนคติหลังซือ
หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 4 การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F-test (One-Way ANOVA) และ
การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) โดยพิจารณารายด้าน โดยด้านการประเมินผลทางเลือก
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีเพศ และสถานภาพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อแตกต่างกัน
ด้านการประเมินผลทางเลือกพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีอายุแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อ
แตกต่างกัน
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ตารางที 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที 2 ปั จจัยส่ วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อ
รองเท้ากี ฬาไนกี แตกต่างกันทางด้านการรั บรู ้ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิ นทางเลื อก การ
ตัดสิ นใจซือ ความรู ้สึกภายหลังการซื อ ดังนี
ปัจจัยส่ วนบุคคล การรับรู้ ถึง
การค้ นหา
การประเมิน การตัดสิ นใจ
ความรู้ สึก
ทีแตกต่ างกันมี ความต้ องการ
ข้ อมูล
ทางเลือก
ซื&อ
ภายหลังการ
ผลต่ อการ
ซื&อ
ตัดสิ นใจเลือกซื&อ
รองเท้ ากีฬาไนกี&
แตกต่ างกัน
ไม่มี
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
(0.057)
(0.869)
ไม่มี
ไม่มี
อายุ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
(0.192)
(0.634)
ไม่มี
ไม่มี
สถานภาพ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
(0.810)
(0.293)
ไม่มี
ไม่มี
รายได้ เฉลียต่ อ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
เดือน
(0.957)
(0.082)
ไม่มี
ไม่มี
ระดับการศึกษา
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
(0.979)
(0.630)
ไม่มี
ไม่มี
อาชี พ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
(0.965)
(0.596)
* หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
เพศ

มี
ความสัมพันธ์
(0.014*)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.075)
มี
ความสัมพันธ์
(0.013*)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.978)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.637)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.584)
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ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.749)
มี
ความสัมพันธ์
(0.020*)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.377)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.240)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.927)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.157)

ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.279)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.555)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.930)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.678)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.837)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
(0.140)
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จากตารางที 5 การวิเคราะห์ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิt สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล
โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั การซื อรองเท้ากีฬาไนกี ด้านการรับรู ้ ความต้องการ มีความสัมพันธ์กนั กับ เพศ
อายุ สถานภาพ รายได้เ ฉลี ย การศึ ก ษา อาชี พ ด้า นการค้น หาข้อ มู ล มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน กับ เพศ อายุ
สถานภาพ รายได้เฉลีย การศึกษา อาชี พ ด้านการประเมินทางเลือก มีความสัมพันธ์กนั กับ อายุ รายได้เฉลี ย
การศึกษา อาชี พ ด้านการตัดสิ นใจซื อ มีความสัมพันธ์กนั กับ เพศ สถานภาพ รายได้เฉลี ย การศึกษา อาชี พ
ด้านความรู ้สึกภายหลังการซือ มีความสัมพันธ์กนั กับ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลีย การศึกษา อาชีพ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครทีเคยมีการซื อรองเท้ากีฬาไนกีเป็ นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี ย 36 ปี ขึนไป มีรายได้เฉลี ย 15,001 ถึ ง 30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบ
อาชี พส่ วนมาเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสําคัญในเรื องการตัดสิ นใจซื อรองเท้ากี ฬาไนกี ทางด้าน
การตลาดผลิ ตภัณฑ์ม ากที สุ ด ในด้านความหลากหลาย การออกแบบที มี ความทันสมัย ความเหมาะสม
คุณภาพ และความประณี ต โดยปั จจัยทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื อในด้าน การรับรู ้ถึง
ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การตัดสิ นใจซือ ความรู ้สึกภายหลังการซื อ และทัศนคติหลังซือ
ซึ งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ ศุภฤกษ์ ทิมอ้น (2555) การศึกษาพฤติกรรมการเลื อกซื อรองเท้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ งศึกษาเพือทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซื อรองเท้าของผูบ้ ริ โภค โดย
ใช้แบบสอบถามในการสํา รวจความคิ ด เห็ นของผูบ้ ริ โ ภค ในด้า นปั จจัย ทางการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์
เช่นเดียวกันกับผลวิจยั ทีได้ คือปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการซื อรองเท้ากีฬาไนกี
และสอดคล้องกับผลวิจยั ของ นพรัตน์ ตรี คนั ธา (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง “ปั จจัยทีมีส่วนสําคัญ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อรองเท้ากีฬา” พบว่า ปั จจัยสําคัญในการเลื อกซื อรองเท้ากี ฬาต้องมีความเชื อมันใน
คุ ณ ภาพ ซึ งเป็ นปั จ จัย ทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ตามผลการวิ จ ัย ที ได้ คื อ ปั จ จัย ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการซื อรองเท้ากีฬาไนกี
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั คนทีเคยซื อรองเท้ากีฬาไนกี ทีมีถินพักอาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพฯ เพศชาย อายุ 36
ปี ขึนไป มีรายได้เฉลี ย 15,001 ถึ ง 30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
ปั จจัยทางการตลาดทีมีต่อผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลียสู งทุกตัว โดยมีมากทีสุ ดด้านผลิตภัณฑ์
เรื องของพฤติ ก รรมการซื อและการตัดสิ นใจซื อ พฤติ ก รรมการซื อรองเท้า กี ฬ าไนกี เป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจงสําหรับชนิดของกีฬา ทราบข้อมูลของรองเท้ากีฬา จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องการซื อ
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รองเท้ากีฬาไนกีเนื องจากเนื องจาก รองเท้ากีฬาคู่เก่าขาดหรื อชํารุ ด เกณฑ์สําคัญในการพิจารณา รุ่ นหรื อสี ที
ต้องการ บุคคลทีมีอิทธิ พลคือตัวเอง ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะซือรองเท้ากีฬาไนกีหรื อไม่
ผูบ้ ริ โภคทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลทีแตกต่างกัน จะทําให้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อรองเท้า
กีฬาไนกี แตกต่างกัน ด้านการประเมินผลทางเลือก พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีเพศ และสถานภาพแตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อแตกต่างกัน ด้านการประเมินผลทางเลือกพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซือแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจะรั ก ษาฐานลู ก ค้า เดิ ม ที เป็ นเพศชาย อายุ 36 ปี ขึ นไปไว้ โดยพัฒ นารองเท้า กี ฬ าแบบ
เฉพาะเจาะจงสําหรับกีฬาชนิดต่างๆ เช่น ฟุตบอล เทนนิส แบดมินตัน เป็ นต้น
2.

ควรออกแบบรู ปแบบสี สันให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผูห้ ญิงให้เพิมมากขึน เพือทีจะดึ ง

ลูกค้ากลุ่มของผูห้ ญิง ทีมีความสนใจในด้านแฟชันและการออกกําลังกาย
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