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แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน  
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดใน
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ส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล และดา้นราคา สามารถท านายการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อแพน ท่ี
ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  (p-value < 0.05) 
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Abstract 
 

Research Title : Marketing factors influencing decision to buy sports shoes brand pan  
    at sport town shop central rama 3 
Researcher : Miss Nawapon Teeraworamongkol      
Degree   : Master of Business Administration 
Major    : International Business Management 
Advisor  :  ..................................................................................    
            (Dr. Pichet Musikapodok) 
    ............... / ........................ / ...............                
 
 The objectives of research study were: 1) to study relationships between the marketing 
factors and customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop central 
rama 3. 2) to study marketing factors influencing decision to buy sports shoes brand pan at sport 
town shop central rama 3. The populations used in the study were 400 people who were collected 
their data from questionaires and statistical processing, including Frequency Distribution, 
Percentage, Average and Standard Deviation. The results of hypothesis testing used Pearson 
product-moment correlation coefficient and Multiple regression analysis. The research results can 
be found out that:-  

Most consumers were female with 41 - 50 years of age, worked in private companies, 
graduated with bachelor’s degree and their average monthly incomes were 10,001 – 20,000 Baht.    

The marketing factors affected customer purchasing decision of sports shoes brand pan at 
sport town shop central rama 3 found that the overall was high level. The highest important was 
place. Secondly, it was physical evidence and the least important was brand associations.  

Hypothesis testing revealed that the marketing factors of product, price, place, promotion, 
people, physical evidence, process and brand had positive correlation with customer purchasing 
decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3 at the statistical significant 
level of 0.05. In addition, the marketing factors – brand associations, product, promotion, people 
and price predicted customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop 
central rama 3 (p-value < 0.05). 
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เป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 กราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่าน ท่ีประสิทธิประสาทความรู้แก่ผูว้จิยัจนสามารถน าความรู้
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 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัแจง้วา่ ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจ
จะศึกษาวิจยัในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้ากีฬาและผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัรองเทา้กีฬาได้เป็น
อยา่งดีสืบไป 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในยุคปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีหลากหลายและใส่ใจในภาพลกัษณ์ของตนเอง 
เลือกสรรส่ิงท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ท าให้การเลือกซ้ือส่ิงของ ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ 
กระเป๋า เคร่ืองแต่งกาย รวมถึงรองเทา้ ซ่ึงก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริโภคต่างก็ค  านึงถึงและใหค้วามส าคญั 
เพราะรองเทา้นั้น นอกจากจะใส่เพื่อป้องกนัไม่ให้เทา้เปรอะเป้ือนจากส่ิงสกปรก หรือไดรั้บบาดเจ็บ
จากส่ิงต่างๆบนพื้นแลว้ รองเทา้ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผูส้วมใส่อีกดว้ย ประกอบกบั
ในปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริโภคต่างให้ความสนใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหารท่ีมีไขมนัต ่า อาหารเสริมบ ารุงร่างกาย รวมทั้ง
การออกก าลงักาย ซ่ึงนิยมอยา่งแพร่หลายในสังคมปัจจุบนั การท่ีผูบ้ริโภคต่างให้ความสนใจในการ
ออกก าลงักายมากข้ึน เพราะวา่ผูบ้ริโภคต่างตอ้งการให้ตวัเองนั้นมีสุขภาพดี รูปร่างดี แข็งแรง ความ
ตอ้งการควบคุมน ้ าหนักหรือลดน ้ าหนัก หรือการท ากิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสร้างความสุข 
สนุกสนานให้กับตนเองและผูร่้วมออกก าลังกายร่วมกันได้อีกด้วย (ชฎาพร อรชุน, 2557) เม่ือ
ผูบ้ริโภคเร่ิมให้ความสนใจกบัการออกก าลงักาย ไม่วา่จะเป็น การวิ่งมาราธอน การป่ันจกัรยาน การ
เล่นแบดมินตนั การเล่นฟุตบอล เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีผูอ้อกก าลงักายต่างใหค้วามสนใจมากเป็น
พิเศษ นัน่ก็คือ “รองเทา้กีฬา” ซ่ึงการเลือกรองเทา้กีฬานั้น จะตอ้งเลือกรองเทา้กีฬาให้เหมาะสมกบั
การใชง้านหรือประเภทกีฬา เพื่อให้การออกก าลงักายมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการลด
อุบติัเหตุเบ้ืองตน้จากการออกก าลงักายได ้และเม่ือกระแสการออกก าลงักายเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ท าให้
ความตอ้งการรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคก็เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั 

ธุรกิจรองเทา้กีฬาในปัจจุบนั มีการขยายตวัในตลาดเพิ่มสูงข้ึนและยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มีการแข่งขนัสูงข้ึนเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของตนนั้นเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬานั้น มาจากหลากหลายปัจจยั อาทิ คุณภาพ ความสวยงาม 
ราคา รวมถึง ยี่ห้อ ท่ีเป็นทั้งสินคา้ระดบัสากล อย่างไนก้ี (Nike) , อดิดาส (Adidas) , เอสิค (Asics) , 
รีบอ๊กซ์ (Reebox) เป็นตน้ หรือแมก้ระทัง่ยีห่้อท่ีผลิตในประเทศไทย อาทิเช่น แพน (Pan) เป็นตน้ ซ่ึง
ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีอาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยู่
กบัความต้องการและทศันคติของผูบ้ริโภคว่าจะใช้ปัจจยัใดในการตดัสินใจซ้ือ และในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมเก่ียวกบัการผลิตรองเทา้กีฬา โรงงานท่ีรับจา้งผลิตรองเทา้กีฬาทัว่โลกท่ีมีการรับผลิต
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รองเทา้ของแบรนด์ต่างๆมากมาย รวมไปถึงเจา้ของแบรนด์ท่ีมีการผลิตรองเทา้ของตวัเองไดมี้การ
คิดคน้เพื่อหาวิธีการผลิตรองเทา้กีฬาและน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยในการผลิตรองเทา้กีฬา 
ซ่ึงท าใหร้องเทา้กีฬาในปัจจุบนัสามารถใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกบัการใชง้านใน
แต่ละสถานการณ์ พร้อมทั้งยงัมีการออกแบบรองเทา้กีฬาให้เขา้กบัแฟชัน่สมยัใหม่และดูน่าสนใจ 
เป็นการเสนอแนวทางเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาท่ีมีการน านวตักรรมใหม่ๆมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กบัรองเทา้กีฬาและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
(วงศธร ลีวฒันาพร, 2560) 

พ.ญ.กุลภา ศรีสวสัด์ กล่าววา่ รองเทา้กีฬาเป็นเคร่ืองแต่งการท่ีสาคญัท่ีสุดในการออกก าลงั
กาย เน่ืองจากมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับรองเท้ากีฬาโดยเฉพาะจากการศึกษาพบว่าผูช้ายหนัก 80
กิโลกรัม เดินเฉล่ีย 8000 ก้าวโดยเท้ารับน ้ าหนักรวมประมาณ 1000 ตนัต่อวนั ดังนั้ นเท้าจึงเป็น
อวยัวะใช้งานอย่างหนัก ดังนั้ นจึงควรเลือกใช้รองเท้าให้เหมาะกับประเภทของการใช้ให้ได้
ประโยชน์จากรองเท้าสูงสุดและจะท าให้ร่างกายเกิดความมั่นคงในการทรงตัวและเพื่อการ
เคล่ือนไหวท่ีสะดวกและปลอดภยั (พล หิรัณยศิริ, สัมภาษณ์, 2549) 

ดงันั้น ผูท้  าวิจยัจึงท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน (Pan) ท่ี
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดยแบ่งเป็น ปัจจยัทางการตลาดและตราสินคา้ (Brand) 
ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ี คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือหรือเคยซ้ือรองเทา้ยีห่้อแพน 
ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อพฒันาธุรกิจและ
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสังคมปัจจุบนั 
  
ค ำถำมกำรวจัิย 
  

1. ปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 2. ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
 
กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 

 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 

      ตวัแปรตน้               ตวัแปรตาม 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางการตลาด 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ปัจจยัดา้นราคา 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล 

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
8. ปัจจยัตราสินคา้ 
(ดดัแปลงจาก Kotler, Philip. 2000 ;       
ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ.์ 2558 ;  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541 ; 
กลัยรัตน์ โตสุขศรี. 2555) 

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน ์

สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
(สุทามาศ จนัทรถาวร , 2556) 
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สมมติฐำนกำรวจัิย 
 

ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
 
สมมติฐำนทำงสถิติ 
 

H0 : ปัจจยัทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

H1 : ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

 

ขอบเขตในกำรวจัิย 
 
 ในการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการตดัสินซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ี
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดยท าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและ
ไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี คือ 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือซ้ือสินคา้
ประเภทรองเทา้กีฬายีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษามุ่งเนน้ปัจจยส่ัวนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ประเภท รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีในการวจิยั คือ โดยท าการเก็บตวัอยา่ง ท่ี ร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากแบบสอบถาม และสรุปผลการศึกษาระหวา่งเดือนกนัยายนถึงธนัวาคม 2560 (ระยะเวลา 4 เดือน) 
 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 

1.  ตวัแปรตาม คือ การตดัสินซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ประกอบดว้ย การตดัสินใจซ้ือ 
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 2. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และตราสินคา้ 

 
นิยำมค ำศัพท์ 
 

ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ 
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 
 รองเท้ำกฬีำ คือ รองเทา้ท่ีออกแบบมาเพื่อการใชง้านหรือเล่นกีฬาโดยตรง และเพื่อการใช้
งานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งยงัห่อหุม้ป้องกนัเทา้จากการเกิดบาดแผลและการบาดเจบ็
ต่างๆ จากการเล่นกีฬา และเพื่อความสวยงาม รวมถึงความเหมาะสมในการเขา้สังคมในโอกาสต่างๆ 
 กำรตัดสินใจซ้ือ คือ กระบวรการตดัสินใจทางความคิด ทางจิตใจ หรือพฤติกรรมทาง
กายภาพของผูบ้ริโภค โดยมีปัจจยัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นทางเลือกใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการดงักล่าว 
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ คือ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และตราสินคา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ของผูใ้ชผู้บ้ริโภค 

ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์  หมายถึง สินคา้และบริการ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ 

ปัจจัยด้ำนรำคำ  หมายถึง  ราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มีการบอกราคา 
อยา่งชดัเจน 

ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาไดง่้าย เป็นท่ี
รู้จกัรวมไปถึงจดจ าไดง่้าย และมีความสะดวกในการซ้ือสินคา้ 

ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรตลำด   หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้
ผูใ้ช้บริการมาใช้บริการ ผูข้ายมีมนุษยสัมพนัธ์ดี และมีการให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา และสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

ปัจจัยด้ำนบุคคลหรือพนักงำน หมายถึง พนกังานท่ีให้บริการ  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
พึงพอใจได ้ มีการมาซ้ือซ ้ า และมีการบอกต่ออีกดว้ย 
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ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน
ด้านการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ  หมายถึง การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจา
สุภาพอ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

ตรำสินค้ำ หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือหลายๆส่ิงรวมกนั เพื่อระบุให้ความเห็น
แตกต่างของผลิตภณัฑจ์ากแต่ละผูผ้ลิตหรือผูข้าย 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
  

1. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา
ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่หอ้แพน ท่ี
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

3. ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบกิจการธุรกิจรองเทา้ ในการก าหนดกลยุทธ์
ของกิจการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัทางการตลาด และน าไปต่อยอดในการท าธุรกิจดา้นการผลิต
และจ าหน่ายรองเทา้กีฬาใหป้ระสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 

4. ท าให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรองเทา้กีฬาและน าผลท่ีไดจ้ากการท า
วิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจของตน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 

 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง  รูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
ประกอบการน าเสนอผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ี
ไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น   

ส่วนท่ี 1 ประวติับริษทั บางกอกแอธเลติก จ ากดั 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรองเทา้กีฬา 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ 
ส่วนท่ี 5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนที ่1 ประวตัิบริษัท บางกอกแอธเลติก จ ากดั 
 
 บริษทั บางกอกแอธเลติก จ ากดั หรือแบรนดซ่ึ์งเป็นท่ีรู้จกัใชช่ื้อวา่ แพน (PAN) ก่อตั้งเม่ือ 
ปี 1977 เป็นหน่ึงในบริษทั ในกลุ่ม แพนกรุ๊ป ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัรองเทา้ยกัษใ์หญ่ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดา้นเทคโนโลยกีารผลิต และ ท่ีมีฐานการผลิตรองเทา้คุณภาพชั้นน าจากทัว่โลกเพื่อ จดัจ าหน่าย และ 
ส่งออกทั้งใน และต่างประเทศ โดยไดรั้บการยอมรับจากนกัฟุตบอลและฟุตซอลทีมชาติไทย บริษทั
มีการพัฒนา วิจัยและผลิตรองเท้าด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า เช่น รองเท้า football, futsal, golf, 
running, sneaker, badminton เป็นต้น เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายรองเท้าคุณภาพทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ตราสินคา้ ยีห่้อแพน (Pan) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/about.php?ID=1 (2560) 
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สัญลกัษณ์หวัเสือส่ือถึงความกลา้หาญ ฉลาด ทา้ทายและมีความเป็นผูน้ า และส่ือถึงผูเ้ล่นท่ี
รักทุกเกมส์การแข่งกนัและทุ่มเทพลงัทั้งหมดใหก้บัเกมส์ท่่ีพวกเขารักและสุดทา้ยจะน ามาซ่ึงชยัชนะ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1.1 ตราสินคา้ ยีห่้อแพน (Pan) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/about.php?ID=1  (2560) 

 
สัญลกัษณ์ 3 หัวเสือ ส่ือถึงรูปแบบท่ีทนัสมยัและมีความร่วมสมยัท่ีเหมาะกบัคนรุ่นใหม่ 

แสดงให้เห็นถึงการท างานเป็นทีม ซ่ึงมีบทบาทส าคญัมาก เม่ือคุณอยู่ในเกมส์การแข่งขนั การ
ประสานงานกนั คือ การท างานร่วมกนักบัคนอ่ืน เพื่อการเป็นแชมป์ 
 และในปัจจุบันรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ได้มีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าช่ือดังทั่วไป 
ภายใต ้ร้านสปอร์ต ทาวน์ , ร้านสปอร์ต เวิลด์ , ร้านซุปเปอร์สปอร์ต , ร้านสปอร์ตมอลล์ และร้าน
แพนชอป เป็นตน้ เพื่อความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัรองเท้ากฬีา 

  
รองเทา้กีฬา (Sport Shoes) คือ รองเทา้ท่ีออกแบบมาเพื่อส าหรับสวมใส่เล่นกีฬา เพื่อ

ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและการบาดเจบ็ต่างๆจากการเล่นกีฬา และยงัสามารถสวมใส่เพื่อความ
สวยงามหรือสวมใส่เพื่อเขา้สังคมตามโอกาสต่างๆ รองเทา้กีฬามีหลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
ประเภทกีฬา ซ่ึงผูส้วมใส่จะตอ้งเลือกรองเทา้กีฬาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านหรือประเภทกีฬา 
เพื่อใหก้ารออกก าลงักายมีประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน โดยแบ่งประเภทของรองเทา้กีฬาออกเป็น 
3 ประเภท คือ 
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1. รองเท้าวิง่ (Running Shoes) 
 

มีการศึกษาพบวา่นกัวิ่งร้อยละ 50-70 ไดรั้บบาดเจ็บจากการวิ่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากในขณะท่ีวิ่ง 
น ้ าหนกัตวัมากกวา่ 2-3 เท่า จะกดลงบริเวณส้นเทา้ หรือปลายเทา้ส าหรับนักวิ่งเร็วระยะสั้น ดงันั้น
รองเทา้วิ่ง จึงมีบทบาทส าคญัต่อนักวิ่งเป็นอย่างยิ่ง รองเทา้วิ่งนั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีช่วยรับและ
กระจายน ้ าหนกั และวสัดุท่ีใชโ้ดยเฉพาะบริเวณส้นเทา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษในการกระจายแรง
กระแทกไปสู่ส่วนต่างๆ รวมทั้งถ่ายเทน ้ าหนกัลงสู่พื้นไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนพื้นของรองเทา้ชั้นนอก
โดยเฉพาะบริเวณส้นเทา้จะมีลกัษณะบานกวา้งออก เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัหตุต่างๆ และช่วยเพิ่ม
ความมัน่คงในการทรงตวัขณะท่ีวิ่ง ทั้งน้ี ยงัเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการวิง่ และลดปริมาณ
การใชง้านของกลา้มเน้ือบริเวณน่องและเข่าอีกดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 2.2 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Marathon : Pan Predator 

ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
 

 
ภาพท่ี 2.2.1 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Active Life (Women) 

ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.2 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Active Life 2 (Women) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.3 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Active March M-Sport Fushion 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.4 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Active Life 4 (Women) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.5 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Pro Skiper 4 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.6 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Knight (Men) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.7 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Knight IV (Women) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.8 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Ryder (Men) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.9 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Ryder (Women) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.10 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น XP Alphina 3 (Men) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.11 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น XP Alphina 3 (Women) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.12 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Hedes (Men) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.13 รองเทา้วิง่ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Ace M. 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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 2. รองเท้ากฬีาประเภทคอร์ท (Court Shoes)  
 

กีฬาประเภทคอร์ท อาทิเช่น แบดมินตนั เทนนิส สควอช หรือกิจกรรมต่างๆในฟิตเนส เป็น
ตน้ รองเทา้ก่ีฬาประเภทคอร์ท จะถูกออกแบบมาเพื่อสามารถขยบัร่างกายให้ไปไดทุ้กทิศทางอยา่ง
คล่องตวั ช่วยในการทรงตวัหรือหยุดกระทนัหนั เพราะเป็นกีฬาท่ีมีลกัษณะการเคล่ือนไหวเฉพาะตวั
ท่ีแตกต่างจากกีฬาประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ ลกัษณะการยืนในท่าเตรียมพร้อม โดยน ้ าหนักจะกดลงไปท่ี
บริเวณปลายเท้า มีการเคล่ือนไหวทั้งในแนวหน้า หลงัและด้านข้างซ้ายขวา โดยการเคล่ือนไหว
เป็นไปอย่างรวดเร็วและหยุดกระทันหัน นอกจากการเคล่ือนไหวในแนวระนาบแล้ว ยงัมีการ
กระโดดอีกดว้ย ดงันั้นรองเทา้กีฬาประเภทคอร์ท จึงตอ้งมีลกัษณะและบทบาทเฉพาะตวั คือ ช่วยรับ
และกระจายน ้ าหนัก วสัดุท่ีใช้โดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้าส่วนหน้า และส้นเท้าส่วนหลังจะต้องมี
คุณสมบติัท่ีช่วยในการรับและถ่ายเทแรงท่ีมาจากทิศทางต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และช่วยลดปริมาณการ
ใช้งานของกลา้มเน้ือ เพื่อป้องกนัการเกิดการบาดเจ็บ วสัดุท่ีใช้นั้น จะตอ้งมีความแข็งแรงทนทาน 
และกระชบับริเวณฝ่าเทา้ และส้นเทา้เป็นอยา่งดี เพื่อรองรับการเคล่ือนไหวในทิศทางต่างๆ และช่วย
ประคบัประคองขอ้เทา้ ส าหรับรองเทา้ชนิดหุ้มขอ้ , ลวดลายรูปแบบของพื้นดา้นนอก (tread pattern) 
จะมีลักษณะพิเศษซ่ึงจะมีผลต่อความยืดหยุ่น ความล่ืน และเป็นจุดหมุนของรองเท้า , ขอบพื้น
รองเทา้ชั้นนอกจะมีความหนา เพื่อป้องกนัการสึกของขอบพื้นรองเทา้จากการเคล่ือนไหว และการ
ลากเทา้ในทิศทางต่างๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.14 รองเทา้แบดมินตนั ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Maxima 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.15 รองเทา้แบดมินตนั ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Maxima II 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.16 รองเทา้แบดมินตนั ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Impact III 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.17 รองเทา้แบดมินตนั ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Court 5 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.18 รองเทา้แบดมินตนั ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Power Shot 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.19 รองเทา้ยกน ้าหนกั ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Greater 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 
3. รองเท้ากฬีาประเภทสนาม (Field Shoes)  

 
 รองเทา้กีฬาประเภทสนาม อาทิเช่น รองเทา้ฟุตบอล รองเทา้ฟุตซอล รองเทา้บาสเก็ตบอล 
การออกแบบรองเทา้ประเภทน้ี จะตอ้งออกแบบให้ใชใ้นลกัษณะมีการเคล่ือนไหวไปในทุกทิศทาง
อยา่งรวดเร็วและหยุดกระทนัหัน รวมทั้งมีการกระโดด และอาจจะมีการเตะลูกบอล ดงันั้นรองเทา้
กีฬาประเภทน้ี จะตอ้งมีความกระชบัและยดืหยุน่ไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อใหผู้เ้ล่นหรือผูใ้ชง้านรองเทา้กีฬา
ประเภทน้ี มีคล่องตวัเวลาอยูใ่นสนาม และในขณะเดียวกนั วสัดุท่ีใชน้ั้น จะตอ้งสามารถป้องกนัการ
เกิดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาอีกด้วย ในส่วนบริเวณพื้นของรองเท้านั้ น จะมีปุ่มเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยดึเกาะกบัพื้นสนาม และป้องกนัการล่ืนลม้  
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ภาพท่ี 2.2.20 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Vantage 8 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.21 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Super Sonic Viper King 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.22 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Fighter 3 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.23 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Fighter 4  
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.24 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Raven  
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.25 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Raven II  
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.26 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Centaur  
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.27 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Performax 5  
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.28 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Viper King (Microfiber) 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.29 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Semi-Kangaroo 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.30 รองเทา้ฟุตบอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Semi-Nappa 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.31 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Vigor 7 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.32 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Vigor 7 M 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.33 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Vigor 7.1 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.34 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Vigor 7.1 M 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.35 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Vigor Zero 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.36 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Wave Legend II 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.37 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Impulse 3 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.38 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Impulse 3 ตวัรอง 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.39 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Fighter 3 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.40 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Raven 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.41 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Ventage 8 ตวัรอง 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.42 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Performax 5 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.43 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Centaur 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 
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ภาพท่ี 2.2.44 รองเทา้ฟุตซอล ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Pan ID Limited Edition 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2.45 รองเทา้กอลฟ์ ยีห่อ้แพน (Pan) รุ่น Pan Golf Street Men 
ท่ีมา : http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=3  (2560) 

 
รองเทา้กีฬาทั้ง 3 ประเภท ต่างก็มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไป การสวมใส่รองเทา้กีฬา ควร

สวมถุงเทา้ดว้ย เพราะนอกจากจะช่วยลดการเสียดสีระหว่างเทา้กบัรองเทา้แล้ว ยงัช่วยดูดซับและ
ระบายความช้ืน แถมช่วยในการรับและส่งผา่นแรงกระแทกไดอี้กดว้ย และท่ีส าคญั ถุงเทา้นั้นยงัช่วย
ควบคุมอาการบวมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเล่นกีฬาอีกดว้ย ส่วนอุปกรณ์อีกหน่ึงช้ินท่ีมีความส าคญั
ไม่แพก้นั นั้นก็คือ แผน่เสริมรองฝ่าเทา้ชั้นใน ซ่ึงมีประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัเทา้ หรือใส่
รองเทา้แลว้ไม่พอดี หากมีปัญหาเพียงเล็กน้อยก็สามารถหาซ้ือแผ่นเสริมรองฝ่าเทา้ชั้นใน ซ่ึงมีขาย
ทัว่ไปในท้องตลาดได้ แต่หากมีปัญหามากควรไปพบแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพื่อตรวจประเมิน
ปัญหา และอาจจะตอ้งท าแผน่เสริมรองฝ่าเทา้ชั้นใน ซ่ึงท าข้ึนเฉพาะส าหรับแกปั้ญหานั้น 
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ส่วนที ่3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทางการตลาด  
 
 ความหมายของปัจจัยทางการตลาด 
 ปัจจยัทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ี
กิจการสามารถควบคุมได ้ กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างปัจจยัการตลาดท่ีมีความเหมาะสมในการวาง 
กลยุทธ์ทางการตลาด บริษทัน าปัจจยัทางการตลาดมาใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
เป้าหมายทางการตลาด นัน่ก็คือ “ผูบ้ริโภค” โดยปัจจยัทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญั
มาก ท่ีท าใหธุ้รกิจสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน  
 ปัจจยัทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และตราสินคา้ 
 
 1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 ผลิตภณัฑ์  เป็นปัจจยัแรกท่ีจะแสดงวา่กิจการพร้อมจะท าธุรกิจได ้กิจการนั้นจะตอ้งมีส่ิงท่ี
จะน าเสนอขายสู่ตลาด โดยเน้นการสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงท่ีสัมผสัไดห้รือสัมผสัไม่ได ้อาทิเช่น สินคา้ บริการ หรือความคิด 
ก็ถือเป็นผลิตภณัฑ์ โดยการแบ่งแยกผลิตภณัฑจ์ะเนน้ไปท่ีผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) 
มีคุณค่า (Value) ในสายตาของผูบ้ริโภค จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นสามารถขายได ้ 

ในธุรกิจรองเทา้กีฬา เป็นธุรกิจท่ีเน้นเร่ืองของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นธุรกิจขาย
ผลิตภณัฑ์โดยตรง และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นในเร่ืองของคุณภาพ เพราะจุดประสงค์ในการใช้งาน
รองเทา้กีฬาก็คือ เพื่อรองรับและช่วยสนบัสนุนในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดใหไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและ
ปลอดภยัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหากผลิตภณัฑ์มีคุณภาพท่ีไม่ดี มีภาพลกัษณ์ท่ีไม่สวยงาม ก็จะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ นอกจากน้ีช่ือเสียงของตราสินค้า ก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
เพราะถ้าหากตราสินค้านั้น มีช่ือเสียง ผูบ้ริโภคก็จะยิ่งมีความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้ นั้นๆมากยิง่ข้ึน และบริโภคผลิตภณัฑน์ั้นๆไดอ้ยา่งเช่ือมัน่  (ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ,์ 2558) 

ปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริโภคมกัใหค้วามสนใจและพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่แต่ก่อน แม้
เร่ืองของการบรรจุภณัฑ ์ ก็มีความส าคญัต่อตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งยิง่ การบรรจุภณัฑจ์ะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์หลกัอยู ่ 2 ประการดว้ยกนั คือ เป็นการป้องกนัคุณภาพของสินคา้และช่วยส่งเสริมการ
จ าหน่าย ดงันั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบนัจึงมกัจะมีสีสันท่ีสะดุดตา และวสัดุท่ี
ใชท้  าหีบห่อก็แปลกใหม่กวา่เดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยค านึงถึงตวับรรจุภณัฑ์
มากกวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาเพื่อจ าหน่ายในตลาด ดงันั้นการก าหนดตราสินคา้และเคร่ืองหมาย
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การคา้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นวา่ผลิตภณัฑ์นั้น เป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงควรมีความชดัเจน ทั้ง
รายละเอียด ทั้งตราสินคา้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบวา่สินคา้ชนิดนั้น 
เป็นของผูผ้ลิตรายใด  ผูบ้ริโภคจะสามารถใชป้ระสบการณ์ในอดีตมาช่วยในการตดัสินใจซ้ือไดง่้าย
ข้ึน โดยมิตอ้งสอบถามขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

 
2. ปัจจัยด้านราคา 
ราคา เป็นส่ิงส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์หรือบริการในรูป

ของตัวเงิน โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับราคาของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ซ่ึงถา้หากคุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ดงันั้น 
การก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญเป็นอย่างมาก จึงต้องค านึงถึง
ประเด็นต่างๆ เช่น คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของผูบ้ริโภค
ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูงกวา่ราคานั้น, ผลิตภณัฑ์นั้น, ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งการ
แข่งขนัและปัจจยัอ่ืนๆ (ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ,์ 2558) 

 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือการบริการ

ให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัเร่ืองของการเดินทางเพื่อเข้าถึงจุด
จ าหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เพราะวา่ผูบ้ริโภคต่างชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบความ
ยุง่ยาก จึงมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย, สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุค ตามสมยั เช่น การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการประหยดัเวลาของผูบ้ริโภค และ
สามารถรอรับสินคา้ได้ โดยไม่ตอ้งเดินทาง แต่อยา่งไรก็ตาม ช่องทางการจดัจ าหน่ายรองเทา้กีฬาท่ี
เป็นหนา้ร้าน (Shop) ก็ยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็ยงัช่ืนชอบท่ีจะไดท้ดลองสวม
ใส่สินคา้จริง ก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือ จึงท าให้การเขา้ถึงร้านคา้ไดง่้ายนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะ
จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน (ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ,์ 2558) 

 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพื่อสร้างทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสาร อาจจะใช้พนักงานขายช่วยในการขาย เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
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แนะน าและให้ค  าปรึกษาผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเรียกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ หรืออาจจะใชห้ลกัการเลือกใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร แบบประสมประสานกัน  Integrated Marketing Communication (IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูบ้ริโภค ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดประสงค์ร่วมกันได ้
เคร่ืองมือส่งเสริมการขาย ท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กรหรือ 
ผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยมีผูอุ้ปถมัภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ 
เก่ียวขอ้งกบั  

1. กลยทุธ์การสร้างสรรคผ์ลงานโฆษณาและยทุธวธีิการ 
2. กลยทุธ์ส่ือ 

4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสาร แนะน า ให้
ค  าปรึกษาและจูงใจผูบ้ริโภคโดยใชบุ้คคล งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั  

1. กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย  
2. การจดัการหน่วยงานขาย  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจาก 
การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขายและการให้ข่าว การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงช่วยสามารถกระตุน้ 
ความสนใจ ทดลองใช้หรือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการส่งเสริมการ 
ขายมี 3 รูปแบบ คือ  

1. การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค   
2. การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่สู่คนกลาง 
3. การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย  

4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าวเป็นการ 
เสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง 
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่ม 
หน่ึง การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และการตลาด 
เช่ือมโยง (Online Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง 
โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูบ้ริโภคและท า
ใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที ซ่ึงประกอบดว้ย  
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1. การขายทางโทรศพัท ์ 
2. การขายโดยใชจ้ดหมายทางตรง  
3. การขายโดยใชแ้คตตาล๊อก    
4. การขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงจูงใจให้ผูบ้ริโภค มีกิจกรรม 

การตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ,1แถม1, การลด 15 เปอร์เซ็นต ์ถา้ท าการสั่งซ้ือภายใน 10 นาที
, การลด 50 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือซ้ือสินคา้ช้ินท่ี 2 เป็นตน้ (กลัยรัตน์ โตสุขศรี, 2555) 

 
5. ปัจจัยด้านบุคคล 
ในด้านของบุคคลหรือพนักงานจะตอ้งมีการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ การเรียนรู้

เก่ียวกับตวัผลิตภณัฑ์ เพื่อท่ีจะได้ให้ขอ้มูล ค าแนะน า ให้ค  าปรึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ผูบ้ริโภคได ้และยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานและผูบ้ริโภค เพราะถา้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได้มาก โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะสนใจและซ้ือผลิตภณัฑ์ก็มีมากข้ึน ทั้งท่ี
พนกังานตอ้งมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเร่ิม มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภค มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมถึงการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้และท่ีส าคญัพนกังานนั้น
จะตอ้งสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์รไดอี้กดว้ย  

 
6. ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ลกัษณะทางกายภาพ คือ ส่ิงต่างๆท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัได ้ไม่วา่จะเป็นบรรยากาศ กล่ิน 

สี อารมณ์ภายในร้าน พนักงานบริการ เป็นต้น ซ่ึงลักษณะทางกายภาพเป็นส่ิงท่ี ส าคัญ เพราะ
สามารถท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในการมาใช้บริการได้เช่นกนั ดงันั้นองค์กร ตอ้ง
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่า ให้กบั
ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นดา้นการตกแต่งบรรยากาศภายในร้าน การแต่งกายของพนกังานท่ีให้บริการ 
การให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคควรได้รับ (ศรสวรรค์ สิริวฒันเศรษฐ์, 
2558) 

 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
กระบวนการ คือ ขั้นตอนในการใหบ้ริการ เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและการบริการ

ท่ีน่าประทบัใจให้แก่ผูบ้ริโภค โดยใชเ้วลาในการด าเนินงานนอ้ย เพื่อประหยดัเวลาของผูบ้ริโภคให้
ได้มากท่ีสุด ตดัขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นและไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกไป อีกทั้ งยงัต้องค านึงถึงความ
ถูกตอ้งอีกดว้ย ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเฉพาะความรวดเร็วเพียงอย่างเดียว เช่น ในเร่ืองของการคิดเงิน ก็
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ต้องมีความละเอียดรอบคอบ และต้องท าให้ถูกต้องทุกคร้ัง ปัจจยัด้านน้ีต้องอาศัยพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประกอบกบัเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เพื่อสร้างเป็นกระบวนการท่ีดี และสามารถลด
สัดส่วนข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้ได้น้อยลงท่ีสุด เพื่อสร้างความประทับใจในการใช้ซ้ือ
ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค (ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ,์ 2558) 

 
8. ตราสินค้า 
ตราสินคา้ (Brand) คือ การออกแบบช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ จะแสดงดว้ยตวัอกัษร และ

หรือสัญลกัษณ์ ของภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูผ้ลิต มีลกัษณะโดดเด่น ชดัเจน เหมาะสม จดจ าง่าย 
และตอ้งมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงตราสินคา้จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงัน้ี  

 1. รูปร่างหนา้ตาภายนอกท่ีจะท าใหเ้กิดการจดจ า (Attribute) 
 2. คุณประโยชน์ (Benefit) 
 3. ส่ิงท่ีท าใหรู้้สึกวา่ใชต้ราวนิคา้น้ีแลว้เกิดความภาคภูมิใจ (Value) 
 4. บุคลิกภาพของตราสินคา้ (Personality) 

(Philip Kotler : 1984,1991) 
 ด้วยเหตุน้ี  บริษัทผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง “สัญลักษณ์” ของ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์นั้นมีความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่ง เพื่อให้ผูบ้ริโภคนั้นสามารถ
รับรู้ จดจ าขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นในท่ีสุด 
 
ส่วนที ่4 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ 
  
 ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของ
ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ โดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจยั
ท่ีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคล ในด้าน
ความคิดและการแสดงออก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยท่ีปัจจยัภายในประกอบดว้ย
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ความจ าเป็น ความต้องการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
ทศันคติการรับรู้ 

1. ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ความจ าเป็น 
ความตอ้งการและความปรารถนา เป็นค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใชเ้เทนกนัไดซ่ึ้งเรา
จะใชค้  าวา่ ความตอ้งการในการส่ือความเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีความตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคล
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จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตอ้งการในการใช้สินคา้หรือบริการ คือ เม่ือเกิดความจ าเป็นหรือความ
ต้องการ ไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจข้ึน บุคคลก็จะหาทางท่ีจะสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการนั้นๆเราอาจจะกล่าวไดว้า่ความตอ้งการของมนุษยห์รือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ์
ส าหรับการตลาดยคุใหม่และเป็นปัจจยัส าคญัของแนวความคิดทางการตลาด (Market concepts) 

2. แรงจูงใจ (Motive) เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึน และหากปัญหานั้นไม่
รุนแรง เขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คิดไม่ใส่ใจ หรือไม่ท าการตดัสินใจใดๆ แต่หากปัญหานั้นๆ ขยายตวั
หรือเกิดความรุนเเรงยิง่ข้ึน เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัท่ีเราตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการ และความคิดของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจใน
การซ้ือสินคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้

3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจากความ คิด 
ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการก าหนด
รูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ซ่ึงจะเป็นลกัษณะการตอบสนองใน
รูปแบบท่ีคงท่ีต่อตวักระตุน้ทางสภาพแวดลอ้ม เช่น ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูน้ าจะแสดงออก หรือตอบ- 
สนองต่อปัญหาดว้ยความมัน่ใจ และกลา้แสดงความคิดเหนือมีความเป็นตวัเองสูง ในขณะท่ีผูท่ี้ขาด
ความมัน่ใจในตนเองไม่กลา้เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ื้นไดง่้ายจะมีลกัษณะเป็น
คนท่ีชอบตามผูอ่ื้น 

4. ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ดังนั้ น เม่ือเราต้องการให้บุคคลใดๆ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเราจะต้องพยายามท่ีจะเปล่ียนทศันคติของเขาก่อน แต่ในความเป็นจริง 
ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนในจิตใจ ดงันั้น การปรับตวัให้
เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยอ่มกระท าไดง่้ายกวา่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้ง
ใชค้วามเขา้ใจแรงพยายาม และระยะเวลาด าเนินการท่ียาวนาน 

5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระท า
ของบุคคลอ่ืน กา้วแรกของการเขา้สู่ความคิดในการสร้างความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค คือ ตอ้งการให้
เกิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้หรือองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างการยอมรับไดเ้ท่ากบัเป็นการสร้างยอดขายนัน่เอง 

6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งท่ีเกิดจากการรับรู้
และประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะยาวดงันั้น หากมีการรับรู้
แต่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงท่ีก็ยงัไม่ถือวา่
เป็นการเรียนรู้ 
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ปัจจยัภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของบุคคลซ่ึง
จะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั  
6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือ (purchasing power) ของผูบ้ริโภค 
ทั้งในรูปของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ครอบครัว (Family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑข์องบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากครอบครัว 
ซ่ึงครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลไดสู้งกวา่สถาบนัอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลจะใช้ชีวิตในวยัเด็ก 
ซ่ึงเป็นวยัซึมซับและเรียนรู้ลกัษณะอนัจะก่อให้เป็นนิสัยประจ า (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวิต 
เป็นตน้ 

3. สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้
เป็นในทิศทางเดียวกนั เพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม หรือท่ีเรียกว่า กระบวนการขดั
เกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyles) ค่านิยมของสังคม 
(Social Values) และความเช่ือ (Believes) ท าให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษยโ์ดยเฉพาะบรรทดัฐาน (Norms) ท่ีสังคม
ก าหนด 

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่าเป็นส่ิงดีงามและยอมรับ
ปฏิบติัมา เพื่อให้สังคมด าเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและ
ปฏิบัติตามวฒันธรรม เพื่อการอยู่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยม
พื้นฐาน (Basic values) การรับรู้ (Perception) ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) จึง
เป็นรูปแบบหรือวถีิทางในการด าเนินชีวติ (Lifestyles) ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบดว้ย
ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใชว้ตัถุหรือส่ิงของ หรือแมก้ระทัง่วธีิคิดก็เป็นวฒันธรรมดว้ย 

5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้หรือ
บริการนั้ นๆ สินค้าตัวใดท่ีผูบ้ริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความคุ้นเคย ซ่ึงจะท าให้
ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยนิดีท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น ดงันั้นธุรกิจจึงควรเนน้ในเร่ืองของการท า
ให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า (Brand Contact) น าสินค้าเข้าไปให้ผูบ้ริโภคได้พบเห็น ได้รู้จกั 
สัมผสั ไดย้นิ ไดฟั้งดว้ยความถ่ีสูงการสร้างใหบุ้คคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าใด ก็ยิง่ท  าให้
ไดป้ระโยชน์มากข้ึนเท่านั้น ตามหลกั จิตวทิยาท่ีมีอยูว่า่ความคุน้เคยนั้นก่อใหเ้กิดความรัก 

6. สภาพแวดล้อม (Environment) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน ้ าหรือเช้ือเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์EI Ninyo 
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และ La Nina เป็นตน้ ส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน (สุทามาศ 
จนัทรถาวร. 2556) 
 
ส่วนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า มีทั้ งท่ี
สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกนั ในวธีิการศึกษาและในผลของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 
ศรสวรรค์ สิริวฒันเศรษฐ์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รองเทา้กีฬาไนก้ี (NIKE) ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อส
ส ารวจพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ กีฬาไนก้ี รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคล 
(People) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) และปัจจยัดา้นกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจยั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในเร่ืองของเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบการ
ส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการส ารวจผา่นแบบสอบถาม(Questionnaire) 
ซ่ึงไดรั้บขอ้มูล แบบสอบถามตอบกลบัท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 410 ชุด ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี (NIKE) มีเพียง ปัจจยัเดียว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์ ในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ การตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬา ไนก้ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความแตกต่างกนัในดา้นของเพศ
เพียงดา้น เดียว โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือมากกวา่เพศชาย  

 
ศิริพร ศรีศิริกุล และวรรณัย สายประเสริฐ (2558)  ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรองเทา้ฟุตบอลและสามารถ
น าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑร์องเทา้ฟุตบอล เพื่อใหต้อบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บตวัอยา่ง
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จากผู ้ท่ี เล่นกีฬาฟุตบอลและเป็นผู ้ซ้ือรองเท้าฟุตบอลด้วยตนเองในกรุงเทพมหานครและได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 420 ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยั  ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด โดยปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรองเทา้ฟุตบอลในแต่ละดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความสบายในการสวมใส่ 
ปัจจยัด้านราคา ได้แก่ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ผลิต รองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย คือตอ้งมีหน้าร้านท่ีสามารถลองสินคา้ได้ ปัจจยัด้านส่งเสริม การตลาด คือมี
ส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่   
 

ชฎาพร อรชุน (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ท่ี
ส่งเสริมต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) เพื่อส ารวจความคาดหวงัในองคป์ระกอบของรองเทา้กีฬา 2) เพื่อส ารวจการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬาของผูบ้ริโภค 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคาดหวงัในองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
เพศหญิงและเพศชายท่ีเคยซ้ือรองเทา้กีฬา โดยใช้วิธีการ สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความ เช่ือถือเท่ากบั 0.949 และมีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ี ระดบันยัส าคญั 0.5 ผลการวิจยัพบวา่ เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรสเป็น โสด มีระดับการศึกษาเป็นปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน โดยส่วนมากผูบ้ริโภคจะให้ ความคาดหวงัในเร่ืองขององคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑ์ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ดา้นคุณค่า/ คุณประโยชน์เพิ่ม และดา้นการให้บริการอ่ืนๆ 
ซ่ึงองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ทั้ง 3 ดา้นน้ี ถือวา่เป็น ปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัมากท่ีสุด ส่งผล
ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา โดยสรุปได้ ว่า ความคาดหวงัในองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ เมือง จงัหวดันนทบุรี   

 
ชานนท์ อันสมศรี (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการเลือกซ้ือ

รองเทา้กีฬาแบดมินตนัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ในการ
เลือกซ้ือรองเทา้กีฬาแบดมินตนัในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งค านึงถึงความ
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กระชบั นุ่ม พอดีเทา้ และรับแรงกระแทกไดดี้ โดยรองเทา้ตอ้งส่งเสริม ประสิทธิภาพในการเล่นมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ค านึงในเร่ืองของช่ือเสียงของตราสินคา้  

 
อธิพร หวังเสรีกุล (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วน 
บุคคลและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค โดยมี 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม น าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง 
พรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาเพื่อใชใ้นการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬา แต่มีส่วนน้อยท่ีตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาเพื่อใส่ไปเท่ียว ไปท างาน และไปเรียน โดย
ผูบ้ริโภคส่วน ใหญ่จะไม่เจาะจงยี่ห้อของรองเทา้กีฬาแต่จะมุ่งเน้นท่ีปัจจยัหลกัทั้ง 4 ประการของ
ผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี คุณภาพ ความคงทน ความนุ่มสบาย น้าํหนก ัรูปแบบ ช่ือตราสินคา้ ราคากบัคุณภาพ 
ราคากบัช่ือตรา สินคา้ สถานทห่ีรือแหล่งทซ้ื่ีอมีความสะดวกสบาย รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย 
เร่ืองของการลด ราคา มีของแถม มีบริการหลงัการขาย ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีถือว่ามีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค  

 
จากการศึกษางานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 จึงน ามาซ่ึงตวั
แปร ในการก าหนดในกรอบของงานวจิยั ทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
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      ตวัแปรตน้               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ปัจจยัทางการตลาด 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ปัจจยัดา้นราคา 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล 

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
8. ปัจจยัตราสินคา้ 
(ดดัแปลงจาก Kotler , 1991 ;       
ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ ์, 2558 ;  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 ; 
กลัยรัตน์ โตสุขศรี , 2555) 

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน ์

สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
(สุทามาศ จนัทรถาวร , 2556) 



    บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั รูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อแพน 
ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดยแบ่งการวิจยัตามปัจจยัทางการตลาดออกเป็น ดา้น
ผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล  ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการ  และตราสินคา้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  

ประชากร ได้แก่ ลูกค้าท่ีเคยซ้ือหรือซ้ือสินค้าประเภทรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือหรือซ้ือสินคา้ประเภทรองเทา้กีฬายี่ห้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือหรือ
ซ้ือสินคา้ประเภทรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ท่ีแน่นอน
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยใชสู้ตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ สูตร  W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
  Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
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 ผูว้จิยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น ร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ 
   P = .50 (50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
  n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
  n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
  n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  

แต่เพื่อความแม่นย  าและป้องกนัความผดิพลาดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บ
ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
 วธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง   

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non–Probability Sampling) เป็นการ
สุ่มตวัอยา่งท่ีค่าความน่าจะเป็นของการเลือกตวัอยา่งในแต่ละหน่วยจากประชากรไม่สามารถหา
หรือก าหนดได ้โดยเปิดโอกาสให้ประชากรมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเลือกข้ึนมาเป็นตวัแทนเท่าๆกนั การ
เลือกตวัอย่างโดยวิธีการน้ี มีหลกัประกนัทางสถิติท่ีจะเช่ือไดว้่า ตวัอย่างท่ีไดรั้บเลือกข้ึนมานั้น 
เป็นตวัแทนของมวลประชากรนั้นๆ โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้ตรงตามหลกัเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผูว้ิจยั จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 
เฉพาะประชากรท่ีเคยซ้ือหรือซ้ือสินคา้ประเภทรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 

 
2. เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ได้สร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษารูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับ
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
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ตัวแปร ประเภทของมำตรวดั ลกัษณะของกำรวดั 
1. เพศ มาตรานามบญัญติั 

(Nominal Scale) 
1. ชาย 
2. หญิง 

2. อาย ุ มาตราเรียงอนัดบั 
(Ordinal Scale) 

1. ต ่ากวา่ 20 ปี 
2. อาย ุ20-30 ปี 
3. อาย ุ31-40 ปี 
4. อาย ุ41-50 ปี 
5. มากกวา่ 50 ปี 

3. อาชีพ มาตรานามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

1. นกัเรียน/นกัศึกษา 
2.รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 
3. ท างานบริษทัเอกชน 
4. อาชีพอิสระ/คา้ขาย 
5. ธุรกิจส่วนตวั 
6. อ่ืนๆ 

4. ระดบัการศึกษา มาตรานามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. ระดบัรายไดต่้อเดือน มาตราเรียงอนัดบั 
(Ordinal Scale) 

1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
2. รายได ้10,000-20,000 บาท 
3. รายได ้20,001-30,000 บาท 
4. รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 

 
ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัทางการตลาด โดยวดัระดับความคิดเห็นเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี 5 ระดบัความส าคญั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด, เห็นดว้ย
มาก, เห็นด้วยปานกลาง, เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด ในการให้คะแนนแต่ละขอ้ค าถาม 
ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์, ปัจจยัด้านราคา, ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย, ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด, ปัจจยัดา้นบุคคล, ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ, ปัจจยัดา้นกระบวนการ และ
ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม  
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ส่วนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน โดยวดัระดบั
ความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี 5 ระดบัความส าคญั คือ เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด, เห็นดว้ยมาก, เห็นดว้ยปานกลาง, เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ในการให้คะแนนการ
ตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม  

 
3. วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

1) แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ ดงัน้ี  
ขั้นท่ี 1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถาม 
ขั้นท่ี 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสาร บทความ 
ขั้นท่ี 3 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่างตามโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีได้

ออกไปไว ้
ขั้นท่ี 4  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีเป็นค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Validity of content) โดย

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึน และน าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้เฉพาะทางให้ท าการ
พิจารณาแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก 2) เพื่อเป็นการทดสอบความตรง (Validity) ความ
ครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกต้องในส านวนภาษา และความสอดคล้องของขอ้ค าถามกับ
วตัถุประสงค ์หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแบบสอบถามท่ีผา่นการประเมินของผท็รงคุณวุฒิมาใช ้เป็น
แนวทางส าหรับการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม และหาค่าความตรงตามเทคนิค Item Objective 
Congruence (IOC) ตามเกณฑ์ท่ีต้องมากกว่า 0.5 ถ้าต ่ากว่า 0.5 ให้ตัดค าถามข้อนั้นออก ซ่ึงการ
ทดสอบแบบสอบถามพบวา่ ไดค้่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากบั 0.91 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี 

ขั้นท่ี 5 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีได้ผ่านการแกไ้ขจากผูท้รงคุณวุฒิแล้ว น าเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา (ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก) พิจารณาความสมบูรณ์อีกคร้ัง และน าไปทดลองใช ้
(Pre-Test) กบักลุ่มคนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา จ านวน 40 คน แล้ว
น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) 
เพื่อประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร หรือข้อมูล 2 ชุด โดยท่ีตวัแปร หรือข้อมูล 2 ชุดนั้ น
จะตอ้งอยู่ในรูปของขอ้มูลในมาตราอนัตรภาคหรืออตัราส่วน (Interval or Ratio scale)  และแต่ละ
ขอ้ค าถามมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ในการค านวณหากพบวา่ค่า r=0 การตีความหมายวา่ขอ้มูลไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั อาจไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากอาจเป็นไปไดว้า่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะอ่ืนท่ี
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ไม่ใช่เชิงเส้น (เช่น เส้นโคง้ ฯลฯ) ซ่ึงการทดสอบพบวา่ ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 
0.953 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี  
 
4. วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ี
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดยแบ่งการวิจยัตามปัจจยัทางการตลาดออกเป็น ด้าน
ผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล  ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการ  และตราสินคา้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี
ขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 3.   ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้ค าถามตามเคร่ืองมือ
แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
5. วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 1.  แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2  
 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดออกเป็น ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล  ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ด้าน
กระบวนการและตราสินค้า โดยน าข้อมูลมาค านวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  และใช้ค่า
มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) 
อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, อาชีพ,ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ซ่ึง
เป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  
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 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  ดว้ยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ีย
มาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
 
 2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
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    2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
     2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั  
  

4. สถิติทีใ่ช้ส ำหรับทดสอบสมมติฐำน 
  4.1 สัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์แบบ เพี ย ร์สัน  (Pearson product-moment correlation 
coefficient) 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ใช้สัญญลกัษณ์ rxy เป็นวิธีท่ีใช้วดัความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุด โดยท่ีตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุดนั้นจะตอ้งอยูใ่นรูปของขอ้มูลใน
มาตราอนัตรภาคหรืออตัราส่วน (Interval or Ratio scale)  เช่น การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
สุขภาพกบัการดูแลตนเอง   การหาความสัมพนัธ์ระหว่างน ้ าหนกัแรกเกิดของทารกกบัอายุของ
มารดา เป็นตน้ 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน จะใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์
เชิงเส้นเท่ านั้ น  ดังนั้ น  ในการค านวณหากพบว่าค่ า r=0 การตีความหมายว่าข้อมูลไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนั อาจไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากอาจเป็นไปไดว้่าขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ
อ่ืนท่ีไม่ใช่เชิงเส้น (เช่น เส้นโค้ง ฯลฯ) ดังนั้ น ในการสรุปจึงควรสรุปว่าข้อมูล 2 ชุดไม่มี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้น จึงจะถูกตอ้งชดัเจนกวา่ 
 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 1. ตวัแปรหรือขอ้มูลทั้ง 2 ชุด อยูใ่นมาตราอนัตรภาค หรือมาตราอตัราส่วน 
 2. ขอ้มูลทั้ง 2 ชุด มีการแจกแจงแบบปกติและมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 

3. ขอ้มูลในแต่ละชุดจะตอ้งมีความเป็นอิสระต่อกนั 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ค านวณจากสูตร 
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 เม่ือ  xyr  เป็น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
   X   เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 
  Y  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 
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  YX  เป็น ผลรวมของผลคูณระหวา่งขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 และ 2  
  2

 X  เป็น ผลรวมของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1  
   2

Y  เป็น ผลรวมของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2  
   N  เป็น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กำรทดสอบนัยส ำคัญ 
สมมติฐานของการทดสอบ 

  H0 :    0  (ตวัแปร X และ Y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 
  H1 :    0 (ตวัแปร X และ Y มีความสัมพนัธ์กนั) 
 สถิติทดสอบ  เป็นการทดสอบแบบสองทาง 

   
21

2

r

nr
t




  , df = n-2 

อาณาเขตวกิฤตและการสรุปผล 
จะปฏิเสธ H0 เม่ือค่า t ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่หรือเท่ากบัค่า t,n-2 ท่ีเปิดจากตาราง 
หรือ  t ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่า -t,n-2 

 หรือ น าค่า rxy ท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าวกิฤต rxy  จากตารางส าเร็จรูปโดยใช ้df = n-2   
ถา้ค่า rxy มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั ค่าวกิฤต rxy จะปฏิเสธ H0 

 
4.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้เพื่อ

การพยากรณ์ตวัแปรตามหรือตวัเกณ์จากตวัแปรอิสระหรือตวัท านายจ านวนหน่ึงของตวัแปรท่ี
ตอ้งศึกษา วิธีการพยากรณ์วธีิน้ีจะใชดี้ก็ต่อเม่ือขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะต่อเน่ือง
หรือข้อมูลท่ีมีการจดัเรียงล าดับหรือขอ้มูลท่ีจดัเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงในแต่ละระดับของข้อมูลท่ี
จดัเป็นหมวดหมู่นั้นจะประกอบไปด้วยเลข  2 ประเภท คือ 1 และ 0 โดยก าหนดระดับความ
ตอ้งการท่ีจะศึกษาของแต่ละระดบัมีค่าเป็น และคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีไม่ตอ้งการศึกษามีค่าเป็น 0 
โดยการพยากรณ์ใช้ได้ดีกบัการศึกษาตวัแปรอิสระท่ีมีลกัษณะปนกนัหลายอย่าง คือ ซ่ึงอาจจะ
เป็นตวัแปรท่ีมีลกัษณะต่อเน่ืองตวัแปรท่ีจดัอนัดบั หรือตวัแปรท่ีเป็นหมวดหมู่ในเวลาเดียวกนั 

 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร และน าข้อมูลท่ี
รวบรวมมาอยู่ในมาตราอตัราส่วนตวัแปรท่ีจะน ามาหาค่าสหสัมพนัธ์นั้น สามารถแบ่งออกได ้2 
ประเภท คือ 
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1. ตวัเกณฑ ์คือตวัแปรท่ีผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่มีค่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น ข้ึนอยู่
กบัตวัแปรอะไรบา้งโดยเกณฑน้ี์สามารถเทียบไดก้บัตวัแปรตาม 

2. ตวัพยากรณ์ คือตวัแปรท่ีผูท้  าการวิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีผลต่อตวัเกณฑ์
หรือไม่ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีท าให้ค่าของตวัเกณฑ์เมข้ึนหรือลดลงไดห้รือไม่ โดยตวัพยากรณ์จะมี
มากกวา่ 1 ตวัข้ึนไปเสมอ 

หลกัเกณฑ์ของการเลือกสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีการเลือกอยู่ 2 
ประการ คือ 

1. สามารถท าให้สมการท่ีสร้างข้ึนมามีประโยชน์ในการยากรณ์มากท่ีสุด ในสมการนั้น
ควรประกอบด้วยตวัแปรอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ซ่ึงจะท าให้ค่าของตวัแปรตามท่ีได้
ค  านวณนั้นมีความน่าเช่ือถือสูงสุด 

2. การใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแปรอิสระจ านวนมากซ่ึงถือเป็นการ
ส้ินเปลือง ซ่ึงควรใชต้วัแปรอิสระจ านวนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้

ขอ้พิจารณาทั้ง 2 ประการมีส่วนขดัแยง้ในตวัเอง ทางเลือกท่ีจะประนีประนอมในการหา
ขอ้สรุปในการเลือกสมการในการพยากรณ์นั้น คือเลือกสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด 
เพื่อท่ีจะไดต้วัแปรอิสระท่ีเหมาะสมจ านวนน้อย แต่สามารถให้ผลการพยากรณ์ท่ีเช่ือถือไดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(พงศศ์กัด์ิ คงทรัพย,์ 2552) 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั รูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อแพน 

ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดยแบ่งการวิจยัตามปัจจยัทางการตลาดออกเป็นดา้น
ผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล  ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ  ด้านกระบวนการ  และตราสินค้า  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูล  และแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรย่อของตวัแปรท่ี
ศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผุศึ้กษาไดเ้สนอสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 n   แทน ขนาดของผูบ้ริโภค 
 X   แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของผูบ้ริโภค 
 S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

Sig.            แทน   ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 H

0 
  แทน  สมมติฐานหลกั (Null hypothesis)  

 H
1 
  แทน  สมมติฐานแยง้ (Alternative hypothesis)  

 *   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบ่งการน าเสนอ
เป็น 4 ตอน ตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3   

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3   

ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางท่ี 4.1   
 
ตารางที ่4.1 จ านวน และร้อยละของผูบ้ริโภค จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
                    (n = 400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 134 33.5 
หญิง 266 66.5 

2. อาย ุ   
ต ่ากวา่ 20 ปี 7 1.8 
20 - 30 ปี 141 35.3 
31 - 40 ปี 42 10.5 
41 - 50 ปี 180 45.0 
ตั้งแต่ 51 ข้ึนไป 30 7.5 

3. อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา 7 1.8 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 50 12.5 
ท างานบริษทัเอกชน 309 77.3 
อาชีพอิสระ/คา้ขาย 7 1.8 
ธุรกิจส่วนตวั 16 4.0 
อ่ืนๆ 11 2.8 

4. ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 112 28.0 
ปริญญาตรี 282 70.5 
สูงกวา่ปริญาตรี 6 1.5 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)          
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

5. ระดบัรายไดต่้อเดือน   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 14 3.5 
รายได ้10,000 – 20,000 บาท 237 59.3 
รายได ้20,001 – 30,000 บาท 87 21.8 
รายได ้30,001 บาทข้ึนไป 62 15.5 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.5 

และ 33.5 ตามล าดบั มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 77.3  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 
– 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 
 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3   

การวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพนท่ีร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้น
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ เสนอดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาด
โดยรวม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ปัจจยัทางการตลาด X  S.D. ระดบัความส าคญั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.54 .633 มาก 
2. ดา้นราคา  3.50 .679 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.93 .727 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.27 .713 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
ปัจจยัทางการตลาด X  S.D. ระดบัความส าคญั 

5. ดา้นบุคคล 3.50 .758 มาก 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.78 .732 มาก 
7. ดา้นกระบวนการ 3.48 .700 ปานกลาง 
8. ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 3.25 .899 ปานกลาง 

 รวม 3.53 .558 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น
พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X = 3.93) รองลงมาไดแ้ก่ 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ ( X = 3.78)  และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในด้านความสัมพนัธ์กบัตรา
สินคา้ ( X = 3.25) 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
6. ตราสินคา้ของรองเทา้กีฬามีช่ือเสียง  3.61 .849 มาก 
7. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีคุณภาพดี แขง็แรง และคงทน 3.53 .785 มาก 
8. รูปแบบและสีสันของรองเทา้มีความหลากหลาย 3.56 .916 มาก 
9. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีนวตักรรมท่ีทนัสมยั 3.27 .859 ปานกลาง 
10. วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีคุณภาพดี 3.63 .834 มาก 
11. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสวมใส่สบาย กระชบัเทา้ 3.61 .758 มาก 
12. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีการระบายอากาศไดดี้ 3.69 .765 มาก 
13. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีน ้าหนกัเบา 3.74 .838 มาก 
14. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีอายกุารใชง้าน 3.43 .884 ปานกลาง 
15. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีการรับประกนัคุณภาพ 3.34 .836 ปานกลาง 

 รวม 3.54 .633 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54) เม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายี่ห้อแพนมีน ้ าหนักเบา ( X = 
3.74) รองลงมาได้แก่เร่ืองรองเท้ากีฬายี่ห้อแพนมีการระบายอากาศได้ดี ( X = 3.69) และให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีนวตักรรมท่ีทนัสมยั ( X = 3.27) 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
ราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นราคา X  S.D. ระดบัความส าคญั 
16. ราคาของรองเทา้กีฬามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.45 .666 ปานกลาง 
17. ราคาของรองเทา้กีฬามีความเหมาะสมกบัยีห่อ้ 3.59 .821 มาก 
18. ราคาของรองเทา้กีฬามีความเหมาะสมกบัรายไดผู้ซ้ื้อ 3.53 .898 มาก 
19. ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 3.31 .943 ปานกลาง 
20. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีหลายระดบัราคาให้เลือก 3.65 .959 มาก 

 รวม 3.50 .679 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเท้ากีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายีห่้อแพนมีหลายระดบัราคาให้เลือก ( X

= 3.65) รองลงมาได้แก่เร่ืองราคาของรองเท้ากีฬายี่ห้อแพนมีความเหมาะสมกับยี่ห้อ ( X = 3.59)  
และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน ( X = 3.31) 
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย X  S.D. ระดบัความส าคญั 
21. มีท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน 3.94 .787 มาก 
22. การเดินทางไปยงัร้าน มีความสะดวก 3.99 .884 มาก 
23. การจดัวางสินคา้ภายในร้าน เป็นหมวดหมู่ ตามประเภท 3.89 .710 มาก 

 รวม 3.93 .727 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการเดินทางไปยงัร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสะดวก ( X = 3.99) รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีท าเลท่ีตั้ งใกล้แหล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน ( X = 3.94) และให้
ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองการจดัวางสินคา้ภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
เป็นหมวดหมู่ แบ่งตามประเภทกีฬา ( X = 3.89) 
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด X  S.D. ระดบัความส าคญั 
24. ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด , 1 แถม 1 
3.41 .910 ปานกลาง 

25. ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีตวัอยา่ง
สินคา้ใหท้ดลองสวมใส่ 

3.77 .902 มาก 

26. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ 2.84 1.063 ปานกลาง 
27. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มี Presenter ท่ีมีช่ือเสียง ในการ

โฆษณา 
2.89 1.083 ปานกลาง 

28. ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีพนกังาน
ขาย ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและค าแนะน า 

3.45 .954 ปานกลาง 

29. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการรับประกนัสินคา้และบริการ
หลงัการขาย 

3.26 .803 ปานกลาง 

 รวม 3.27 .713 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองร้านสปอร์ตทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองสวมใส่  ( X = 3.77) รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีพนกังานขาย ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและค าแนะน า ( X = 3.45) และให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ  ( X = 2.84)  
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นบุคคล X  S.D. ระดบัความส าคญั 
30. พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล

พระราม 3 มีความรู้และแนะน าสินคา้ไดดี้ 
3.41 .783 ปานกลาง 

31. พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสุภาพและมนุษยสัมพนัธ์ดี 

3.55 .848 มาก 

32. พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความใส่ใจและรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

3.55 .767 มาก 

 รวม 3.50 .758 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือร้องเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.50) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสุภาพและมนุษยสัมพนัธ์ดี ( X = 3.55) รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองพนกังานขายในร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความใส่ใจและรวดเร็วในการให้บริการ ( X = 3.55) และ
ให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองพนักงานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
ความรู้และแนะน าสินคา้ไดดี้ ( X = 3.41)  
  
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
33. รูปแบบร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี

การตกแต่งสวยงาม สะอาด และทนัสมยั 
3.59 .820 มาก 

34. บรรยากาศภายในร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม3 ดี เช่น ความสวา่งในร้านเพียงพอ ไม่มีกล่ิน 

3.89 .747 มาก 

35. มีการจดัวางสินคา้ในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นระเบียบและง่ายต่อการ
เลือก 

3.90 .848 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ X  S.D. ระดบัความส าคญั 

36. ภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวก  เช่น เกา้อ้ีส าหรับนัง่ลอง
รองเทา้ กระจก 

3.74 .823 มาก 

 รวม 3.78 .732 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78)  เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีการจดัวางสินคา้ในร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นระเบียบและง่ายต่อการเลือก ( X = 
3.90) รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองบรรยากาศภายในร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3 ดี เช่น ความ
สวา่งในร้านเพียงพอ ไม่มีกล่ิน ( X = 3.89) และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรูปแบบร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีการตกแต่งสวยงาม สะอาด และทนัสมยั ( X = 3.59)  
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
กระบวนการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นกระบวนการ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
37. ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีช่องทาง

การช าระเงินท่ีหลากหลาย 
3.37 .869 ปานกลาง 

38. ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีขั้นตอน
การช าระเงินท่ีมีความสะดวก 

3.59 .723 มาก 

 รวม 3.48 .700 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มีขั้นตอนการช าระเงินท่ีมีความสะดวก ( X = 3.59)  และให้ความส าคญัน้อย
ท่ีสุดในเร่ืองร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ( X = 
3.37)  
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ X  S.D. ระดบัความส าคญั 
39. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสามารถใชส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีภูมิ

ฐานของผูซ้ื้อได ้
3.29 .885 ปานกลาง 

40. รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนเป็นรองเทา้ท่ีแสดงถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวติท่ีทนัสมยั 

3.23 .957 ปานกลาง 

 รวม 3.25 .899 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) เม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายี่ห้อ
แพนสามารถใชส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีภูมิฐานของผูซ้ื้อได ้( X = 3.29) และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด
ในเร่ืองรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนเป็นรองเทา้ท่ีแสดงถึงรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีทนัสมยั ( X = 3.23)  
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3   
 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 

การตดัสินใจซ้ือ X  S.D. ระดบัการตดัสินใจ 
41. ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป ท่านจะเลือกซ้ือ

รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน (Pan)  
3.23 .927 ปานกลาง 

 รวม 3.23 .927 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ระดบัในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพนในคร้ัง
ต่อไป อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.23)   
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ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน  
4.1 วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร  
การทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Pearson Correlation เพื่อ

อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3   ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน 
ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 โดยแบ่งเป็นขอ้สมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 

 
สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อ

แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
จากสมมติฐานท่ี 1.1 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อแพน ท่ีร้าน

สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
H1: ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้าน

สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที ่4.12  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ r 
Sig. 

(2-tailed) 

  ตราสินคา้ของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีช่ือเสียง .462 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีคุณภาพดี แขง็แรง และคงทน .593 .000* 
  รูปแบบและสีสันของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความหลากหลาย .535 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีนวตักรรมท่ีทนัสมยั .615 .000* 
  วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีคุณภาพดี .282 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสวมใส่สบาย กระชบัเทา้ .635 .000* 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ r 
Sig. 

(2-tailed) 

  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีการระบายอากาศไดดี้ .592 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีน ้าหนกัเบา .402 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีอายกุารใชง้าน .468 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีการรับประกนัคุณภาพ .511 .000* 

รวม .667 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบวา่ มีค่า 
Sig (2- tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .667 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่หอ้แพน ท่ี
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

จากสมมติฐานท่ี 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัด้านราคาไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้าน

สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
H1: ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต 

ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นราคากบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นราคา r 
Sig. 

(2-tailed) 
  ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ .539 .000* 
  ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบัยีห่อ้ .467 .000* 
  ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบัรายไดผู้ซ้ื้อ .287 .000* 
  ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนถูกกวา่รองเทา้กีฬายีห่อ้อ่ืน .475 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีหลายระดบัราคาให้เลือก .492 .000* 

รวม .565 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.13 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระห่างปัจจยัดา้นราคากบัการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบวา่ มีค่า Sig (2- 
tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นราคาและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .565  แสดงว่า ปัจจยัด้านราคากบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสูง 
 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

จากสมมติฐานท่ี 1.3 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
H1: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อ

แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย r 
Sig. 

(2-tailed) 

  มีท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน .442 .000* 
 การเดินทางไปยงัร้าน มีความสะดวก .426 .000* 
  การจดัวางสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่ แบ่งตามประเภทกีฬา .396 .000* 

รวม .461 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.14  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 พบว่า มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .461 แสดงวา่ 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานที ่1.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

จากสมมติฐานท่ี 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อ

แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
H1: ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อ

แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด r 
Sig. 

(2-tailed) 

  ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีกิจกรรมส่งเสริมการ 
  ขาย เช่น ส่วนลด , 1 แถม 1 

.451 .000* 

  ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีตวัอยา่งสินคา้ให ้
  ทดลองสวมใส่ 

.480 .000* 

  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ .328 .000* 
  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มี Presenter ท่ีมีช่ือเสียง ในการโฆษณา .449 .000* 
  ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีพนกังานขาย ท่ีคอยให ้
  ค  าปรึกษาและค าแนะน า 

.484 .000* 

  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการรับประกนัสินคา้และบริการหลงัการขาย .296 .000* 
รวม .555 .000* 

* p-value < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.15  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการตลาดกับการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 พบว่า มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .555 แสดงวา่ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 

 
สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจยัดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน 

ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
จากสมมติฐานท่ี 1.5 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัด้านบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้าน

สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
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H1: ปัจจยัดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที่ 4.16  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นบุคคล r 
Sig. 

(2-tailed) 

  พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความรู้ 
  และแนะน าสินคา้ไดดี้ 

.606 .000* 

  พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความ 
  สุภาพและมนุษยสัมพนัธ์ดี 

.563 .000* 

  พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความ 
  ใส่ใจและรวดเร็วในการให้บริการ 

.509 .000* 

รวม .590 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.16  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคลกบั

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบวา่ มีค่า Sig 
(2- tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านบุคคลและการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .590 แสดงว่า ปัจจยัด้านบุคคลกับการตดัสินใจซ้ือ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
 

สมมติฐานที่ 1.6 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

จากสมมติฐานท่ี 1.6 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
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H0: ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

H1: ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่หอ้แพน 
ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.17  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ r 
Sig. 

(2-tailed) 

  รูปแบบร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีการตกแต่ง 
  สวยงาม สะอาด และทนัสมยั 

.486 .000* 

  บรรยากาศภายในร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3 ดี เช่น  
  ความสวา่งในร้านเพียงพอ ไม่มีกล่ิน 

.483 .000* 

  มีการจดัวางสินคา้ในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  
  มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นระเบียบและง่ายต่อการเลือก 

.487 .000* 

  ภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีอุปกรณ์ท่ี 
  อ  านวยความสะดวก  เช่น เกา้อ้ีส าหรับนัง่ลองรองเทา้ กระจก 

.449 .000* 

รวม .527 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.17  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
พบว่า มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพและการตัดสินใจซ้ือ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .527 แสดงวา่ ปัจจยั
ด้านลักษณะทางกายภาพกับการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
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สมมติฐานที่ 1.7 ปัจจยัดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

จากสมมติฐานท่ี 1.7 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นกระบวนการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ี

ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
H1: ปัจจยัดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้าน

สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.7 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที่ 4.18  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นกระบวนการกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬา ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ r 
Sig. 

(2-tailed) 

  ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีช่องทางการช าระเงิน 
  ท่ีหลากหลาย 

.165 .001* 

  ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีขั้นตอนการช าระเงิน 
  ท่ีมีความสะดวก 

.511 .000* 

รวม .366 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี  4.18  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

กระบวนการกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่หอ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
พบว่า มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ยีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .366  แสดงวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
กับการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ี ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
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สมมติฐานที่ 1.8 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    

จากสมมติฐานท่ี 1.8 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
H1: ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3    
ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.8 แสดงผลดงัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที่ 4.19  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กับตราสินค้ากับการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ r 
Sig. 

(2-tailed) 

  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสามารถใชส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีภูมิฐานของ 
  ผูซ้ื้อได ้

.792 .000* 

  รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนเป็นรองเทา้ท่ีแสดงถึงรูปแบบการด าเนินชีวติ 
  ท่ีทนัสมยั 

.789 .000* 

รวม .810 .000* 
* p-value < 0.05 

 
จากตารางท่ี  4.19  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ความสัมพนัธ์กบัตราสินค้ากบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 พบวา่ มีค่า Sig (2- tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้และ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .810  แสดง
ว่า ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
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4.2 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  
 
ตารางที ่4.20  การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
Dependent Variable : การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 , 
R Square = 0.794,  Adjusted R2 = 0.791,  Constant (α)  = -1.311 

Independent Variables r b Beta 
Std. 

Error 
t Sig Tol. VIF 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้  .810 .566 .549* .899 16.446 .000 .470 2.127 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ .667 .766 .524* .633 13.518 .000 .348 2.870 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  .555 -.585 -.451* .713 -9.895 .000 .252 3.965 
 ดา้นบุคคล   .590 .374 .306* .758 9.321 .000 .486 2.058 
 ดา้นราคา   .565 .169 .124* .679 4.434 .000 .673 1.486 
* p-value < 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20  แสดงปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  พบว่า  ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นราคา มีความสัมพนัธ์แบบพหุกบัการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ พบวา่  ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ สามารถท านายการตดัสินใจซ้ือ
รองทอง ยี่ห้อแพนได้สูงสุด ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูป
คะแนนดิบ (b) เท่ากบั 0.566 และมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 
0.549 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 0.766 และมี
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 0.524  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั -0.585 และมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากบั -0.451 ด้านบุคคล มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 
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0.374 และมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 0.306  และดา้นราคา มีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 0.169 และมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 0.124 
  
 สามารถเขียนสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 1. สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน  ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  

=  (-1.311) + 0.566 (ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้) + 0.766 (ผลิตภณัฑ)์ – 0.585 (การส่งเสริม   
    การตลาด) + 0.374 (บุคคล) + 0.169 (ราคา) 

 
 2. สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่อ้แพน  ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
 = 0.549 (ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้) + 0.524 (ผลิตภณัฑ)์ – 0.451 (การส่งเสริมการตลาด) 
     + 0.306 (บุคคล) + 0.124 (ราคา) 
 
 สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคล และดา้นราคา สามารถร่วมกนัท านายการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อแพน ท่ี
ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  ได้ร้อยละ 79.4 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สามารถท านายไดดี้กวา่ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพียงตวัเดียว 
 



66 
 

บทที ่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ 

สาขาเซ็นทรัลพระราม 3"  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพนท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  (2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพนท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 และ (3) เพื่อคน้หารูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 จ านวน 400 คน ดว้ยวธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาดและ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  และวิเคราะห์
เชิงอนุมาน ใชส้ถิติไคสแควร์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ท่ีระดบัค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 
สรุปผลการวจัิย 
 
1. การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.5 
และ 33.5 ตามล าดบั มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 77.3  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 
– 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3   
 จากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.53)  เม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้านพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (X  = 3.93) 
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รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ (X = 3.78)  และให้ความส าคัญน้อยท่ีสุดในด้าน
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ (X  = 3.25)  
  
 ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.54) เม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายี่ห้อแพนมีน ้ าหนกัเบา (X  = 
3.74) รองลงมาได้แก่เร่ืองรองเท้ากีฬายี่ห้อแพนมีการระบายอากาศได้ดี (X  = 3.69) และให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีนวตักรรมท่ีทนัสมยั (X  = 3.27) 
   
  ดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X   = 3.50)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองรองเท้ากีฬายี่ห้อแพนมีหลายระดบัราคาให้เลือก (X  = 
3.65)  รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองราคาของรองเทา้กีฬายีห่้อแพนมีความเหมาะสมกบัยี่หอ้ (X  = 3.59)  และ
ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน (X  = 3.31) 
  
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.93) เม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการเดินทางไปยงั
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสะดวก (X = 3.99) รองลงมาได้แก่เร่ืองร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน (X = 3.94) 
และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองการจดัวางสินค้าภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 เป็นหมวดหมู่ แบ่งตามประเภทกีฬา (X = 3.89) 
   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู ้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่หอ้แพน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.27) 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองร้านสปอร์ต
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองสวมใส่  (X = 3.77)  รองลงมาไดแ้ก่ เร่ือง
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีพนกังานขาย ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและค าแนะน า ( X  = 
3.45)  และ ให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ (X  = 
2.84) 
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 ด้านบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.50) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสุภาพและมนุษยสัมพนัธ์ดี (X  = 3.55)  รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองพนกังานขายในร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความใส่ใจและรวดเร็วในการให้บริการ (X  = 3.55) และ
ให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในเร่ืองพนักงานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
ความรู้และแนะน าสินคา้ไดดี้ (X = 3.41) 
  
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.78)  เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีการจดัวางสินคา้ในร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นระเบียบและง่ายต่อการเลือก (X  = 
3.90) รองลงมาไดแ้ก่เร่ืองบรรยากาศภายในร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3 ดี เช่น ความ
สวา่งในร้านเพียงพอ ไม่มีกล่ิน (X = 3.89) และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรูปแบบร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีการตกแต่งสวยงาม สะอาด และทนัสมยั (X  = 3.59) 
  
  ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มีขั้นตอนการช าระเงินท่ีมีความสะดวก ( X = 3.59)  และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด
ในเร่ืองร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ( X = 3.37) 
  
  ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์
กบัตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
3.25) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้
กีฬายี่ห้อแพนสามารถใช้สะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีภูมิฐานของผูซ้ื้อได ้( X = 3.29) และให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองรองเทา้กีฬายีห่้อแพนเป็นรองเทา้ท่ีแสดงถึงรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีทนัสมยั ( X = 
3.23)  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3    
  การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรับพระราม 3  พบวา่ 
ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนในคร้ังต่อไป อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 
3.23)   
 
การทดสอบสมมติฐาน 
  
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้อแพน 
ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่  
 1.1 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 
 1.2 ปัจจยัด้านราคากับการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05  
 1.3 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 1.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยีห่้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 1.5 ปัจจยัดา้นบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3  มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 
 1.6 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
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 1.7 ปัจจยัดา้นกระบวนการกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 1.8 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง  ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
  การวิเคราะห์ปัจจยัท านายการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล และดา้นราคา มีความสัมพนัธ์แบบพหุกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ยี่ห้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  (p-value < 0.05) 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต

ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
  
  1. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
โดยรวมในระดับมาก สอดคล้องกับ วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พบว่า ระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต 
ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่าย ลกัษณะทาง
กายภาพ ผลิตภณัฑ ์ราคา และบุคคล เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก สามารถอธิบายตามล าดบั
ไดด้งัน้ี 
  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก เป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากโดยปกติการเดินทางบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครมักจะมีการจราจรท่ีติดขัด การ
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เดินทางไปในแต่ละสถานท่ีค่อนขา้งใชเ้วลานาน แต่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 อยู่
ในแหล่งชุมชนท่ีมีการเดินทางไปมาไดส้ะดวก สามารถมาไดห้ลายเส้นทางและไม่ใช้เวลาในการ
เดินทางมากนกัก่อนเป็นอนัดบัแรก  รวมทั้งการจดัวางสินคา้ภายในร้านของรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน 
เป็นระเบียบจดัวางตามหมวดหมู่และตามประเภท จึงมีความสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ดว้ยเหตุน้ี
กลุ่มผูบ้ริโภคจึงให้ความส าคญัต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายของรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก เป็นอนัดบัแรก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ์ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรองเท้ากีฬาไนก้ี (NIKE) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่ม
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี 
(NIKE) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรกดว้ยเช่นกนั 
  
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดั
วางสินค้าภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็น
ระเบียบและง่ายต่อการเลือกซ้ือ รูปแบบของร้านมีการตกแต่งอย่างสวยงามและดูทันสมัย  
บรรยากาศภายในร้านโปร่งสบาย มีพื้นท่ีส าหรับการทดลองสวมใส่อยา่งเป็นสัดส่วน ดว้ยเหตุน้ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคจึงให้ความส าคญัต่อดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้ยี่ห้อ
แพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั วรรณภรณ์ สินา
เจริญ (2558) ซ่ึงท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาอาดิดาส 
(ADIDAS) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัด้านลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญั
ต่อเร่ืองรูปแบบการจดัร้านท่ีสะอาด เรียบร้อยและการจดัเรียงสินคา้ท่ีมีระเบียบ ง่ายต่อการเลือก เป็น
อนัดบัแรก 
 
 ดา้นผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะรองเทา้กีฬายีห่้อแพนมี
น ้ าหนักเบา  มีการระบายอากาศไดดี้ สวมใส่สบาย กระชบัเทา้  วสัดุท่ีใช้ในการผลิตมีคุณภาพดี มี
ความทนทานและมีสีสันท่ีหลากหลาย  รองเทา้ยีห่้อแพนเป็นสินคา้ท่ีผลิตโดยคนไทยท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ท่ียอมรับมาอยา่งยาวนาน มีการพฒันารูปแบบของรองเทา้เพื่อให้เหมาะสมกบักิจกรรมของผูบ้ริโภค
ในทุก ๆ กิจกรรมมาโดยตลอด ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคจึงให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 อยู่ใน
ระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิมลวรรณ หนูแกว้ ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ
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รองเทา้วิง่ของผูอ้อกก าลงักายในศูนยกี์ฬา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้วิ่งของผูอ้อกก าลงักายในศูนยกี์ฬา เขตกรุงเทพมหานคร 
อยูใ่นระดบัมาก โดยดูจากคุณลกัษณะของรองเทา้วิง่ท่ีดีจะตอ้งมีน ้ าหนกัเบาและรับแรงกระแทกไดดี้ 
เป็นเร่ืองส าคญัอนัดบัแรกของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 
  ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน เป็น
รองเทา้ท่ีผลิตภายในประเทศจึงมีราคาท่ีไม่แพงเม่ือเทียบกบัรองเทา้กีฬาแบรนด์ต่างประเทศ และ
รองเทา้กีฬายี่ห้อแพนยงัมีคุณภาพท่ีดีเกินราคา เน่ืองจากรองเทา้ถูกผลิตออกมาเพื่อให้เหมาะสมกบั
การใชง้านในสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย จึงมีความทนทาน สามารถใชง้านไดย้าวนาน มีความ
คุม้ค่าเกินราคา ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริโภคจึงให้ความส าคญัต่อดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบั ศิริพร 
ศรีศิริกุล ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการ
เลือกซ้ือรองเท้ากีฬา พบว่า ปัจจยัด้านราคาส่งผลต่อการเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ในระดบัมาก  โดยให้ความส าคญัต่อเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้า
เหมาะสมกบัราคา เป็นอนัดบัแรก  
 
 ดา้นบุคคล ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะพนกังานขายมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ี
ดี มีความรู้และสามารถแนะน าสินค้าได้อย่างถูกต้อง เอาใจใส่ลูกค้าและมีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาอาดิดาส  ของผู ้บ ริโภคเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อเร่ืองพนกังานขายมีความสุภาพ
และมนุษยส์ัมพนัธ์ดี เป็นอนัดบัแรก 
 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบวา่  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลไปในทิศทางเดียวกนั นั่นหมายความว่า หากบริษทัแพน 
สามารถปรับปรุงและพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ให้ตรงกบัความตอ้งการ
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ของกลุ่มลูกคา้ใหม้ากข้ึน ก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีมากข้ึนดว้ยเช่นกนั และผลจากการศึกษายงั
พบอีกวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นตวัท านายการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ยี่ห้อแพน ท่ีร้าน
สปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกนัในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ตราสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นราคา  
  
 ระดบัค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬา ยี่ห้อแพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เป็นความสัมพนัธ์ในระดบัสูง โดยมีค่า 
Sig เท่ากับ 0.000 นั่นหมายถึงปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้น
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ยีห่อ้แพน ท่ีร้านสปอร์ตทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ทั้งน้ีเป็น
เพราะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ คือ 
ส่วนประกอบส าคัญท่ีจะเป็นตวักระตุ้นความต้องการและส่งผลท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค รวมทั้งในปัจจุบนัเทรนในการออกก าลงักายก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนวยัท างานส่วนใหญ่ จึง
มีความตอ้งการในการซ้ือหาอุปกรณ์เบ้ืองตน้ในการออกก าลงักายนัน่คือ รองเทา้กีฬากนัมากข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกับแบบจ าลองพฤติกรรมผู ้ซ้ือของ Kotler and Amstrong ท่ีระบุว่าส่วนประสมทาง
การตลาดจะเป็นตวักระตุ้นให้ผูซ้ื้อเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการนั้น ๆ สอดคล้องกับนัดมน ภู่ทอง 
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายี่ห้อไนก้ีของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้ไนก้ีทุกดา้น ท่ีระดบัปานกลาง ค่า Sig เท่ากบั 0.000 เช่นกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
  
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด จากปัจจยัท านายท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสูงสุดในการศึกษาคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
 1. ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเห็นถึงความส าคญัใน
เร่ืองรองเทา้กีฬายี่ห้อแพนแสดงถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีทนัสมยั แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูบ้ริโภค
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ตอ้งการรูปแบบของรองเทา้กีฬาท่ีมีความทนัสมยัสามารถใส่เพื่อท ากิจกรรมในชีวติประจ าวนั ดงันั้น
ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
สินคา้และกลุ่มเป้าหมาย  
 2. ดา้นผลิตภณัฑ์ จากผลการศึกษา พบวา่ เร่ืองคุณภาพ น ้ าหนกั และการระบายอากาศของ
รองเท้าเป็นเร่ืองส าคัญอันดับแรกท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคจะใช้ตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ดังนั้ น ควรให้
ความส าคัญในการรักษามาตรฐานคุณภาพเอาไว ้และเพิ่มการพฒันาด้านนวตักรรมด้านความ
ปลอดภยัในการสวมใส่ 
 3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงดา้นการรับประกนัสินคา้และบริการหลงัการขาย
ให้ดีข้ึน และจดัโปรโมชัน่ในแต่ละเทศกาล หรือเขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกีฬา เพื่อเป็น
การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทั 
 4. ดา้นบุคคล  ควรจดัฝึกอบรมพนกังานขายในดา้นของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้ เน่ืองจาก
พนกังานขายท่ีมีความรู้และสามารถแนะน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งให้กบัลูกคา้ไดจ้ะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วย
ท าใหลู้กคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายมากข้ึน   
 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ เพื่อน าขอ้มูลมาใช้
ในการส่งเสริมและพฒันาปัจจยัเหล่านั้นในการรักษากลุ่มลูกคา้ใหอ้ยูก่บัสินคา้ของเราไดย้ ัง่ยนืต่อไป 
  2. ควรศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ในดา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีนิยมมากยิง่ข้ึน  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
รูปแบบการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีายีห้่อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

MODEL OF DECISION TO BUY SPORTS SHOES BRAND PAN  
AT SPORT TOWN SHOP CENTRAL RAMA 3 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
 

ส่วนที ่1   สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
1. เพศ              

 1.ชาย      2.หญิง 
2. อาย ุ           
  1. ต ่ากวา่ 20 ปี     2. อาย ุ20 - 30 ปี 
  3. อาย ุ31 – 40 ปี     4. อาย ุ41 - 50 ปี 
  5. มากกวา่ 50 ปี 
3. อาชีพ 
  1. นกัเรียน / นกัศึกษา     2. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  3. ท างานบริษทัเอกชน    4. อาชีพอิสระ / คา้ขาย 
  5. ธุรกิจส่วนตวั     6. อ่ืนๆ  
4. ระดบัการศึกษา 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี  

 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 



 

5. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
  1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท     2. รายได ้10,000 – 20,000 บาท 
  3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท   4. รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีายี่ห้อแพน (Pan) 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความส าคัญของท่านเพยีงค าตอบเดียว 
  ระดบัความส าคญั 
  5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4 = เห็นดว้ยมาก 
  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
  2 = เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รองเท้ากฬีายี่ห้อแพน (Pan) 
ความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

6 ตราสินคา้ของรองเทา้กีฬายีห่้อแพนมีช่ือเสียง           

7 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีคุณภาพดี แขง็แรง และคงทน           

8 
รูปแบบและสีสันของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความ
หลากหลาย           

9 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีนวตักรรมท่ีทนัสมยั           

10 วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีคุณภาพดี           

11 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสวมใส่สบาย กระชบัเทา้           

12 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีการระบายอากาศไดดี้           

13 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีน ้าหนกัเบา           

14 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีอายกุารใชง้าน           

15 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีการรับประกนัคุณภาพ           

 



 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รองเท้ากฬีายี่ห้อแพน (Pan) 
ความส าคัญ 

 5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านราคา 

16 
ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบั
คุณภาพ           

17 ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบัยีห่อ้ 
          

18 
ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบัรายได้
ผูซ้ื้อ           

19 ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนถูกกวา่รองเทา้กีฬายีห่อ้อ่ืน           

20 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีหลายระดบัราคาให้เลือก           

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

21 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีท าเลท่ีตั้ง
ใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน           

22 
การเดินทางไปยงัร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสะดวก           

23 
การจดัวางสินคา้ภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 เป็นหมวดหมู่ แบ่งตามประเภทกีฬา           

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

24 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด , 1 แถม 1           

25 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีตวัอยา่ง
สินคา้ใหท้ดลองสวมใส่           

26 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ           

27 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มี Presenter ท่ีมีช่ือเสียง ในการ
โฆษณา           

28 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีพนกังาน
ขาย ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและค าแนะน า           

 



 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รองเท้ากฬีายี่ห้อแพน (Pan) 
ความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

29 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการรับประกนัสินคา้และบริการหลงั
การขาย           

ปัจจัยด้านบุคคล 

30 
พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
มีความรู้และแนะน าสินคา้ไดดี้ 

          

31 
พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
มีความสุภาพและมนุษยสัมพนัธ์ดี 

          

32 
พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
มีความใส่ใจและรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

          

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 

33 
รูปแบบร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีการ
ตกแต่งสวยงาม สะอาด และทนัสมยั 

          

34 
บรรยากาศภายในร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3 
ดี เช่น ความสวา่งในร้านเพียงพอ ไม่มีกล่ิน 

          

35 
มีการจดัวางสินคา้ในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นระเบียบและง่ายต่อการ
เลือก 

          

36 
ภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวก  เช่น เกา้อ้ีส าหรับนัง่ลอง
รองเทา้ กระจก           

 
 
 
 



 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รองเท้ากฬีายี่ห้อแพน (Pan) 
ความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

37 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีช่องทางการ
ช าระเงินท่ีหลากหลาย           

38 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีขั้นตอนการ
ช าระเงินท่ีมีความสะดวก           

ด้านความสัมพนัธ์กบัตราสินค้า 

39 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสามารถใชส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีภูมิ
ฐานของผูซ้ื้อได ้           

40 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนเป็นรองเทา้ท่ีแสดงถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวติท่ีทนัสมยั           

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีายี่ห้อแพน (Pan) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความส าคัญของท่านเพยีงค าตอบเดียว 
 

การตัดสินใจ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

41 
ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป ท่านจะเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา
ยีห่อ้แพน (Pan)  

          

 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ผลการวเิคราะห์ความตรงด้านเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content validity) 
 
 การวิเคราะห์ความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถามนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ซ่ึงมีเกณฑ์ต่อไปน้ี IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 
แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการวดั หากได้น้อยกว่า 0.50 แสดงว่าข้อ
ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดัหรือแบบสอบถามนั้นไม่มีความตรงในการวดั
ไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั (กลัยา วานิชบญัชา, 2557) 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ค่าท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัน้ีค่าอยู่ระหวา่ง 0.67 
ถึง 1.00 คือ 0.91 แสดงว่าค าถามทั้งหมดสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงหมายความว่า
แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหา 
 
 โดยมีผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นผูต้รวจสอบแบบสอบถามฉบบัน้ี มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
 1. ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ  อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  
 2. อาจารยส์มสัก นนทกนก  อาจารยบ์ริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
 3. คุณธชัเมศฐ ์ธนนทว์ฒิุฉตัร์  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทับางกอกแอธเลติค จ ากดั 
 
 ขั้นตอนการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาดว้ยวธีิหาค่าดชันีฯ IOC มีดงัน้ี  
 1. ใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณาแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 2. ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ค าถามเทียบกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
   +1 หมายความวา่ ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
     0 หมายความวา่ ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   -1 หมายความวา่ ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
 
 3. น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ หาค่า IOC รายขอ้จากสูตร  
 

     
N

RIOC 
   

 
   



 

 เม่ือ  IOC คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
    R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
    N     คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
รายละเอียดค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเป็นดงัตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 7.1 ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Testability of Item Variable Congruence Index: IOC) 

ขอ้ท่ี  ค าถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
1 2 3 

1 เพศ +1 +1 +1 1  
2 อาย ุ +1 +1 +1 1 
3 อาชีพ +1 +1 +1 1 
4 ระดบัการศึกษา +1 +1 +1 1 
5 ระดบัรายไดต่้อเดือน +1 +1 +1 1 
6 ตราสินคา้ของรองเทา้กีฬายีห่้อแพนมีช่ือเสียง +1 +1 +1 1 
7 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีคุณภาพดี แขง็แรง คงทน +1 +1 +1 1 

8 
รูปแบบ สีสันของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีมีความ
หลากหลาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

9 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีนวตักรรมทนัสมยั 0 +1 +1 0.67 
10 วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีคุณภาพดี +1 +1 +1 1 
11 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสวมใส่สบาย กระชบัเทา้ +1 +1 +1 1 
12 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีการระบายอากาศไดดี้ +1 +1 +1 1 
13 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีน ้าหนกัเบา +1 +1 +1 1 
14 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีอายกุารใชง้าน +1 +1 +1 1 
15 การรับประกนัคุณภาพของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพน +1 +1 +1 1 

16 
ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

 
+1 0 

 
+1 

0.67 

17 
ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบั
ยีห่อ้ 

 
+1 0 

 
+1 

 
0.67 



 

ขอ้ท่ี  ค าถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
1 2 3 

18 
ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีความเหมาะสมกบั
รายไดผู้ซ้ื้อ 

 
+1 0 

 
+1 

 
0.67 

19 ราคาของรองเทา้กีฬายีห่อ้แพนถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน +1 +1 0 0.67 
20 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนมีหลายระดบัราคาให้เลือก +1 +1 +1 1 

21 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มีท าเล
ท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน 

 
+1 +1 +1 1 

22 
การเดินทางไปยงัร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสะดวก 

 
+1 +1 +1 1 

23 
การจดัวางสินคา้ภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 เป็นหมวดหมู่ ตามประเภทกีฬา 

 
+1 0 +1 0.67 

24 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด , 1 แถม 1 

 
+1 +1 +1 1 

25 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
ตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองสวมใส่ 

 
+1 +1 +1 1 

26 รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ +1 0 +1 0.67 

27 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มี Presenter ท่ีมีช่ือเสียง ในการ
โฆษณา 

 
+1 +1 +1 1 

28 
ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มี
พนกังานขายคอยใหค้  าปรึกษาและค าแนะน า 

 
+1 +1 +1 1 

29 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพน มีการรับประกนัสินคา้และ
บริการหลงัการขาย 

 
+1 0 +1 0.67 

30 
พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความรู้และแนะน าสินคา้ไดดี้ 

 
+1 +1 +1 1 

31 
พนกังานขายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 มีความสุภาพและมนุษยสัมพนัธ์ดี 

 
+1 +1 +1 1 

32 พนกังานขาย มีความใส่ใจและรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

 
+1 +1 +1 1 



 

ขอ้ท่ี  ค าถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
1 2 3 

33 
รูปแบบร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 
มีการตกแต่งสวยงาม สะอาด ทนัสมยั 

 
+1 +1 +1 1 

34 
บรรยากาศภายในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 ดี เช่น ความสวา่งในร้านเพียงพอ ไม่มี
กล่ิน 

 
 

+1 +1 +1 1 

35 
มีการจดัวางสินคา้ในร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นระเบียบ
และง่ายต่อการเลือก 

 
 

+1 +1 +1 1 

36 
มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในร้านสปอร์ต ทาวน์ 
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  เช่น เกา้อ้ีส าหรับนัง่ลอง
รองเทา้ กระจก 

 
 

+1 +1 +1 1 
37 มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย +1 0 +1 0.67 
38 ขั้นตอนการช าระเงินมีความสะดวก +1 0 +1 0.67 

39 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนสามารถใชส้ะทอ้นภาพลกัษณ์
ท่ีภมิูฐานของผูซ้ื้อได ้

 
+1 0 +1 0.67 

40 
รองเทา้กีฬายีห่อ้แพนเป็นรองเทา้ท่ีแสดงถึงรูปแบบ
การด าเนินชีวติท่ีทนัสมยั 

 
+1 +1 +1 1 

41 
ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป ท่านจะเลือกซ้ือรองเทา้
กีฬายีห่อ้แพน (Pan)  

 
+1 +1 +1 1 

 



 

2. ผลการประเมินค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวธีิการหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient 

 
 ขั้นตอนการทดสอบแบบสอบถาม  (Pre-test) เพื่อวิเคราะห์หาความค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้วิธีการทดสอบซ ้ า (Pre-test) 
เพื่อน าผลมาวิเคราะห์วดัค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึง
เป็นท่ีนิยมกันโดยทั่วไปส าหรับการวดัความเช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีอยู่ในรูปมาตรการประเมิน 
(Rating scale) (กลัยา วานิชบญัชา, 2557) ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของค าตอบส าหรับ
ค าถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามนั้น โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

 
   

 เม่ือ  α แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  n  แทน จ านวนของขอ้แบบสอบถาม 
   2

is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถาม 
    เป็นรายขอ้ 
   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 
 ขอ้ค าถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือวดัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึง ยิ่งมีความแปรปรวนสูงเท่าใด จะท า
ใหค้วามเช่ือมัน่ของตวัแปรดงักล่าวลดต ่าลง ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีค านวณได ้จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 
ถึง 1 ในกรณีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ามีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือไดสู้งหรือ
ค่อนขา้งสูง ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเขา้ใกล้ 0.5 หรือมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงว่าแบบสอบถามมี
ความเช่ือถือไดป้านกลางหรือมีความเช่ือถือไดค้่อนขา้งนอ้ยหรือนอ้ยตามล าดบั 
 โดยน าแบบสอบถามท่ีมีค่าความตรงตั้ งแต่ 0.70 ข้ึนไปน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง ซ่ึง
แบบสอบถาม 

ดา้นท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .953  
ดา้นท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .959  
ดา้นท่ี 3 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .948  



 

โดยสรุปแบบสอบถาม พบวา่แบบสอบถามมี 3 ดา้น รวมทั้งหมด 41 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ยอมรับได ้
 
ตารางท่ี 7.2 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง โดยรวมทั้ง 3 ดา้น 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

ตารางท่ี 7.3 สรุปผลทดสอบค่า Cronbach’s Alpha ของ 41 ตวัแปร 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.953 41 

 

ตารางท่ี 7.4 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง 5 ตวัแปรสังเกตได ้ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวม 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.850 5 

 

ตารางท่ี 7.5 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง 35 ตวัแปรสังเกตได ้ดา้นปัจจยัทางการตลาด
โดยรวม 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.959 35 

 



 

ตารางท่ี 7.6 สรุปผลทดสอบ Pre-test 40 ตวัอยา่ง 1 ตวัแปรสังเกตได ้ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.959 1 
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