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บทคดัย่อ 
 

กำรวจิยัครัง้นี้มีควำมมุ่งหมำย เพื่อเปรยีบเทยีบและศกึษำส่วนประสมกำรตลำดที่มคีวำมสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ของผู้บรโิภคในประเทศไทย โดยตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยัครัง้นี้ คือ 
ผูบ้รโิภคชำวไทยทีม่อีำยุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีเ่คยซือ้และเคยใชร้องเทำ้บำสเกตบอลไนกี้ จ ำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเครื่องมอืในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย             
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว และสถิติค่ำสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ผลกำรวจิยัพบว่ำ 

ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุ 25 – 34 ปี สถำนภำพโสด ระดบักำรศกึษำปรญิญำตร ี
อำชพีพนกังำนบรษิทัเอกชน และมรีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บำท  

ส่วนประสมทำงกำรตลำดรองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้โดยรวม มคีวำมเหน็ด้วยในระดบัมำก ด้ำนควำมถี่
โดยเฉลีย่ในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(คู่ต่อปี) ประมำณ 2 คู่ต่อปี และดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้
รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) ประมำณ 3,394 บำทต่อคู่  

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ผู้บรโิภคที่มีอำยุ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีแ้ตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 
0.05 ตำมล ำดบั 

สว่นประสมทำงกำรตลำด ประกอบดว้ย ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรสง่เสรมิ
กำรตลำด มีควำมสมัพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ของผู้บ ริโภคในประเทศไทย โดยมี
ควำมสมัพนัธร์ะดบัต ่ำ ในทศิทำงเดยีวกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตำมล ำดบั 
 
ค าส าคญั: รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้พฤตกิรรมกำรซือ้ สว่นประสมทำงกำรตลำด  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research was to apply the marketing mix in relation to the consumer 
buying behavior of Nike basketball shoes in Thailand. The sample consisted of four hundred Nike 
consumers who bought shoes and were over fifteen years old. A questionnaire was constructed and 
used as a tool to collect data. Percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of 
variance and Pearson product moment correlation coefficient were the statistical methods used to 
analyze the data. The results were as follows:  

Most of the respondents were male aged between twenty-five to thirty-four years old, single, 
holding a Bachelor's degree, working at management level and having average monthly income between 
15,001 and 30,000 Baht. 

The overall aspects of the marketing mix of Nike basketball shoes were in strong agreement. The 
average purchase per year was two pairs of shoes. The average spending amount per time was 3,394 baht. 

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: consumers of different ages, 
educational levels, occupation, and average monthly income had different consumer buying behavior of Nike 
basketball shoes in Thailand at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 

The marketing mix in terms of product, price, place, and promotion had a positively low 
relationship with consumer buying behavior of Nike basketball shoes in Thailand at statistically significant 
level of 0.01 and 0.05, respectively. 

 
Keywords: Nike basketball Shoes, Consumer Buying Behavior, Marketing Mix 
 
บทน า 
 ปจัจุบนักระแสกฬีำในประเทศไทยก ำลงัเป็นที่นิยมจำกคนจ ำนวนมำก เหน็ได้จำกกำรที่นักกฬีำไทย
ประเภททีมหรอืเดี่ยวในระดบัเยำวชน หรอืนักกีฬำระดบัอำชีพที่ประสบควำมส ำเรจ็และได้รบัรำงวลั ในแต่ละ
รำยกำรทัง้ในระดบัอำเซยีน เอเชยี หรอืระดบัโลก ซึง่สรำ้งแรงบนัดำลใจใหก้บัผูช้มจ ำนวนมำกไดต้ดิตำมและหนัมำ
เริม่เล่นกฬีำ ส่งผลให้อุปกรณ์ในกำรออกก ำลงักำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ รวมไปถึงรองเท้ำกฬีำ
ได้รบัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ข้อมูลจำกเว็บไซด์ไทยพีบีเอส แสดงมูลค่ำตลำดรองเท้ำกีฬำในประเทศไทย                 
ปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 2,400 ล้ำนบำท โดยมกีำรเติบโตกว่ำรอ้ยละ 30 ในปีพ.ศ. 2558 ที่มมีูลค่ำกว่ำ 2,800-3,000 
ลำ้นบำท (ไทยพบีเีอส. 2559: ออนไลน์)  

หนึ่งในกฬีำยอดฮติทีผู่้ชมให้ควำมสนใจกนัมำกขึน้ในขณะนี้ ได้แก่ กฬีำบำสเกตบอล ไม่ว่ำจะเป็นคน
ติดตำมชมทำงรำยกำรทวี ีหรอืทำงอนิเตอรเ์น็ตของทีมบำสเกตบอลที่มชีื่อเสยีงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ส ำหรบัคนทีช่อบเล่นบำสเกตบอลแลว้ สิง่ส ำคญัทีจ่ะขำดไม่ไดเ้ลยกค็อื ลูกบำสเกตบอล และรองเทำ้บำสเกตบอล 
ทีจ่ดัเป็นอุปกรณ์ประจ ำกำย ซึง่หำกว่ำขำดไปแล้วกค็งท ำใหไ้ม่สำมำรถเล่นกฬีำบำสเกตบอลได้ แต่สิง่หนึ่งที่มกั
เป็นค ำถำมส ำหรบัผูซ้ือ้กค็อื ควรเลอืกซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลยีห่อ้ไหนด ีซึง่แน่นอนว่ำรองเทำ้บำสเกตบอลทีเ่ป็น
ตรำสนิค้ำดงัจำกต่ำงประเทศอย่ำงรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้กย็งัคงเป็นตัวเลอืกอนัดบัต้นๆ ที่ผู้ซื้อต่ำงให้ควำม
สนใจ  
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รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีเ้ป็นตรำสนิคำ้รองเทำ้บำสเกตบอลทีเ่ป็นทีน่ิยมไปทัว่โลก โดยมสี่วนแบ่งทำง
กำรตลำดในประเทศสหรฐัอเมริกำในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งนับเป็นร้อยละ 40 ของยอดขำยทัว่โลก พบว่ำรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกีค้รองตลำดอยู่รอ้ยละ 90 (โซลโฟรส์ตรที.  2558: ออนไลน์) ซึ่งมสี่วนแบ่งทำงกำรตลำดจดัเป็น
อนัดบัหนึ่งของประเทศสหรฐัอเมรกิำ แต่คู่แข่งทีส่ ำคญัอย่ำง อำดดิำสทีเ่ป็นแบรนดด์งัจำกประเทศเยอรมนั กก็ ำลงั
พยำยำมแบ่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกแบรนดไ์นกี้ ดว้ยยอดขำยที่เพิม่ขึน้มำกกว่ำไนกี้ในประเทศจนี โดยกำร
ออกสนิคำ้ในนำมของผูเ้ล่นบำสเกตบอลดงัๆ ของรำยกำรแขง่ขนัระดบัโลก (มำเกต็ทนี.  2561: ออนไลน์)  

ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวประกอบกบัแนวโน้มควำมต้องกำรในตลำดรองเท้ำบำสเกตบอลที่เพิม่สูงขึน้ทุกปี 
(Tassanee Raktuam. 2561: ออนไลน์) ถึงแมต้รำสนิค้ำรองเท้ำกฬีำไนกีจ้ะเป็นตรำที่แขง็แกร่งระดบัโลก โดยมี
สำขำอยู่ทัว่ทุกมุมโลก และยงัเป็นตรำสนิค้ำที่เป็นที่รูจ้ ักอย่ำงด ีแต่เป็นที่น่ำสงัเกตว่ำ รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้             
จะยงัคงรกัษำควำมนิยมต่อไปไดห้รอืไม่ เมื่อมคีู่แข่งขนัทีแ่ขง็แกร่งทีพ่ยำยำมเขำ้มำแย่งชงิส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจศกึษำในเรื่อง ส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัพฤติกรรมกำรซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย เพื่อน ำผลวจิยัทีไ่ดร้บัไปเป็นขอ้มูล หรอืเป็นแนวทำงในกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมรองเทำ้บำสเกตบอล หรอือำจเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจในกำรศกึษำคน้ควำ้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมกำรซื้อรองเทำ้บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทยจ ำแนกตำม
ลกัษณะประชำกรศำสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ อำชพี รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพื่ อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปจัจัยทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบด้วย               
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด กบัพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคในประเทศไทยที่มลีกัษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ
สมรส ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่ำงกนั มพีฤติกรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้
แตกต่ำงกนั 

2. ส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบด้วย ด้ำนผลติภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย ด้ำนกำร
สง่เสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-58) ขอ้มูล
ดำ้นประชำกรศำสตรจ์ะสำมำรถเขำ้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อกำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย ประกอบดว้ย อำยุ (Age) 
ผลติภณัฑ์แต่ละประเภทจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผูบ้รโิภคทมีอำยุแตกต่ำง อกีทั ้งควำมชอบ
และรสนิยมของบุคคลจะเปลีย่นแปลงไปตำมวยั เพศ (Sex) ผูห้ญงิกบัผูช้ำยมแีนวโน้มจะมทีศันคตแิละพฤตกิรรมที่
แตกต่ำงกนั กำรศกึษำ (Education) ผูท้ี่มกีำรศกึษำสงูมแีนวโน้มทจีะบรโิภคผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภำพทดีกีว่ำและมี
รำคำทีส่งูกว่ำ อำชพี (Occupation) บุคคลในแต่ละอำชพีจะมคีวำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรในสนิคำ้และบรกิำรที
ต่ำงกนั รำยได ้(Income) โดยทัว่ไปนักกำรตลำดจะสนใจผู้บรโิภคทมีรำยไดส้งู แต่อย่ำงไรกต็ำมผูท้ี่มรีำยไดป้ำน
กลำงและมีรำยได้ต ่ำจะเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่กว่ำ ขนำดครอบครวั (Family size) และสถำนภำพครอบครวั 
(Marital status) นกักำรตลำดจะสนใจจ ำนวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคำ้ใดสนิคำ้หนึ่ง 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 19) โดยอำ้งองิจำก 

Kotler (2003: 98) ไดอ้ธบิำยว่ำส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) หมำยถงึ กลุ่มของเครื่องมอืกำรตลำด
ซึง่ธุรกจิใชร่้วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ำงกำรตลำดในตลำดเป้ำหมำย เครื่องมอืกำรตลำด 4 ประกำร ไดแ้ก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) รำคำ (Price) กำรจัดจ ำหน่ำย (Place หรือ Distribution) และกำรส่งเสริมกำรตลำด 
(Promotion) เพื่อตอบสนองควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเป้ำหมำย  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ธิติมำ คงชัย (2560: 11) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ               
กำรกระท ำของผู้บรโิภคหรอืปฏกิริยิำของผู้บรโิภคในกำรสรรหำ คดัเลอืก และตดัสนิใจซือ้ เพื่อให้ไดม้ำซึง่สนิค้ำ
และบรกิำรและตอบสนองควำมต้องกำร ซึ่งเกดิจำกทศันคต ิกำรรบัรู ้กำรเรยีนรู ้และเหตุผลส่วนบุคคลซึง่เป็นตวั
ก ำหนดใหเ้กดิพฤตกิรรมดงักล่ำว นกักำรตลำดทีด่ตีอ้งศกึษำถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคำ้แต่ละชนิด เพื่อทีจ่ะ
จดัสิง่กระตุน้หรอืกลยุทธก์ำรตลำดใหต้อบสนองควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 

ประวติัความเป็นมาของไนก้ี ไนกี้แบรนดร์องเทำ้กฬีำก้องโลกชื่อดงั ก ำเนิดขึน้โดยสองหนุ่มทีช่ื่อว่ำ 
Bill Bowerman และ Phil Knight ซึง่ Bill Bowerman โคช้แห่งมหำวทิยำลยัโอเรกอน (The University of Oregon) 
ผูม้บีทบำทส ำคญัที่ท ำให้ที่ท ำให้ทมีชำตอิเมรกิำสำมำรถพชิติถึง  6 เหรยีญทองในกฬีำโอลมิปิค (Olympic) และ 
Phil Knight ผูร้่วมก่อตัง้แบรนด ์Nike เป็นผูท้ีม่บีทบำทส ำคญัอย่ำงมำกในกำรสรำ้งรำกฐำนใหธุ้รกจิเตบิโต Knight 
ไดรู้จ้กักบั Bowerman ในฐำนะทีเ่ขำเป็นนกัวิง่อยู่ในทมีของ Bowerman ที ่The University of Oregon ทัง้สองคน
มคีวำมชื่นชอบดำ้นกำรกฬีำ และตอ้งกำรรองเทำ้คุณภำพเยีย่มทีม่คีวำมเบำและทนทำนส ำหรบักำรแขง่ขนั 

ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล  ประวตับิำสเกตบอล มคีวำมเป็นมำยำวนำนกว่ำ 100 ปี 
นับตัง้แต่ปี พ.ศ.2434 โดย Dr.James Naismith อำจำรย์พลศึกษำของโรงเรยีนคนงำนคริสเตียน ปจัจุบนัเป็น
วทิยำลยัสปรงิฟิล ( Springfield College )เมอืงสปรงิฟิล รฐัแมสซำชูเซส สหรฐัอเมรกิำ ( Massachusetts, USA.) 
ขณะนัน้ผูฝึ้กสอนฟุตบอลของโรงเรยีนต้องกำรใหม้กีำรแข่งขนักฬีำในร่มส ำหรบันักเรยีนระหว่ำงฤดูหนำวและได้
ก ำหนดกตกิำพืน้ฐำน 5 ขอ้ ดงันี้ ผูเ้ล่นใชม้อืเล่นลกูบอล ผู้เล่นหำ้มถอืลูกบอลวิง่ ผูเ้ล่นสำมำรถยนืต ำแหน่งใดกไ็ด้
ในสนำม ผูเ้ล่นหำ้มปะทะหรอืถูกตอ้งตวักนั ห่วงประตูตดิตัง้ไวเ้หนือพืน้สนำมขนำนกบัเสน้เขตสนำม 

ประวติัความเป็นมาของรองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ำบำสเกตบอลเริม่ต้นขึน้เมื่อปี 1921 เป็นยุค 
Classic ของเทคโนโลยีบำสเกตบอล โดย   Chuck Taylor ได้ผลิตรองเท้ำ Converse ขึ้นมำเพื่อใช้ในกำรเล่น
บำสเกตบอล ซึ่งเป็นรุ่นที่ ปจัจุบนัรู้จกักนัดใีนชื่อ The Original (Classic) ครอบง ำวงกำรบำสเกตบอลในยุคนัน้ 
มำกกว่ำ 40 ปี เป็นรองเทำ้ผำ้ใบพืน้ยำง ทีเ่ป็นสนิคำ้ทีข่ำยดทีีส่ดุตลอดกำร คอื 500 ลำ้นคู่ทัว่โลก จนมำถงึยุค 60 
ควำมนิยมของรองเทำ้ผำ้ใบเริม่เสือ่มลง 

ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัรองเท้าบาสเกตบอลไนก้ี    
1. รองเท้าบาสเกตบอลข้อสูง (High-Top) เป็นรองเทำ้บำสเกตบอลทีม่สี่วนป้องกนัขอ้เทำ้ยำวสงูขึน้

ดำ้นบนมำกที่สุด รองเท้ำแบบน้ีสำมำรถป้องกนักำรกระแทกขอ้เท้ำได้มำกที่สุด มวีสัดุห่อหุ้มขอ้เท้ำเป็นอย่ำงด ี
และมคีวำมสะดวกสบำยเมื่อสวมใส ่ 

2. รองเท้าบาสเกตบอลข้อปานกลาง (Mid-Top) เป็นรองเท้ำบำสเกตบอลทีม่สี่วนป้องกนัขอ้เท้ำสูง
เพียบครึ่งหรอืแค่ระดบัข้อเท้ำเท่ำนัน้ ซึ่งสำมำรถรบัแรงกระแทกและป้องกนัอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกบัรองเท้ำ
บำสเกตบอลขอ้สงู แต่อำจจะไม่มปีระสทิธภิำพในกำรป้องกนัทีส่งูเท่ำ  

3. รองเท้าบาสเกตบอลข้อต ่า (Low-Top) เป็นรองเท้ำบำสเกตบอลที่มีน ้ ำหนักเบำที่สุดของทัง้              
3 ประเภท แต่กำรป้องกนัอยู่ในระดบัต ่ำเมื่อเทยีบกบัทัง้ 3 ประเภทเช่นเดยีวกนั เพรำะไม่มสี่วนที่ปกป้องขอ้เท้ำ 
ซึง่ผูเ้ล่นทีใ่ชร้องเทำ้บำสเกตบอลประเภทนี้  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
ณัฐฑิณี คุ้มครอง (2558) ได้ท ำกำรวิจยั เรื่อง “ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีควำมสมัพันธ์กบักำร

ตัดสินใจซื้อรองเท้ำกีฬำส ำหรับวิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ” ผลวิจัยพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ ์                       
มคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้รองเทำ้กฬีำส ำหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครในทุกขัน้ตอน โดยมี
ควำมสัมพันธ์ในระดับน้อยและปำนกลำง ส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนรำคำ และด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย                       
มคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้รองเทำ้กฬีำส ำหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครในทุกขัน้ตอน โดยมี
ควำมสมัพนัธใ์นระดบัน้อยและน้อยมำก ส่วนประสมทำงกำรตลำด ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพนัธก์บั
กำรตดัสนิใจซือ้รองเทำ้กฬีำส ำหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครในทุกขัน้ตอน  

ณัฐพล ศรีกิตติวรรณำ (2559) ได้ท ำกำรวิจยั เรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีอิทธพิลต่อ
พฤติกรรมกำรเลือกซื้อรองเท้ำยี่ห้อ Adidas ของสมำชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET THAILAND” ผล
กำรศกึษำพบว่ำ ปจัจยัดำ้นผลติภณัฑ์ที่ส่งผลต่อกำรเลอืกซื้อมำกที่สุด คอื รูปลกัษณ์ของสนิค้ำ ปจัจยัด้ำนรำคำ              
ที่ส่งผลต่อกำรเลอืกซื้อมำกที่สุด คอื รำคำเหมำะกบัสภำพของสนิค้ำ ปจัจยัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่ส่งผลต่อ             
กำรเลอืกซื้อมำกที่สุด คือ ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ขำย และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ สำมำรถเปลี่ ยนสนิค้ำ               
ไดถ้ำ้มตี ำหนิ 

ศรสวรรค ์สริวิฒันเศรษฐ์ (2558) ไดท้ ำกำรวจิยั เรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้รองเทำ้กฬีำ
ไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล” ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ                  
กำรตดัสนิใจซื้อรองเทำ้กฬีำไนกี้ (NIKE) มเีพยีงปจัจยัเดยีว ไดแ้ก่ ปจัจยัด้ำนภำพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ในส่วน
ของลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรตัดสินใจซื้อรองเท้ำกีฬำไนกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล มคีวำมแตกต่ำงกนัในดำ้นของเพศเพยีงดำ้นเดยีว โดยเพศหญงิมคี่ำเฉลีย่ในกำร
ตดัสนิใจซือ้มำกกว่ำเพศชำย 

นคัมน ภู่ทอง (2550) ไดท้ ำกำรวจิยั เรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรตดัสนิใจซือ้รองเทำ้กฬีำ
ยีห่้อไนกีข้องผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร” พบว่ำ ปจัจยัด้ำนผลติภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิำรณำ
เป็นรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นตรำสนิคำ้อยู่ในระดบัด ีรองลงมำ คอื ดำ้นรปูแบบอยู่ในระดบัด ีดำ้นคุณภำพอยู่ในระดบัด ี
และดำ้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัด ีตำมล ำดบั ปจัจยัด้ำนแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัจูงใจมำก 
ปจัจยัดำ้นกำรรบัรูใ้นสือ่ โดยรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภคชำวไทยที่มอีำยุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปที่เคยซื้อและเคยใช้

รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีซ้ึง่ไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำในครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคชำวไทยที่มีอำยุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยซื้อและเคยใช้

รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้เน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชก้ำรก ำหนดขนำดตวัอย่ำง 
โดยกำรหำขนำดตัวอย่ำงที่ไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรแน่นอน (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ. 2550: 27-28) ที่ระดับ               
ควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 รวมกลุ่มประชำกรทัง้หมด 400 คน  
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วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจำะจงเลอืกเกบ็ทีเ่วบ็ไซด์

เฟสบุ๊คเกีย่วกบัรองเท้ำบำสเกตบอลโดยเจำะจงเลอืกมำจ ำนวน 4 เพจ ได้แก่ 1. เพจ โกดงั นักบำส Basketball               
2. เพจ Basketball Centerpoint 3. เพจ Basketball Society 4. เพจ SiamBasketballClub By Jomyud Team 

ทัง้นี้ ทำงผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่ำงจำกเพจทัง้ 4 เพจ เน่ืองจำกเป็นเพจทีร่วมผูใ้ชง้ำนและ
มกีำรซื้อขำยรองเท้ำบำสเกตบอลมำกที่สุด โดยอนัดบัแรกมีผู้ใช้งำนจ ำนวน 62,797 คน อนัดบัที่สองมีจ ำนวน 
24,712 คน อนัดบัทีส่ำมมจี ำนวน 12,411 คน และอนัดบัสดุทำ้ยมจี ำนวน 10,029 คน (เฟสบุ๊ค. 2561: ออนไลน์)  

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เลือกกลุ่มตัวแทนในเพจสุ่ม              
แบบเจำะจง เพจละจ ำนวน 100 คน จนครบจ ำนวน 400 คน  

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพำะผู้ให้
ควำมร่วมมอืในกำรตอบแบบสอบถำมในเพจทีเ่ลอืกตำมควำมสมคัรใจ ใหค้รบจ ำนวน 400 ชุด 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในกำรศึกษำวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้สร้ำงเครื่องมือและขัน้ตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ หรือแบบสอบถำม 

(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมด้ำนลกัษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ 

สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ซึ่งเป็นแบบสอบถำมที่มีค ำถำมให้เลือกตอบหลำยค ำตอบ 
(Multiple Choice Question) จ ำวนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเกีย่วกบัสว่นประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรจดั
จ ำหน่ำย และดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด แบ่งค ำถำมออกเป็นรำยดำ้น รวมค ำถำมทัง้หมด 27 ค ำถำม 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
จ ำนวน 6 ขอ้เป็นค ำถำมปลำยเปิด (Opened-ended question) จ ำนวน 2 ขอ้และค ำถำมปลำยปิด (Closed-ended 
question) จ ำนวน 4 ขอ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบำยลักษณะเกี่ยวกับกลุ่ม

ตัวอย่ำงโดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ Independent t-test 
เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่ำง 2 กลุ่มส ำหรบัตวัแปรดำ้นเพศ และสถำนภำพสมรส ใช้
สถิติ One-Way Analysis of Variance: ANOVA เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงที่
มำกกว่ำ 2 กลุ่ม และสถิติวเิครำะห์สหสมัพันธ์อย่ำงง่ำยของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ำ  ผู้ทีต่อบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 272 คน มีอำยุ 25 – 34 ปี จ ำนวน 179 คน สถำนภำพโสด จ ำนวน 304 คน             
มรีะดบักำรศกึษำปรญิญำตร ีจ ำนวน 220 คน มอีำชพีพนักงำนบรษิัทเอกชน /ลูกจ้ำง จ ำนวน 104 คน มรีำยได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 172 คน 
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2. การวิเคราะหข์้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีมีพฤติกรรม

การซ้ือรองเท้าบาสเกตบอลไนก้ี ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่ำ  กำรวเิครำะหส์่วนประสมทำงกำรตลำดรองเทำ้บำสเกตบอลไนกีโ้ดยรวม ผูต้อบแบบสอบถำม              
มคีวำมเหน็ด้วยในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.54 เมื่อพจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม             
มคีวำมเห็นด้วยในระดบัมำก ทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำนรำคำ และด้ำนกำรจดั
จ ำหน่ำย  

3. การวิเคราะหข์้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือรองเท้าบาสเกตบอลไนก้ีของผูบ้ริโภคในประเทศ
ไทย ด้านความถ่ีและค่าใช้จ่ายในการซ้ือรองเท้าบาสเกตบอลไนก้ี พบว่ำ ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรซื้อ
รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี ้(คู่ต่อปี) พบว่ำน้อยทีสุ่ด 1 คู่ต่อปี และมำกที่สุด 5 คู่ต่อปี โดยมคี่ำเฉลีย่ประมำณ 2.19 
หรอื 2 คู่ต่อปี และมคี่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 1.33  

ดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) พบว่ำน้อยทีสุ่ด 1,750 บำท
ต่อคู่ และมำกที่สุด 5,000 บำทต่อคู่ โดยมีค่ำเฉลี่ยประมำณ  3,394 บำทต่อคู่ และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน               
เท่ำกบั 1179.99 

 

4. ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคในประเทศไทยทีม่ลีกัษณะประชำกรศำสตร ์ประกอบดว้ยเพศ อำยุ สถำนภำพ

สมรส ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่ำงกนั มพีฤติกรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้
แตกต่ำงกนั 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรสรุปสมมติฐำน ลกัษณะดำ้นประชำกรศำสตร ์ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส 
ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอล
ไนกีแ้ตกต่ำงกนั 

 

 
ลกัษณะประชำกรศำสตร ์

พฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้
ควำมถีโ่ดยเฉลีย่ (คู่ต่อปี) ค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณ (บำทต่อคู่) 

t-test One way 
Anova 

Brown-
Forsythe 

t-test One way 
Anova 

Brown-
Forsythe 

เพศ - - - - - - 
อำย ุ - - - - 0.030* - 
สถำนภำพสมรส - - - - - - 
ระดบักำรศกึษำ - 0.006* - - - - 
อำชพี - - - - 0.000* - 
รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน - - - - 0.026* - 
 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตร ์ดำ้นเพศ และสถำนภำพสมรส ไม่แตกต่ำงกนัทัง้ดำ้น
ควำมถี่โดยเฉลี่ย (คู่ต่อปี) และค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณ (บำทต่อคู่) ส่วนด้ำนระดบักำรศกึษำ แตกต่ำงกนัในด้ำน
ควำมถี่โดยเฉลีย่ (คู่ต่อปี) และดำ้นอำยุ อำชพี และรำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่ำงกนัในดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณ 
(บำทต่อคู่) 
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ตารางท่ี 2 แสดงกำรเปรยีบเทยีบแตกต่ำงระหว่ำงพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ในด้ำนค่ำใชจ้่ำย
โดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ  

 

ลกัษณะ
ประชำกรศำสตร ์

พฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอลไนกี ้

อำย ุ
 

25 – 34 ปี 35 – 44 ปี 

อำย ุ ด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณ 
(บำทต่อคู่) 

45 ปีขึน้ไป 3,018.75 489.68** 
(0.010) 

549.08* 
(0.016) 

 

จำกตำรำงที ่2 พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ 45 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้ในดำ้น
ค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้ (บำทต่อคู่) แตกต่ำงกบัผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ 25 - 34 ปี และ
ผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ 35 - 44 ปี 
 

ตารางท่ี 3 แสดงกำรเปรียบเทียบแตกต่ำงระหว่ำงพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ในด้ำนควำมถี่             
โดยเฉลีย่ในกำรซือ้ (คู่ต่อปี) จ ำแนกตำมกลุ่มระดบักำรศกึษำ 
 

ลกัษณะ
ประชำกรศำสตร ์

พฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอลไนกี ้

ระดบั
กำรศกึษำ  

ปรญิญำตร ี สงูกว่ำปรญิญำ
ตร ี

ระดบักำรศกึษำ ดำ้นควำมถีโ่ดยเฉลีย่ในกำร
ซือ้ (คู่ต่อปี) 

ต ่ำกว่ำ
ปรญิญำตร ี

1.94 -0.332* 
(0.022) 

-0.672** 
(0.003) 

 

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีกำรศึกษำระดับต ่ำกว่ำปริญญำตรี มีพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกีแ้ตกต่ำงกนั ในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ (คู่ต่อปี) แตกต่ำงจำก
ผูบ้รโิภคทีม่กีำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีและผูบ้รโิภคทีม่กีำรศกึษำระดบัสงูกว่ำปรญิญำตร ี
 

ตารางท่ี 4 แสดงกำรเปรยีบเทยีบแตกต่ำงระหว่ำงพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ในด้ำนค่ำใชจ้่ำย
โดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) จ ำแนกตำมกลุ่มอำชพี  

 

ลกัษณะ
ประชำกร
ศำสตร ์

พฤตกิรรมกำร
ซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอล

ไนกี ้

อำชพี 
 

ขำ้รำชกำ
ร/ 

รฐัวสิำหกิ
จ 

พนกังำน
บรษิทัเอก
ชน /
ลกูจำ้ง 

ประกอบ
ธุรกจิ

สว่นตวั / 
อำชพีอสิระ 

อื่นๆ 
ไดแ้ก่ นกั
บำสเกตบอ
ลมอือำชพี 

อำชพี ดำ้นค่ำใชจ้่ำย
โดยประมำณ 
(บำทต่อคู่) 

นิสติ/
นกัเรยีน/
นกัศกึษำ 

2,780.71 -591.64** 
(0.001) 

-992.45** 
(0.000) 

-873.49** 
(0.000) 

-436.20* 
(0.029) 

ขำ้รำชกำร / 
รฐัวสิำหกจิ 

3,372.36 - -400.81* 
(0.021) 

- - 

พนกังำน
บรษิทัเอกชน 
/ลกูจำ้ง 

3,773.17 - - - 556.25** 
(0.004) 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ลกัษณะ
ประชำกร
ศำสตร ์

พฤตกิรรมกำร
ซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอล

ไนกี ้

อำชพี 
 

ขำ้รำช
กำร/ 
รฐัวสิำ
หกจิ 

พนกังำน
บรษิทัเอก
ชน /
ลกูจำ้ง 

ประกอบ
ธุรกจิ

สว่นตวั / 
อำชพีอสิระ 

อื่นๆ 
ไดแ้ก่ นกั
บำสเกตบอ
ลมอือำชพี 

อำชพี ดำ้นค่ำใชจ้่ำย
โดยประมำณ 
(บำทต่อคู่) 

ประกอบ
ธุรกจิ
สว่นตวั / 
อำชพี
อสิระ 

3,654.20 - - - 437.28* 
(0.027) 

 

ผูบ้รโิภคทีม่อีำชพีนิสติ/นักเรยีน/นักศกึษำ มพีฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้ แตกต่ำงจำก
ผูบ้รโิภคที่มอีำชพีขำ้รำชกำร/ รฐัวสิำหกจิ ผูบ้รโิภคอำชพีพนักงำนบรษิัทเอกชน /ลูกจ้ำง ผูบ้รโิภคอำชพีอำชีพ
ประกอบธุรกจิสว่นตวั / อำชพีอสิระ และผูบ้รโิภคทีม่อีำชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ นกับำสเกตบอลมอือำชพี ในดำ้นค่ำใชจ้่ำย
โดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่)  

ผูบ้รโิภคทีม่อีำชพีขำ้รำชกำร / รฐัวสิำหกจิ มพีฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้ แตกต่ำงจำก
ผูบ้รโิภคทีม่อีำชพีพนกังำนบรษิทัเอกชน /ลกูจำ้ง ในดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้ 
(บำทต่อคู่)  

ผูบ้รโิภคทีม่อีำชพีพนกังำนบรษิทัเอกชน /ลกูจำ้ง และผูบ้รโิภคทีม่อีำชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั / อำชพี
อสิระ มพีฤตกิรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกีแ้ตกต่ำงกนั แตกต่ำงจำกผู้บรโิภคที่มีอำชพี อื่นๆ ได้แก่ นัก
บำสเกตบอลมอือำชพี ในดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่)  
 

ตารางท่ี 5 แสดงกำรเปรยีบเทยีบแตกต่ำงระหว่ำงพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ในด้ำนค่ำใชจ้่ำย
โดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) จ ำแนกตำมกลุ่มรำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

ลกัษณะ
ประชำกรศำสตร ์

พฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอลไนกี ้

รำยไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน  

30,001 – 
45,000 บำท 

มำกกว่ำ 60,000 
บำท 

รำยไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณ 
(บำทต่อคู่) 

น้อยกว่ำ
หรอืเท่ำกบั 
15,000 บำท 

3,381.22 -559.25** 
(0.004) 

- 

30,001 – 
45,000 บำท 

3,655.60 - 492.38* 
(0.046) 

 

ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท มีพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกี้ ในด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ (บำทต่อคู่) แตกต่ำงจำก
ผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 45,000 บำท และผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 45,000 
บำท มพีฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้ ในดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไน
กี ้(บำทต่อคู่) แตกต่ำงจำกผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มำกกว่ำ 60,000 บำท 
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สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทำงกำรตลำด ประกอบดว้ย ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย 
ดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤติกรรมกำรซื้อรองเทำ้บำสเกตบอลไนกี้ของผูบ้รโิภคในประเทศ
ไทย โดยผู้วจิยัได้แบ่งกำรวเิครำะห์เป็น 2 ด้ำน คอื ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรซื้อ (คู่ต่อปี) และด้ำนค่ำใช้จ่ำย
โดยประมำณในกำรซือ้ (บำทต่อคู่) โดยแบ่งสมมตฐิำนย่อยตำมสว่นประสมทำงกำรตลำด ไดด้งันี้ 
 

ตารางท่ี 6 แสดงกำรวเิครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงสว่นประสมทำงกำรตลำด ประกอบดว้ย ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้น
รำคำ มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย ดำ้น
ควำมถีโ่ดยเฉลีย่ในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(คู่ต่อปี) 

 

สว่นประสมทำงกำรตลำด r Sig. ระดบัควำมสมัพนัธ ์ ทศิทำง 
ดำ้นผลติภณัฑ ์ 0.102* 0.041 ต ่ำ เดยีวกนั 
ดำ้นรำคำ 0.116* 0.020 ต ่ำ เดยีวกนั 
  

สว่นประสมทำงกำรตลำด ประกอบดว้ย ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤติกรรมกำรซือ้
รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ของผู้บรโิภคในประเทศไทย ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี ้              
(คู่ต่อปี) โดยมคีวำมสมัพนัธร์ะดบัต ่ำ และมทีศิทำงเดยีวกนั  

 

ตารางท่ี 7 แสดงกำรวเิครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงสว่นประสมทำงกำรตลำด ประกอบดว้ย ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้น
รำคำ ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย และดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอลไนกี้ของผู้บริโภคในประเทศไทย ด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) 

 

สว่นประสมทำงกำรตลำด r Sig. ระดบัควำมสมัพนัธ ์ ทศิทำง 
ดำ้นผลติภณัฑ ์ 0.102* 0.041 ต ่ำ เดยีวกนั 
ดำ้นรำคำ 0.116* 0.020 ต ่ำ เดยีวกนั 
ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย 0.139** 0.005 ต ่ำ เดยีวกนั 
ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด 0.136** 0.006 ต ่ำ เดยีวกนั 
  

สว่นประสมทำงกำรตลำด ประกอบดว้ย ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด 
มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ของผู้บริโภคในประเทศไทย ด้ำนค่ำใช้จ่ำย
โดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) โดยมคีวำมสมัพนัธร์ะดบัต ่ำ และมทีศิทำงเดยีวกนั  

 ส ำหรบัส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบดว้ย ดำ้นรำคำ มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอลไนกี้ของผู้บริโภคในประเทศไทย ด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี ้    
(บำทต่อคู่) โดยมคีวำมสมัพนัธร์ะดบัต ่ำ และมทีศิทำงเดยีวกนั  
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคในประเทศไทยที่มลีกัษณะทำงดำ้นประชำกรศำสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อำยุ 

สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกีแ้ตกต่ำงกนั  

อายุ ผู้บริโภคที่มีอำยุ 35 - 44 ปี มีพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้  ในด้ำนค่ำใช้จ่ำย
โดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ (บำทต่อคู่) แตกต่ำงจำกผูบ้รโิภคทีม่อีำยุกลุ่มอื่น เนื่องจำกกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ 35 - 44 ปี เป็นช่วงอำยุกลำงคนซึง่มรีำยไดส้ว่นหนึ่งพอทีจ่ะซือ้ของตำมทีต่นตอ้งกำรได้ ประกอบ
กบัเป็นกลุ่มที่เล่นกฬีำประเภทนี้มำสกัระยะ จงึมคีวำมรู้เกีย่วกบัรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้เป็นอย่ำงด ีท ำให้กลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ค่อนข้ำงให้ควำมสนใจ และหำซื้อสินค้ำมำกกว่ำช่วงอำยุอื่นๆ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ               
นัคมน ภู่ทอง (2550) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ผูบ้รโิภคที่มอีำยุแตกต่ำงกนั มพีฤติกรรมกำรตดัสินใจซื้อ
รองเทำ้กฬีำยีห่อ้ไนกีแ้ตกต่ำงกนั  

ระดับการศึกษา  ผู้บริโภคที่มีกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี มีพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกีแ้ตกต่ำงกนั ในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ (คู่ต่อปี) แตกต่ำงจำก
ผูบ้รโิภคทีม่กีำรศกึษำระดบักลุ่มอื่นๆ เน่ืองจำกผูบ้รโิภคทีม่กีำรศกึษำระดบัสงูกว่ำปรญิญำตร ีเป็นกลุ่มทีม่กัศกึษำ
หำควำมรูแ้ละมกีำรท ำควำมเขำ้ใจรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้เป็นอย่ำงดซีึ่งแตกต่ำงจำกกลุ่มอื่นๆ ที่อำจจะไม่ได้
ควำมส ำคญัเกี่ยวกบัข้อมูลของสนิค้ำ เพรำะผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัจะให้ควำมส ำคญัเกี่ย วกบัรูปลกัษณ์สสีนัของ
รองเท้ำบำสเกตบอล ท ำให้เมื่อผู้บรโิภคกลุ่มนี้ต้องกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลกม็กัจะเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละเสยี 
และมกีำรติดตำมข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ทรำบถึงนวตักรรมใหม่ๆ ของรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ สอดคล้องกบั
งำนวจิยัของ ณัฐพล ศรกีติตวิรรณำ (2559) ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนพบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนั 
มพีฤตกิรรมกำรเลอืกซือ้รองเทำ้ยีห่อ้ Adidas ของสมำชกิในกลุ่มเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET THAILAND  แตกต่ำงกนั 

อาชีพ ผู้บริโภคอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน /ลูกจ้ำง มีพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้    
แตกต่ำงกนั ในดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) แตกต่ำงจำกผูบ้รโิภคอำชพี
กลุ่มอื่นๆ เนื่องจำกผูบ้รโิภคอำชพีพนักงำนบรษิทัเอกชน /ลูกจำ้ง เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีงัคมเฉพำะ และมกัเล่นกฬีำ
บำสเกตบอลโดยมีวัตถุประสงค์นอกจำกจะเพื่อสุขภำพ แต่รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน                
กำรท ำควำมรู้จ ักซึ่งกันและกัน ท ำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องรักษำบุคลิกภำพให้ดูดีอยู่ เสมอเพื่อช่วยส่งเสริม                 
ควำมน่ำเชื่อถือของตนเองและกำรเป็นที่ยอมรบั จงึท ำให้ผูบ้รโิภคอำชพีพนักงำนบรษิัทเอกชน /ลูกจ้ำง มกัเลอืกซื้อ
รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ทีม่รีำคำแพง รุ่นที่เป็นกระแสนิยม รองเทำ้ที่เป็นรุ่นลมิเิตท และเปลี่ยนรองเทำ้ใหม่อยู่เสมอ 
เพื่อเป็นกำรรักษำภำพลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฐฑิณี คุ้มครอง (2558) ผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบว่ำ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีอำชีพแตกต่ำงกนั มีกำรตัดสนิใจซื้อรองเท้ำกีฬำส ำหรบัวิ่ง
แตกต่ำงกนั    

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บรโิภคที่มรีำยได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 - 45,000 บำท มีพฤติกรรมกำรซื้อ
รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี ้ในดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) แตกต่ำง
จำกผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจำกผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 - 45,000 บำท 
เป็นกลุ่มที่มีสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยมำกกว่ำกลุ่มที่มีรำยได้น้อยอื่นๆ ประกอบกบัรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกี ้มรีำคำทีค่่อนขำ้งสงูเมื่อเทยีบกบัรองเทำ้ผำ้ใบทัว่ไป และรองเทำ้กฬีำประเภทอื่นๆ สอดคลอ้งกบั
งำนวจิยัของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่ำงกนั  
มพีฤตกิรรมกำรตดัสนิใจซือ้รองเทำ้กฬีำยีห่อ้ไนกีแ้ตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบด้วย ด้ำนผลติภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย 
ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 

ด้านผลิตภณัฑ ์มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ (คู่ต่อปี) และด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกี ้(บำทต่อคู่) โดยมคีวำมสมัพนัธ์ระดบัต ่ำ และมทีศิทำงเดยีวกนั เนื่องจำกรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี ้
เป็นรองเท้ำที่มรีูปแบบเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพำะโลโกต้รำสนิค้ำไนกีท้ีค่่อนขำ้งไดร้บัควำมนิยม ประกอบกบัรองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกี้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมรองเท้ำอยู่ตลอดเวลำ ทัง้เกี่ยวกับควำมกระชับ น ้ ำหนักของรองเท้ำ                 
ควำมทนทำน วตัถุดิบที่ลดอำกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ สอดคล้องกบังำนวิจยัของ ศรสวรรค์ สิรวิฒันเศรษฐ ์
(2558) ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนพบว่ำ ปจัจยัดำ้นภำพลกัษณ์ของผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อรองเทำ้กฬีำ
ไนกี ้(NIKE) 

ด้านราคา มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
ดำ้นควำมถีโ่ดยเฉลีย่ในกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้(คู่ต่อปี) และดำ้นค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณในกำรซือ้รองเทำ้
บำสเกตบอลไนกี้ (บำทต่อคู่) โดยมคีวำมสมัพนัธ์ระดบัต ่ำ และมทีศิทำงเดยีวกนั เนื่องจำกรองเทำ้บำสเกตบอล           
ไนกี้มรีำคำที่ค่อนขำ้งมมีำตรฐำน โดยมรีะดบัรำคำของแต่ละรุ่นค่อนขำ้งชดัเจนขึน้อยู่กับนวตักรรมของรองเท้ำ
บำสเกตบอลแต่ละแบบ รวมถึงรำคำค่อนข้ำงมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดบัเดียวกนักับคู่แข่งขนัตรำสนิค้ำอื่น            
จงึท ำให้ผูบ้รโิภคติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกบัรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้อย่ำงใกล้ชดิ และมกัจะซื้อหำกมสีนิค้ำใหม่ๆ
ออกมำ สอดคล้องกบังำนวจิยัของ ณัฐฑิณี คุ้มครอง (2558) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ส่วนประสมทำง
กำรตลำด ด้ำนรำคำ ควำมสมัพนัธ์กบักำรตดัสนิใจซื้อรองเท้ำกฬีำส ำหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร            
ในทุกขัน้ตอน 
 ด้านการจดัจ าหน่าย มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ของผู้บริโภค              
ในประเทศไทย ด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ (บำทต่อคู่) โดยมคีวำมสมัพนัธ์
ระดบัต ่ำ และมทีศิทำงเดยีวกนั เน่ืองจำกมรีำ้นคำ้ทีจ่ ำหน่ำยรองเทำ้บำสเกตบอลไนกีค้่อนขำ้งมำก และทัว่ถงึสรำ้ง
ควำมสะดวกให้แก่ผู้บรโิภคในกำรเดินทำงมำซือ้สนิค้ำ ทัง้ในหำ้งสรรพสนิค้ำ รำ้นจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์กฬีำทัว่ไป 
ตลอดจนรำ้นค้ำออนไลน์ที่มบีรกิำรส่งสนิคำ้และรบัประกนัรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ทุกคู่ สรำ้งควำมมัน่ใจให้กบั
ผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี สอดคล้องกบังำนวิจยัของ ณัฐฑิณี คุ้มครอง (2558) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ              
ส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย มีควำมสมัพนัธ์กบักำรตัดสนิใจซื้อรองเท้ำกีฬำส ำหรบัวิง่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครในทุกขัน้ตอน   

ด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีข้องผูบ้รโิภค
ในประเทศไทย ด้ำนค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณในกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ (บำทต่อคู่) โดยมคีวำมสมัพนัธ์
ระดบัต ่ำ และมีทิศทำงเดยีวกนั เนื่องจำกตรำสนิค้ำไนกี้ท ำกำรตลำดค่อนขำ้งดี สงัเกตได้จำกพรเีซ็นเตอร์ของ
สนิค้ำในแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนักกีฬำระดบัโลกที่ค่อนข้ำงมีชื่อเสยีงและมีอิทธิพลในสงัคม จึงท ำให้รองเท้ำ
บำสเกตบอลไนกีไ้ดร้บัควำมนิยมไปด้วยเพรำะสำมำรถดงึดูดควำมสนใจจำกผูบ้รโิภคได้เป็นอย่ำงด ีประกอบกบั
บุคคลที่มีชื่อเสยีงในวงกำรบนัเทิงในเมืองไทย ทัง้นักแสดง นักร้อง ต่ำงเป็นพรเีซ็นเตอร์ในกำรโฆษณำให้กบั
รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ด้วยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ประกอบกับตรำสินค้ำไนกี้มีกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย                   
อย่ำงสม ่ำเสมอผ่ำนรำ้นคำ้ทีจ่ ำหน่ำย ซึง่ท ำใหผู้บ้รโิภควำงใจและเชื่อถอืในรองเทำ้บำสเกตบอลไนกีเ้ป็นอย่ำงมำก 
สอดคล้องกบังำนวจิยัของ ณัฐฑิณี คุ้มครอง (2558) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรองเท้ำกีฬำส ำหรับวิ่งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนครในทุกขัน้ตอน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ควรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับ

คุณลกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของรองเทำ้บำสเกตบอล ไดแ้ก่ สสีนั รูปทรง หรอืคุณสมบตัขิองรองเทำ้บำสเกตบอล 
โดยเน้นในเรื่องเพิม่ควำมกระชบัและสวมใสไ่ดส้บำยใหม้ำกขึน้ เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงจำกตรำสนิคำ้อื่นๆ  
 2. ฝ่ำยพฒันำกลยุทธผ์ลติภณัฑ์รองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้ควรใหค้วำมส ำคญักบักำรจ ำหน่ำยรองเท้ำ
บำสเกตบอลส ำหรบัรุ่นพเิศษ ลมิเิตททีม่จี ำนวนจ ำกดั เพรำะจะท ำใหส้ำมำรถก ำหนดช่วงรำคำใหสู้งกว่ำรองเท้ำ
บำสเกตบอลทัว่ไปได้ รวมไปถึงรองเท้ำที่มกีำรออกแบบร่วมกบันักกฬีำบำสเกตบอลระดบัโลก เพื่อที่จะท ำให้
ผูบ้รโิภคมคีวำมตอ้งกำรสนิคำ้นัน้ๆ แมส้นิคำ้นัน้มรีำคำค่อนขำ้งสงู 

3. ฝำ่ยสื่อสำรทำงกำรตลำดรองเทำ้บำสเกตบอลไนกี ้ควรใหค้วำมส ำคญักบักำรจ ำหน่ำยรองเทำ้บำสเกตบอล    
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอด เพื่อที่จะท ำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงควำมแตกต่ำงของรองเท้ำ
บำสเกตบอลในแต่ละคู่ที่ออกมำใหม่ และเป็นกำรสรำ้งควำมโดดเด่นให้กบัสนิคำ้ในแต่ละคู่ เพื่อท ำให้ผูบ้รโิภคสำมำรถ
ประเมนิควำมเหมำะสมระหว่ำงคุณภำพและรำคำได ้ทัง้ยงัช่วยใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคำ้บ่อยและถีม่ำกขึน้ 

 4. ฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์ และฝ่ำยวิจยัผลิตภัณฑ์รองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ควรให้ควำมส ำคัญกับ               
กำรส ำรวจระดบัรำคำรองเทำ้บำสเกตบอลในแต่ละตรำสนิคำ้ เพื่อไม่ใหร้องเท้ำมรีำคำทีสู่งเกนิกว่ำมำตรฐำนของ
ตลำดอุตสำหกรรมเดียวกัน ทัง้น้ีฝ่ำยควบคุมคุณภำพสินค้ำต้องหมัน่ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของรองเท้ำ
บำสเกตบอลทีจ่ ำหน่ำยสม ่ำเสมอ เพื่อไม่ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัสนิคำ้ทีไ่ม่สมบรูณ์ ไม่เหมำะสมกบัเงนิทีใ่ชจ้่ำยไป 

 5. ฝ่ำยพัฒนำช่องทำงกำรขำยรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ควรให้ควำมส ำคญักบักำรพัฒนำช่องทำง               
กำรจ ำหน่ำยในรูปแบบออนไลน์ ทัง้กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของเวบ็ไซต์ https://www.nike.com กำรอพัเดท
สต็อกสินค้ำ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยรองเท้ำบำสเกตบอลคอลเลคชัน่ใหม่ๆ เพรำะปจัจุบันผู้บริโภคค่อนข้ำงให้
ควำมส ำคญัเกีย่วกบักำรซือ้ของผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวมถึงฝ่ำยงำนที่เกีย่วขอ้งควรมกีำรพฒันำแอพพลเิคชัน่
ส ำหรบัขำยสนิคำ้ออนไลน์ดว้ย เพื่อทีจ่ะท ำใหผู้บ้รโิภคสำมำรถสัง่ซือ้สนิคำ้ไดทุ้กทีทุ่กเวลำ 

6. ฝ่ำยสื่อสำรทำงกำรตลำดรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ควรสรรหำบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือผู้ที่มีอิทธิพล                  
ได้รบักระแสนิยมในช่วงนัน้ๆ เป็นพรเีซน็เตอรใ์นกำรโฆษณำรองเทำ้บำสเกตบอลอยู่เสมอ โดยเชญิมำเป็นแขกรบัเชญิ
ตำมบูธหรอืงำนอเีว้นที่แสดงสนิค้ำ โดยเฉพำะกำรเปิดตัวรองเท้ำบำสเกตบอลรุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นกำรดงึดูดควำมสนใจ            
ของผูบ้รโิภค 

7. ฝ่ำยสื่อสำรทำงกำรตลำดรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ ควรให้ควำมส ำคญัในเรื่องของกำรรบัประกนั
สนิคำ้ และสำมำรถเปลีย่นสนิคำ้หรอืซ่อมแซมสนิคำ้ไดภ้ำยในเวลำทีก่ ำหนด เพื่อท ำใหผู้บ้รโิภคเกดิควำมไวใ้จ และ
เป็นกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้เพิม่มำกขึน้ 

 ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษำปจัจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ เจำะจงเฉพำะดำ้นกำรส่งเสรมิ
กำรตลำด เนื่องจำกผูบ้รโิภคใหค้วำมส ำคญัมำกทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลในเชงิลกึและสำมำรถน ำไปพฒันำเป็นกำร
วำงแผนกลยุทธใ์นกำรท ำกำรสือ่สำรทำงกำรตลำดของรองเทำ้บำสเกตบอลไนกีไ้ด ้
  2. ควรศึกษำปจัจัยหรือทฤษฎีอื่นๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี ้             
ของผู้บรโิภคในประเทศไทย เช่น คุณค่ำตรำสนิค้ำ ควำมพงึพอใจ คุณภำพของผลติภณัฑ์ เป็นต้น เพื่อที่จะน ำขอ้มูล
หรอืผลทีไ่ดจ้ำกงำนวจิยัน ำมำพฒันำสนิคำ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีใ้หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคมำกขึน้ 



14 
 

 3. ควรท ำงำนวิจับเชิงสัมภำษณ์ผู้บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะผู้บริโภคที่ซื้อริงเท้ำ โดยแบ่งเป็น                   
ในแต่ละช่วงวยั แต่ละเพศ เกี่ยวกบัพฤติกรรมกำรซื้อรองเท้ำบำสเกตบอลไนกี้ของผู้บรโิภคในประเทศไทย เพื่อให้ได้
ควำมคดิเหน็และทศันคตทิีม่ต่ีอสนิคำ้ ตลอดขอ้เสนอแนะน ำมำพจิำรณำปรบัปรุงสนิคำ้รองเทำ้บำสเกตบอลไนกีต่้อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สำรนิพนธฉ์บบันี้ส ำเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัควำมช่วยเหลอือย่ำงดยีิง่จำกอำจำรยท์ีป่รกึษำ อำจำรย ์ดร.
ณฐัยำ ประดษิฐสวุรรณ ทีใ่หค้ ำแนะน ำช่วยเหลอื ชีแ้นะแนวทำง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ อนัเป็นประโยชน์
อย่ำงยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 

ขอขอบพระคุณอำจำรย์ ดร.ศุภิณญำ ญำณสมบูรณ์ และ อำจำรย์ ดร.อจัฉรยีำ ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ควำม
อนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือของแบบสอบถำมและคณะกรรมกำรสอบสำรนิพนธ์             
และแนะน ำแนวทำง ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์แก่กำรท ำงำนวจิยัชิน้น้ี 
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