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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ

รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้

รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยั พบว่า 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด การศกึษาสูงสุดระดบั

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตัง้แต่ 40,001 บาท ขึน้ไป 

 2. กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาด และมกีารตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ 

โดยรวมในระดบัมาก 

 3. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อรองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ ข ัน้ตอน

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้

กฬีาสาํหรบัวิง่ ข ัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกขัน้ตอน โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัน้อยและปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตามลาํดบั 

 6. สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้

กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกขัน้ตอน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัน้อยและน้อยมาก อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตามลาํดบั 

 7. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีา

สาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกขัน้ตอน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง น้อย และน้อยมาก 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาด การตดัสนิใจซือ้ รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ 

 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 

The objective of this research is to study the marketing mix related to consumers’ decision when 

buying running shoes in Bangkok. The respondents of this research are the randomly chosen group of 400 

consumers who bought running shoes in Bangkok metropolitan area. The tool for data collection was 

questionnaire. The research results are as follows: 

1. Most of the respondents is female between 31-40 years old, single, holding a Bachelor’s 

degree, working as private company employees and average income baht 40,001 per month. 

2. The respondents give the important of overall marketing mix and buying decision process of 

running shoes at much level. 

3. Consumers in Bangkok with different age have different buying decision process of running 

shoes in term of post purchase behavior at statistically significant level of 0.05. 

4. Consumers in Bangkok with different occupation and monthly income have different buying 

decision process of running shoes in term of post purchase behavior at statistically significant level of 0.05. 

5. Marketing mix in product aspect has low and moderate relationship with buying decision process 

of running shoes in all dimensions with statistical significance of 0.01 level respectively. 

6. Marketing mix in price and place aspects have low and very low relationship with overall buying 

decision process of running shoes in all dimensions with statistical significance of 0.01 level respectively. 

7. Marketing mix factor in promotion aspect has moderate, low and very low relationship with 

buying decision process of running shoes in all dimensions with statistical significance of 0.01 level 

respectively. 

 

Keywords: Marketing Mix, Buying Decision Process, Running Shoes 

 

บทนํา   

 ในช่วงไม่กีปี่มาน้ี จะเหน็ว่าคนใส่ใจสุขภาพกนัมากขึน้ ทัง้การออกกําลงักายกลางแจง้หรอืในฟิตเนส แต่ที่

เหน็ได้เด่นชดั คอื การวิง่ ทัง้วิง่ชา้และวิง่เรว็ เพราะปจัจุบนัมกีารจดักจิกรรมที่ส่งเสรมิการวิง่มากมายหลายรูปแบบ           

ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น งานจอมบงึมาราธอน (Thai Health ChomBueng Marathon) 

ไดร้บัการสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) หรอืงานกรุงเทพมาราธอน (Bangkok 

Marathon) งานแขง่ขนัวิง่มาราธอนประเพณีทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ไดร้บัการสนับสนุนจากธนาคารสแตนดารด์

ชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นต้น จะเห็นว่าในกิจกรรมแต่ละครัง้ ก็จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวน             

มากขึน้เรื่อยๆ 

 อดตีนักวิง่ทมีชาติ ครูดนิ สถาวร จนัทร์ผ่องศร ีให้สมัภาษณ์กบัหนังสอืพมิพ์ไทยโพสต์ ฉบบัวนัองัคารที ่          

27 มกราคม 2558 ใหค้วามเหน็ถงึกระแสความนิยมในการวิง่ว่า “คนทีม่าวิง่ในปจัจุบนัไม่ไดเ้ขา้มาวิง่เป็นแฟชัน่แบบ

สมยัก่อน แต่พวกเขาจะมกีารศกึษาหาขอ้มูลทีแ่ทจ้รงิ เพื่อการวิง่ทีป่ลอดภยั ลดอาการบาดเจบ็ และมแีนวโน้มนักวิง่

หน้าใหม่ทวจีาํนวนมากขึน้ทุกวนั ซึง่จากสถติทิีป่ระเมนิจากการจดักจิกรรมมคีนเดนิวิง่อยู่ทีป่ระมาณกว่า 2 ลา้นคน ซึง่

เป็นจาํนวนเยอะมาก เพราะเลง็เหน็ถงึประโยชน์ หนัมาดูแลใส่ใจสุขภาพเพื่อลดภาระต่อผูอ้ื่น และทีส่าํคญัเกดิจากการ

เปลีย่นแปลงของตวัเอง จากคนใกลต้วั และกระแสจากสือ่โซเชยีลมเีดยี ทาํใหน้กัวิง่หน้าใหม่เกดิความสนใจและทดลอง

วิง่กนัมากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะผูท้ีม่อีายุ 30-40 ปี และยงัไดร้บัความนิยมตอบรบัจากคนวิง่อย่างมากมาย เน่ืองจากแต่
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ละกจิกรรมทีจ่ดัมคีนเขา้มาสมคัรวิง่เกนิจาํนวนทีก่าํหนดไวอ้ย่างมาก โดยงานวิง่มอีเีวนตต่์อปีจาํนวนกว่า 500 กจิกรรม 

และบางสปัดาหม์กีารจดังาน 4-5 งานดว้ยกนั”  

 อุปกรณ์ที่สําคญัที่สุดก็คือรองเท้าที่ใช้ ดงันัน้ควรจะเลือกซื้อรองเท้าที่ใช้สําหรบัการจ๊อกกิ้ง หรือใช้วิ่ง

โดยเฉพาะ ซึ่งรองเทา้ประเภทน้ีจะได้รบัการออกแบบให้มสีน้เท้าหนานุ่ม รบัแรงกระแทกได้ด ีทําใหล้ดการบาดเจบ็

บรเิวณขอ้ต่อโดยเฉพาะ เขา่ สะโพก ขอ้เทา้ และฝา่เทา้ไดด้ ีตลอดจนมสีว่นรองรบัขอ้เทา้เพื่อกนัพลกิ และการบาดเจบ็

ของเอน็รอ้ยหวาย รองเทา้ทีด่ ีนอกจากลดการบาดเจบ็จากการวิง่แลว้ ยงัทาํใหป้ระสทิธภิาพของการวิง่ดขีึน้ไปดว้ย  

 ขอ้มลูจากนิตยสาร Positioning พบว่า ตลาดรองเทา้สาํหรบัการวิง่ทุกประเภท ทัง้ทางไกล ทางใกล ้มมีูลค่า

รวมกนัทัง้โลกจาํนวน 15,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 450,000 ลา้นบาท เป็นมูลค่าตลาดทีม่กีารซือ้ขายกนั

ในสหรฐัอเมรกิารอ้ยละ 40 หรอืคดิเป็นมลูค่า 6,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 จากขอ้มลูการจดักจิกรรมงานวิง่ในประเทศไทย และจํานวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่พิม่มากขึน้ทุกๆ ปี รวมทัง้

ขอ้มลูตลาดรองเทา้กฬีาสาํหรบัการวิง่ซึง่มมีลูค่าสงูมาก ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบั

วิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูสาํหรบัผูผ้ลติ ผูจ้ดัจําหน่าย และผูบ้รโิภคทีร่กัสุขภาพและ

ชื่นชอบการออกกาํลงักายดว้ยการวิง่ สามารถนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่งของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงัน้ี  

   1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

    1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

    1.1.2 อายุ 

  1.1.2.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

   1.1.2.2 21 - 30 ปี 

   1.1.2.3 31 – 40 ปี 

   1.1.2.4 41 – 50 ปี 

   1.1.2.5 ตัง้แต่ 51 ปี ขึน้ไป 

   1.1.3 สถานภาพ 

   1.1.3.1 โสด 

   1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

   1.1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
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  1.1.4 ระดบัการศกึษา 

   1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

   1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.1.5 อาชพี 

1.1.5.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

1.1.5.2 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

1.1.5.3 พนกังานบรษิทั 

1.1.5.4 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

1.1.5.5 พ่อบา้น/แม่บา้น 

1.1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ___________________ 

    1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.1.6.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 

1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 

1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 

1.1.6.5 ตัง้แต่ 40,001 บาท ขึน้ไป 

   1.2 สว่นประสมทางการตลาด 

  1.2.1 ผลติภณัฑ ์

  1.2.2 ราคา 

  1.2.3 การจดัจาํหน่าย 

  1.2.4 การสง่เสรมิการตลาด 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่แตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

ประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์

จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร.  2529: 312–315)  
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1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิที ่ต่างกนั ส่งผลให้

การสือ่สารของชายและหญงิต่างกนั เช่น การวจิยัการชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่น พบว่า เดก็วยัรุ่นชายสนใจ

ภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเดก็วยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วทิยาศาสตร์มากที่สุด แต่กม็งีานวจิยั

หลายชิน้ทีแ่สดงว่า ชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไม่ต่างกนั  

2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงัหรอืเปลีย่นทศันคต ิหรอืเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้มคีวาม

ยากง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคตแิละเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ การวจิยัโดย 

ซ.ีเมเบลิ (C.Maple) และไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L.Janis & D.Rife) ไดท้ําการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่า การชกัจูงจติใจ

หรอืโน้มน้าวจติใจของคน จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธข์องข่าวสาร และสื่ออกีดว้ย เช่น 

ภาษาที่ใช้ในวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สูงกว่าผู้สูงอายุ 

เป็นตน้  

3. การศึกษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ

ผู้รบัสาร ดงังานวจิยัหลายชิ้นที่ชี้ว่า การศกึษาของผู้รบัสารนัน้ทําให้ผู้รบัสารมพีฤติกรรมการสื่อสารต่างกนัไป เช่น 

บุคคลทีม่กีารศกึษาสงู จะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายไดเ้ชือ้ชาต ิ

ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ด้

พสิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546: 53) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ

และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อให้

มอีทิธพิลโน้มน้าวความตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ สว่นประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัทีรู่จ้กักนัว่า

คอื “4 Ps” อนัได้แก่ ผลติภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจําหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการขาย 

(Promotion) 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตวัแปรหรอืองคป์ระกอบของสว่นผสมทางการตลาด (4P’s) ว่า

เป็นตวักระตุน้หรอืสิง่เรา้ทางการตลาดทีก่ระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ โดยแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ลกัษณะบางประการของผลติภณัฑข์องบรษิทัทีอ่าจกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้

ของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และ

สลบัซบัซ้อนอาจต้องมีการตัดสนิใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่องเหล่าน้ีแล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอ

ทางเลอืกทีง่่ายกว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคย เพื่อใหผู้บ้รโิภคทีไ่ม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลอืกอย่างกวา้งขวางในการ

พจิารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของผลติภณัฑต์ลอดจนหบีห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออทิธพิลต่อกระบวนการซื้อ

ของผูบ้รโิภค หบีห่อทีส่ะดุดตาอาจทาํใหผู้บ้รโิภคเลอืกไวเ้พื่อพจิารณา ประเมนิเพื่อการตดัสนิใจซือ้ ป้ายฉลากทีแ่สดง

ให้ผู้บรโิภคเหน็คุณประโยชน์ของผลติภณัฑท์ี่สําคญั กจ็ะทําใหผู้้บรโิภคประเมนิสนิค้าเช่นกนั สนิค้าคุณภาพสงูหรอื

สนิคา้ทีป่รบัเขา้กบัความตอ้งการบางอย่างของผูซ้ือ้มอีทิธพิลต่อการซือ้ดว้ย 
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2. ราคา (Price) ราคามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้กต่็อเมื่อผูบ้รโิภคทําการประเมนิทางเลอืกและทําการ

ตัดสนิใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือทําให้

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจดว้ยลกัษณะอื่นๆ สาํหรบัการตดัสนิใจอย่างกวา้งขวางผูบ้รโิภคมกัพจิารณารายละเอยีด โดยถอืเป็น

อย่างหน่ึงในลกัษณะทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัสนิคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสงูไม่ทําใหก้ารซือ้ลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงั

เป็นเครื่องประเมนิคุณค่าของผูบ้รโิภคซึง่กต็ดิตามดว้ยการซือ้ 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธข์องนักการตลาดในการทํา

ใหม้ผีลติภณัฑไ์วพ้รอ้มจําหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบผลติภณัฑ ์แน่นอนว่าสนิคา้ทีม่จีําหน่ายแพร่หลายและ

ง่ายทีจ่ะซือ้ กจ็ะทาํใหผู้บ้รโิภคนําไปประเมนิประเภทของช่องทางทีนํ่าเสนอ กอ็าจก่ออทิธพิลต่อการรบัรูภ้าพพจน์ของ

ผลติภณัฑ ์เช่น สนิคา้ทีม่ขีองแถมในรา้นเสรมิสวยชัน้ดใีนหา้งสรรพสนิคา้ ทาํใหส้นิคา้มชีื่อเสยีงมากกว่านําไปใชบ้นชัน้

วางของในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสรมิการตลาดสามารถก่อ

อทิธพิลต่อผูบ้รโิภคไดทุ้กขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ ขา่วสารทีน่กัการตลาดส่งไปอาจเตอืนใจใหผู้บ้รโิภครูว้่า

เขามปีญัหา สนิคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปญัหาไดแ้ละมนัสามารถสง่มอบใหไ้ดม้ากกว่าสนิคา้ของคู่แขง่ เมื่อได้

ขา่วสารหลกัการซือ้เป็นการยนืยนัว่าการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ถูกตอ้ง 

 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 

  การตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถงึ กระบวนการคดิโดยใชเ้หตุผลในการเลอืกสิง่ใดสิง่หน่ึงจาก

หลายทางเลือกที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากที่สุด (ลฎาภา            

พลูเกษม. 2550: 8)  

  ศริพิร พงศศ์รโีรจน์ (2540: 187) กล่าวว่า การตดัสนิใจหรอืการวนิิจฉยัสัง่การ หมายถงึ การเลอืกปฏบิตัิ

หรอืงดเว้นการปฏบิตัหิรอืการเลอืกทางดําเนินการที่เหน็ว่าดทีี่สุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลอืกหลายๆ ทาง เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่อ้งการ หรอืการวนิิจฉยัสัง่การ คอื การชัง่ใจ ไตร่ตรองและตดัสนิใจเลอืกทางดาํเนินงานทีเ่หน็

ว่าดทีีส่ดุทางใดทางหน่ึงจากหลายๆ ทาง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่อ้งการ 

  การตดัสนิใจซือ้ หมายถงึ กระบวนการในการเลอืกที่จะกระทําสิง่ใดสิง่หน่ึงจากทางเลอืกต่างๆ ที่มอียู่ 

ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะตอ้งตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆ ของสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอในชวีติประจําวนั โดยทีผู่บ้รโิภคจะเลอืก

ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มลูและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ ซึง่ถา้นกัการตลาดสามารถทําความเขา้ใจและเขา้ถงึจติใจ

ของผูบ้รโิภค การกระจายสนิคา้และสร้างความยอมรบัของผูบ้รโิภคกจ็ะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ

มทันียา สมม.ิ 2545: 23 อา้งองิจาก Watson) 

  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552: 157) กระบวนการหรอืขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ (Buyer’s Decision Process) 

เป็นลําดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ประกอบไปด้วย การรบัรู้ปญัหา การค้นหาขอ้มูล การประเมนิผล

ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

  มานิต รตันสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554: 154) กระบวนการตัดสนิใจของผู้ซื้อของผู้บริโภค

ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน เริ่มตัง้แต่การรับรู้ความต้องการและค้นหาข้อมูลที่ต้องการสนิค้าที่ต้องการเปรียบเทียบ

คุณภาพและราคา สดุทา้ยจะเปิดทางเลอืกว่าเลอืกสนิคา้ไหนทีไ่ดต้รงตามความตอ้งการจงึตดัสนิใจซือ้ 

   

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ และพกัอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่ชดั  
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้กฬีา

สาํหรบัวิง่ และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่ชดั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึกําหนด

ขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรคาํนวณหาขนาดตวัอย่าง ในกรณีทีไ่ม่ทราบประชากรแน่ชดั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 26) 

กาํหนดใหม้คีวามผดิพลาดไม่เกนิ 5% ดว้ยความเชื่อมัน่ 95% สาํหรบักรณีไม่ทราบค่า p และ q มคี่าสงูสดุเมื่อ p = 0.5 

และ q = 0.5 กําหนดให ้  = 0.05 จะได ้Z = 0.95 มคี่าเท่ากบั 1.96 E = 0.05 หรอื 5% ขนาดตวัอย่างทีค่ํานวณได้

เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่อกี 4 % ของกลุ่มตวัอย่าง ไดเ้ท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 400 ตวัอย่าง 

โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามลาํดบัดงัน้ี 

  ขัน้ท่ี 1 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกสถานทีอ่อกกําลงักายที่

ได้รบัความนิยมจากนักวิง่ ซึ่งตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ สวนลุมพนีิ อุทยานเบญจสริ ิสวน

เบญจกิติ สวนจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 สนามกีฬาหัวหมาก และศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) (ThaiRunning. 2558: ออนไลน์); 

  ขัน้ท่ี 2 แบ่งตวัอย่างโดยใชว้ธิเีลอืกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดตวัอย่างทัง้หมด 

400 ตวัอย่าง ใน 8 สถานที ่โดยกาํหนดโควตา้ใหไ้ดส้ดัสว่นเท่าๆ กนัในแต่ละสถานทีเ่พื่อเกบ็ตวัอย่างขอ้มลูเป็นจาํนวน 

50 ตวัอย่างต่อ 1 สถานที ่

  ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บั

นักวิ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อรองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่ง ในบริเวณสถานที่ที่กําหนดไว้ในขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งตัง้อยู่           

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการศึกษา “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

1.1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิ

เป็นรอ้ยละ 53.2 และเพศชาย รอ้ยละ 46.8 มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี รอ้ยละ 42.0 รองลงมา คอื อายุตํ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 30 ปี  รอ้ยละ 38.0 และอายุตัง้แต่ 41 ปี ขึน้ไป รอ้ยละ 20 มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ รอ้ยละ 

67.8 และสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั รอ้ยละ 32.2 มกีารศกึษาสงูสุดระดบัตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 70.3 

และระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 29.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมา คอื 

ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา/พ่อบา้น/แม่บา้น/อาชพีอื่นๆ ประกอบดว้ย อาชพีอสิระ วชิาชพี

เฉพาะทางและลกูจา้งชัว่คราว รอ้ยละ 25.5 และอาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 24.5 ตามลาํดบั มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน ตัง้แต่ 40,001 บาท ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 รองลงมา มรีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท รอ้ย

ละ 26.5 รายได ้20,001 – 30,000 บาท รอ้ยละ 23.5 และรายได ้30,001 – 40,000 บาท รอ้ยละ 21.0 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือ

รองเท้ากีฬาสาํหรบัว่ิงของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทาง

การตลาดของรองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 เมื่อพจิารณาระดบัความสาํคญัแยก

เป็นรายด้าน เรยีงลําดบัจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา             

ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.36 รองลงมา คอื ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 ดา้นการจดัจําหน่าย 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 ตามลาํดบั  
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1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาสําหรับว่ิงของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.00 เมื่อพจิารณาระดบัการตดัสนิใจแยกแต่ละขัน้ตอน เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบั

การตดัสนิใจ ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 รองลงมา คอื การ

ตดัสนิใจซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 การประเมนิผลทางเลอืก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 การรบัรูป้ญัหา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.83 และการคน้หาขอ้มลู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่

แตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

สาํหรบัวิง่แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ

รองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ในทุกขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมนิผลทางเลือก การ

ตดัสนิใจซื้อ และพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

สาํหรบัวิง่แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ

รองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ ข ัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการซื้อ แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถติิ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้

กฬีาสําหรบัวิง่ ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการซือ้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 31 - 40 ปี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  สว่นการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่อกี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินผลทางเลือก และการตดัสนิใจซื้อ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้

กฬีาสําหรบัวิ่งแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีาร

ตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่งในทุกขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล

ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ

ซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุด

แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ในทุกขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

สาํหรบัวิง่แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ

รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ ข ัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา/พ่อบา้น/

แม่บา้น/อาชพีอื่นๆ มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก น้อยกว่าผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครทีป่ระกอบอาชพีพนกังานบรษิทั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  สว่นการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่อกี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล 

การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ

ซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ ข ัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั

ทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า

หรอืเท่ากบั 20,000 บาท มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อรองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก มากกว่า 

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

0.01 และผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มรีะดบัการตดัสนิใจ

ซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก มากกว่าผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนตัง้แต่ 40,001 บาท ขึน้ไป อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  สว่นการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่อกี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล 

การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิ

การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้

กฬีาสําหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อพจิารณาขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีาสาํหรบัวิง่ 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละขัน้ตอน พบว่า 

  1. การรบัรูปั้ญหา ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซื้อรองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อย และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั 

  2. การค้นหาข้อมูล ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อย และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั 
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  3. การประเมินผลทางเลือก ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการประเมนิผล

ทางเลอืก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ์

น้อย และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  4. การตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั  

  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มี

ความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนพฤติกรรม             

หลังการซื้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ตัวแปรทัง้สองมีระดับ

ความสมัพนัธน้์อย และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

สาํหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อพจิารณาขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละขัน้ตอน พบว่า 

  1. การรบัรู้ปัญหา ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ์น้อย และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั  

  2. การค้นหาข้อมูล ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ์น้อย และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั  

  3. การประเมินผลทางเลือก ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการประเมนิผล

ทางเลอืก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ์

น้อย และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  4. การตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ์น้อย และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั  

  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการซือ้ อย่างมี



 11 

นัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อยมาก และ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  สมมติฐานท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ

รองเท้ากฬีาสําหรบัวิ่งของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อพิจารณาขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากีฬา

สาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละขัน้ตอน พบว่า 

  1. การรบัรูปั้ญหา ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อย และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั  

  2. การค้นหาข้อมูล ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อยมาก 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  3. การประเมินผลทางเลือก ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจําหน่าย มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการประเมนิผล

ทางเลอืก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ์

น้อย และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  4. การตัดสินใจซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อยมาก 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจดัจําหน่าย มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการ

ซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อย

มาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  สมมติฐานท่ี 2.4 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้รองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อพจิารณาขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีา

สาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละขัน้ตอน พบว่า 

  1. การรบัรู้ปัญหา ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อย และ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  2. การค้นหาข้อมูล ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล 
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อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อย และ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  3. การประเมินผลทางเลือก ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม

การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการ

ประเมนิผลทางเลอืก อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบั

ความสมัพนัธป์านกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  4. การตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธน้์อย และ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการ

ซือ้ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ ์     

น้อยมาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

 

สรปุผลและอภิปรายผล  

 การศกึษาวจิยัเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครัง้น้ี พบว่า 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่

แตกต่างกนั 

  1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศ สถานภาพ และระดบัการศกึษาสงูสุด แตกต่างกนั มกีาร

ตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่งในทุกขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล

ทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ทัง้น้ี เน่ืองจากปจัจุบนั รูปแบบของรองเท้ากฬีาสาํหรบัวิง่ได้รบัการพฒันาออกแบบ 

รูปทรง สสีนั ลวดลายที่หลากหลาย และทนัสมยั สามารถสวมใส่ได้ทัง้เพศหญิงและเพศชาย ไม่จํากดัเฉพาะกลุ่ม 

รวมทัง้เทคโนโลยขีา่วสารต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเรว็ และมชี่องทางหลากหลายมากขึน้ ทัง้โทรทศัน์ วทิยุ ป้ายโฆษณา 

หรอือนิเทอร์เน็ต ทําให้ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ 

พมิลพรรณ หนูแกว้ (2550) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ของผูอ้อกกําลงักายในศูนย์

กฬีาในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ สุนทรศกัดิ ์ปองสุวรรณ (2552) ทีศ่กึษาวจิยั 

เรื่อง พฤตกิรรมและการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑร์องเทา้ของลกูคา้ในนิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร  

  1.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่ง 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ 

ข ัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการซือ้ น้อยกว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 31 - 40 ปี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 ทัง้น้ี เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มีอายุน้อยกว่า มกัจะมองโลกในแง่ดมีากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมาก ในขณะที่

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุมาก มกัจะมคีวามระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยมากกว่า เน่ืองจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2533: 112) ทีก่ล่าวว่า อายุ เป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง



 13 

ของความคดิและพฤตกิรรม และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ นคัมน ภู่ทอง (2550) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  1.3 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาสําหรบัวิ่ง 

ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทั มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ 

ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืกมากทีส่ดุ ทัง้น้ี เน่ืองจากพนกังานบรษิทัเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีงัคมเฉพาะ ส่วนใหญ่จะ

มรีูปแบบเป็นทางการ ทําให้ต้องรกัษาภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจให้มีความ

น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรบั ดงันัน้ จงึต้องใช้เหตุผลในการประเมินทางเลือก เพื่อซื้อรองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ ที่ช่วย

ส่งเสริมภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพมากกว่าผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ             

เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 128-151) ทีก่ล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสนิคา้

และบรกิารที่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัผลการศกึษาวจิยัของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ที่ศกึษาวจิยั เรื่อง ปจัจยัที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

สําหรบัวิ่ง ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มรีะดบั

การตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก มากที่สุด ทัง้น้ี เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

น้อย จะมขีอ้จํากดัด้านต้นทุน อํานาจการตดัสนิใจซื้อตํ่า ทําให้ต้องใช้เหตุผล และความรอบคอบในการประเมนิผล

ทางเลอืกเพื่อตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู ซึง่มอีาํนาจการตดัสนิใจซือ้สงู รายไดส้งู

ทําให้มคีวามสามารถและกําลงัในการใช้จ่ายมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ผู้บรโิภคที่มีรายได้สูงจงึมกัจะไม่ให้

ความสาํคญักบัการพจิารณาประเมนิทางเลอืกเพื่อซือ้สนิคา้ ตรงกนัขา้มกบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ํ่า ทีม่กัจะใหค้วามสาํคญั

กบัการประเมนิทางเลอืก เพื่อให้ได้รบัในสิง่ที่คุ้มค่ากบัเงนิที่ใช้จ่ายไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ           

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 128-151) ทีก่ล่าวว่า โอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคล จะกระทบต่อสนิคา้และบรกิาร

ทีเ่ขาตดัสนิใจซื้อ โอกาสเหล่าน้ีประกอบด้วย รายได ้การออมทรพัย์ อํานาจการซือ้และทศันคตเิกี่ยวกบัการจ่ายเงนิ 

และสอดคล้องกบัผลการศกึษาวจิยัของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิ

การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบว่า 

  2.1 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกขัน้ตอน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์บัขัน้ตอน

การตดัสนิใจซือ้ ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในขณะที่

ความสมัพนัธข์องการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่อกี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินผลทางเลือก และพฤติกรรมหลงัการซื้อ มรีะดบัความสมัพนัธ์น้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้น้ี 

เน่ืองจากรองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะ รูปแบบและคุณสมบตัเิฉพาะ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบ

จากเดิม มียี่ห้อที่จํากดั ไม่หลากหลายเหมือนรองเท้ากีฬาทัว่ไป ทําให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้น้อย อีกทัง้ผู้บริโภคที่

ตอ้งการซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ มวีตัถุประสงคห์รอืปญัหาเดยีวกนั และตอ้งการแกป้ญัหาทีเ่กดิจากการออกกาํลงักาย

โดยการวิ่ง เช่น การบาดเจ็บ ส่งผลต่อสมรรถนะในการวิ่งที่ลดลง ดังนัน้ การใช้ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลติภณัฑ์ ในการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสําหรบัวิง่ของผูบ้รโิภค จงึมไีม่มากนัก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์ 

จาตุรงคกุล (2543: 26) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะบางประการของผลติภณัฑข์องบรษิทัทีอ่าจกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้ของ
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ผูบ้รโิภค คอื ความใหม่ ความสลบัซบัซอ้นและคุณภาพทีค่นรบัรูไ้ด้ของผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑ์ทีใ่หม่และสลบัซบัซอ้น

อาจตอ้งมกีารตดัสนิใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารูเ้รื่องเหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลอืกทีง่่ายกว่า 

ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย เพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยัของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกขัน้ตอน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์บัขัน้ตอนการ

รบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ ในระดบัน้อย อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สว่นขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มรีะดบัความสมัพนัธน้์อยมากและเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ี เน่ืองจากราคาของรองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่จะขึน้อยู่กบัเทคโนโลย ีคุณภาพและประสทิธภิาพใน

การใชง้าน ซึง่ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้จากคุณลกัษณะดงักล่าว มากกว่าราคาทีผู่ผ้ลติเสนอขาย อกีทัง้การตัง้ราคาของ

รองเท้ากีฬาสําหรบัวิ่งที่มีคุณลกัษณะใกล้เคียงกนั ยงัมีราคาที่ใกล้เคียงกนัอีกด้วย ดงันัน้ การใช้ส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นราคา ในการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่จงึมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) ที่กล่าวว่า ราคามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อกต่็อเมื่อผู้บรโิภคทําการประเมนิ

ทางเลอืกและทาํการตดัสนิใจ โดยปกตผิูบ้รโิภคชอบผลติภณัฑร์าคาตํ่า นกัการตลาดจงึควรคดิราคาน้อย ลดต้นทุนการ

ซือ้หรอืทําใหผู้้บรโิภคตดัสนิใจด้วยลกัษณะอื่นๆ และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ สุมน สุทธวินาสนัต์ (2548)       

ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

  2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจดัจําหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬา

สาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกขัน้ตอน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์บั

ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา และการประเมนิผลทางเลอืก ในระดบัน้อย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั สว่นขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มรีะดบัความสมัพนัธน้์อยมาก

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ี เน่ืองจากช่องทางการจดัจําหน่ายรองเทา้กฬีาสาํหรบัวิง่ มกัจะเฉพาะเจาะจง ส่วน

ใหญ่จะตัง้อยู่ในศูนยก์ารคา้ หรอืแผนกกฬีาในหา้งสรรพสนิคา้ ซึง่เดนิทางสะดวก และหาซือ้ไดง้่าย รวมทัง้ต้องมยีีห่อ้

และรูปแบบใหเ้ลอืกหลากหลาย ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์ของ

นักการตลาดในการทําให้มผีลติภณัฑไ์วพ้รอ้มจําหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบผลติภณัฑ ์แน่นอนว่าสนิคา้ที่มี

จาํหน่ายแพร่หลายและง่ายทีจ่ะซือ้ กจ็ะทาํใหผู้บ้รโิภคนําไปประเมนิประเภทของช่องทางทีนํ่าเสนอ กอ็าจก่ออทิธพิลต่อ

การรบัรูภ้าพพจน์ของผลติภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ สุรสทิธิ ์ปราชญ์สุชนัย (2546) ทีศ่กึษาวจิยั 

เรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้ผา้ใบของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  2.4 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

สาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุกขัน้ตอน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์บั

ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล และการตดัสนิใจซือ้ มรีะดบัความสมัพนัธน้์อยและเป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน ส่วนขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ มีระดับความสมัพันธ์น้อยมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้น้ี 

เน่ืองจากผู้บรโิภคมกัจะให้ความสําคญักบัการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น การลดราคา การแจกของแถม การ

รบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้ และตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่กีารโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ รวมทัง้พนกังานขายตอ้งมบีุคลกิภาพด ีสุภาพ

และมมีนุษยสมัพนัธด์ ีมคีวามรูเ้กีย่วกบัการวิง่และการเลอืกซือ้รองเท้ากฬีาสําหรบัวิง่ สามารถตอบขอ้ซกัถามและให้

คําแนะนําได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) ทีก่ล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาดสามารถก่อ

อทิธพิลต่อผู้บรโิภคได้ทุกขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซื้อ ข่าวสารที่นักการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บรโิภค          
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รูว้่าเขามปีญัหา สนิคา้ของนักการตลาดสามารถแกไ้ขปญัหาได้และมนัสามารถส่งมอบใหไ้ด้มากกว่าสนิคา้ของคู่แข่ง 

เมื่อไดข้่าวสารหลกัการซือ้เป็นการยนืยนัว่าการตดัสนิใจซือ้ของลูกคา้ถูกต้อง และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ 

สุรสทิธิ ์ปราชญ์สุชนัย (2546) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลอืกซือ้รองเทา้ผ้าใบของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ บวร ชยัธนะกาญจน์กุล (2543) ทีศ่กึษาวจิยั 

เรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้กฬีาของผูอุ้ปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ผูส้นใจศกึษาวจิยั ควรเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น 

เขตปรมิณฑล หรอืต่างจงัหวดั เพื่อใหท้ราบถงึความสมัพนัธข์องส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้

กฬีาสาํหรบัวิง่ ทีอ่าจจะแตกต่างจากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ผูส้นใจศกึษาวจิยั ควรศกึษาสิง่กระตุ้นภายนอกอื่นๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

สาํหรบัวิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เป็นตน้ 

 3. ผูส้นใจศกึษาวจิยั ควรศกึษาปจัจยัทางด้านจติวทิยาทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีา

สําหรับวิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ และ

บุคลกิภาพ เป็นตน้ 

 4. ผูส้นใจศกึษาวจิยั ควรศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใชง้านรองเท้า

กฬีาสาํหรบัวิง่ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สา ร นิพ นธ์ฉ บับ น้ี  สํ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ได้ ด้ ว ย ดี  เ น่ื อ ง จ ากไ ด้ รับ ค ว าม ก รุณาอย่ า ง ดียิ่ ง จ าก ท่ า น                              

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้าํปรกึษา แนะนํา

และปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบ เน้ือหา ความถูกต้องครบถ้วนของสารนิพนธ์ นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอ

กราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ท่าน รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา หวัหน้าภาควชิาบรหิารธุรกจิ และท่าน

อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์อาจารยป์ระจาํภาควชิาบรหิารธุรกจิ ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมการพจิารณาเคา้

โครงสารนิพนธ ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์ทีก่รุณาใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรุงสารนิพนธใ์ห้

มคีวามถูกตอ้งครบถว้น และกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี 

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สถาวร จนัทร์ผ่องศร ีอดตีนักวิ่งทีมชาติ ที่กรุณาให้ความรู้และ

คําแนะนําเกีย่วกบัการวิง่ รวมทัง้สละเวลาในการเผยแพร่แบบสอบถามไปยงักลุ่มนักวิง่ ช่วยใหผู้้วจิยัสามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมาย และไดร้บัขอ้มลูในการวจิยัอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้ขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่ห้

ความร่วมมอืและสละเวลาอนัมค่ีาในการตอบแบบสอบถาม ซึง่มสีว่นทาํใหก้ารวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 ผูว้จิยัขอขอบคุณครอบครวั ทีค่อยเป็นกําลงัใจและใหก้ารสนับสนุนในการศกึษาจนสาํเรจ็ลุล่วง ขอขอบคุณ

เพื่อนนิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่น 15 ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอื ใหค้ําแนะนํา และใหก้ําลงัใจในการ

ทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีมาโดยตลอด รวมทัง้ขอขอบคุณเจา้หน้าประจาํภาควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่าน ทีอ่าํนวยความสะดวก 

และใหค้วามช่วยเหลอืตลอดมา 

 คุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหก้บัผูม้สีว่นร่วมทุกท่าน 
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