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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ในปัจจุบนัการออกก าลงักายก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากผูค้นหนั
มาใส่ใจดูแลในเร่ืองของสุขภาพมากขึ้น เห็นไดจ้ากรายการว่ิงมาราธอนตามสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ี
มีผูส้นใจเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีผูรั้กสุขภาพเลือกท่ีจะใช้
เวลาวา่งกบักีฬาท่ีตนเองสนใจ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล กอลฟ์ ป่ันจกัรยาน เทนนิส เป็น
ตน้ โดยส่วนใหญ่แลว้กีฬาเกือบทุกชนิดจ าเป็นตอ้งมีรองเทา้กีฬาเป็นส่วนประกอบในการ
ท ากิจกรรมกีฬานั้น ๆ เพราะนอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงาม ยงัสามารถช่วยป้องกนั 
หรือลดอาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นขณะเล่นกีฬา “กระแสการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา
ท่ีไดรั้บความนิยมมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงกระแสความนิยมของการแข่งขนักีฬาหลาย 
ๆ อยา่ง ทั้งฟุตบอลไทยลีก วอลเลยบ์อล แบดมินตนั กอลฟ์ ฯลฯ และการมีนกักีฬาไทยท่ีมี
ช่ือเสียงหลายคนเป็นแรงบนัดาลใจ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหต้ลาดเส้ือผา้ รองเทา้ อุปกรณ์
กีฬาต่าง ๆ มีความคึกคกัมากขึ้น และอาจกล่าวไดว้า่น่ีเป็นหน่ึงในไม่ก่ีธุรกิจท่ียงัสามารถ
เติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือท่ีไม่เอ้ืออ านวยนกั” 
(หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2562) และเน่ืองการกระแสการออกก าลงักายมี
มากในสังคมปัจจุบนัท าใหเ้ป็นโอกาสในการสร้างรายไดข้องธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็น 
ธุรกิจเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจใหบ้ริการฟิตเนส (Fitness) หรือโรงเรียนสอนกีฬาชนิด
ต่าง ๆ เพราะเม่ือมีกระแสการออกก าลงักายมากผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะออกก าลงักายมากขึ้น
ยอ่มตอ้งการหาซ้ืออุปกรณ์ และเคร่ืองแต่งกายของกีฬาชนิดนั้น ๆ มากขึ้นตามไปดว้ย เพื่อ
ความสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสนุกสนานในการเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ  รวมไป
ถึงช่วยในการสนบัสนุน และลดความเส่ียงของการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นหากใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่
ตรงกบัชนิดกีฬา 
   รองเทา้กีฬาเป็นส่วนหน่ึงในการออกก าลงักาย และเป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดแรก ๆ ท่ี
ผูบ้ริโภคจะนึกถึงเม่ือตอ้งการออกก าลงักาย ประโยชน์ท่ีนอกเหนือจากความสวยงาม และ
ช่วยลดอาการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นแลว้ ยงัแสดงถึงชนิดกีฬาท่ีชอบ ท าใหผู้ท่ี้สวมใส่มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่ใจมากขึ้น และสนบัสนุนการเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ รองเทา้กีฬายีห่อ้
อดิดาส (ADIDAS) เป็นรองเทา้กีฬาท่ีไดรั้บความนิยมติดอนัดบัโลก โดยในปี 2562 มี
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ยอดขายอยูท่ี่ 6.41 พนัลา้นยูโรและมีผลก าไรท่ี 646 ลา้นยโูร “อดิดาส เผยก าไร - ยอดขาย
ไตรมาส 3/2562 ดีเกินคาด อดิดาส บริษทัผลิตสินคา้ดา้นกีฬายกัษใ์หญ่ของเยอรมนีเปิดเผย
วา่ บริษทัมีก าไรสุทธิในไตรมาส 3/2562 ท่ี 646 ลา้นยโูร (717.2 ลา้นดอลลาร์) ต ่ากวา่ระดบั 
658 ลา้นยโูรของปีท่ีแลว้ แต่สูงกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ี 635 ลา้นยโูร ส าหรับ
ยอดขายของอดิดาสอยูท่ี่ 6.41 พนัลา้นยโูร เม่ือเทียบกบั 5.87 พนัลา้นยูโรของปีก่อน และสูง
กวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ี 6.32 พนัลา้นยโูร” (ส านกัข่าวอินโฟเควสท,์ 2562) 
ดว้ยศกัยภาพของตลาดรองเทา้กีฬาท่ีดีและมีแนวโนม้ในการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
ตลาดรองเทา้กีฬามีการแข่งขนักนัสูง โดยเฉพาะรองเทา้กีฬาท่ีเป็นยีห่อ้สินคา้ระดบัสากล 
(International Brand) อยา่งอดิดาส (ADIDAS) ท่ีมีสินคา้ออกมาครอบคลุมทุกหมวดหมู่กีฬา 
อีกทั้งยงัพฒันารูปแบบดีไซน์ใหท้นัสมยัมากยิง่ขึ้น พร้อมกบัมีคุณสมบติัท่ีดี รองรับกบักีฬา
ทุกชนิด สวมใส่สบาย เหมาะกบัเทา้ของผูส้วมใส่ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้
ตรงตามความตอ้งการ และตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านไดม้ากยิง่ขึ้น ส่งผลใหต้ลาด
รองเทา้กีฬาในปัจจุบนัน้ี มีระดบัการแข่งขนักนัท่ีสูงขึ้น 
   จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาและอาศยัอยูใ่นการกีฬาแห่งประเทศไทย เพราะอดิดาส (ADIDAS) 
เป็นตราสินคา้ท่ีคนไทยนิยมมากสุด และมีผลิตภณัฑห์ลายประเภทครอบคลุมเกือบทุกชนิด
กีฬา โดยมีกลุ่มเป้าเป็นนกักีฬาเพราะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นตอ้งใชม้ากท่ีสุด
เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเร่ืองดงักล่าวและเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ
ธุรกิจประเภทน้ีท่ีจะใชว้างแผนกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาต่อไปในอนาคต 
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ค าถามการวิจัย 

 1.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้อดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ี
เป็นนกักีฬามีปัจจยัใดบา้ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้อดิดาส (ADIDAS) 
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้
อดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาและอาศยัอยูใ่นการกีฬาแห่งประเทศไทย  มีกรอบแนวคิดในการ
ท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและ
เป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
ท่ีมา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ 2546, หนา้ 53-55) 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกฬีา 

1. ชนิดกีฬา (Kind of sport) 

2. เพศ (Sex) 

3. อาย ุ(Age) 

4. ระดบัการศึกษา (Education) 

5. อาชีพ (Occupation) 

6. รายไดต้่อเดือน (Salary) 

ท่ีมา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

 

การตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีา

อดิดาส (ADIDAS) ของ

ผู้บริโภคท่ีเป็นนักกฬีา 
1. ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) 

2. ขั้นตอนในการคน้หาขอ้มูล 
(Information Search) 

3. ขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก (Evalution of 
Alternative)  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

Disicion) 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post 
Purchase Bahavior) 

ท่ีมา (Kotler, 1997) 

H1 

H2 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้อดิดาส 
(ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬายีห่อ้อดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 
 
 

ขอบเขตในการวิจัย 
 
 1.งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ไดแ้ก่ ชนิดกีฬา, เพศ, อาย,ุ 
ระดบัการศึกษา, อาชีพ, และรายไดต้่อเดือน และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา  
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาและอาศยัอยูท่ี่การกีฬา
แห่งประเทศไทย 

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ีคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตั้งอยูท่ี่ รามค าแหง แขวง 
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 4. ขอบเขตดา้นเวลาในการเก็บขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถามโดยช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาวิจยัคือ
เดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนมีนาคม 2563  
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. ชนิดกีฬา (Kind of sport) 

2. เพศ (Sex) 

3. อาย ุ(Age) 

4. ระดบัการศึกษา (Education) 

5. อาชีพ (Occupation) 

6. รายไดต้่อเดือน (Salary) 
1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 

 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

 2.1 การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา
และอาศยัอยูใ่นการกีฬาแห่งประเทศไทย 

  1. ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

  2. ขั้นตอนในกาคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

  3. ขั้นตอนการประเมินทางเลือก (Evalution of Alternative)  

  4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Disicion) 

  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Bahavior) 
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นิยามค าศัพท์ 

 
  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัทเ์พื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ได้
ค  าตอบตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกฬีา หมายถึง ชนิดกีฬา เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาท่ีเคยซ้ือสินคา้รองเทา้กีฬา
อดิดาส (ADIDAS) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าการใด ๆ ของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อการบริโภคส่วน
บุคล แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตหรือน าไปขายต่อ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาใน
แขนงของเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือหรือบริโภค
สินคา้หรือบริการอยา่งไรภายใตส้ภาวการณ์ต่าง ๆ  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  หมายถึง รองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) เช่น Ultraboost, 

NMD, Cloudform  

ปัจจัยด้านราคา  หมายถึง  ราคาส าหรับการใหบ้ริการรองเทา้กีฬาอดิดาส 
(ADIDAS) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือ
รองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  การใชก้ลยทุธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูด

ใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการมาเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 
   อดิดาส (ADIDAS) หมายถึง ตราสินคา้ของผลิตภณัฑด์า้นกีฬาประกอบไปดว้ย
รอง เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์กีฬา และเคร่ืองประดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาทุกชนิด 

   รองเท้ากฬีา หมายถึง รองเทา้ท่ีออกแบบมาส าหรับเล่นกีฬาสวมใส่เพื่อป้องกนั
หรือลดอาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นขณะเล่นกีฬา สวมใส่เพื่อแฟชัน่หรือความสวยงามหรือ
เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

   นักกฬีา หมายถึง บุคคลท่ีชอบเล่นกีฬา มีทั้งแบบสมคัรเล่น และแบบอาชีพซ่ึงแต่
ละชนิดกีฬาจะมีความสามารถ ทกัษะ และรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป ในพจนานุกรมแปล 
ไทย-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน นกักีฬา คือผูมี้น ้าใจไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1.  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิ
ดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 

2.  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 

3. ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจกีฬาในการก าหนด
กลยทุธ์ของกิจการ ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

  งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ 
แนวคิดและ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอ
ผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้ าหนด
ไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรองเทา้กีฬา 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้ง 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวิจยัส่วนประสมทางการตลาด 

  2.3 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของ 

ส่วนท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกบัรองเท้ากฬีา 
 รองเทา้กีฬาคือรองเทา้ท่ีออกแบบมาส าหรับการเล่นกีฬา ทั้งเพื่อห่อหุม้ป้องกนัเทา้

จากการเกิดบาดแผลและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และเพื่อความสวยงาม
และความเหมาะสมต่อการเขา้สังคมในแต่ละโอกาส รองเทา้กีฬาแบ่งออกได ้3 ชนิด คือ 

ชนิดท่ี 1 รองเทา้ว่ิง (Running shoes) จากการศึกษาพบวา่นกัว่ิงร้อยละ 50 - 70 

ไดรั้บบาดเจ็บจากการว่ิง เน่ืองจากขณะท่ีว่ิงจะมีน ้าหนกักดลงไปบริเวณส้นเทา้ ซ่ึงน ้าหนกัท่ี

กดลงไปในขณะท่ีว่ิงนั้น เป็นน ้าหนกัท่ีมากกวา่น ้าหนกัตวั 2 ถึง 3 เท่า ท าใหน้กัว่ิงสามารถ
ไดรั้บบาดเจ็บไดง้่ายหากไม่สวมใส่รองเทา้ว่ิง ดงันั้นรองเทา้ว่ิงจึงควรมีคุณสมบติัในการ
ช่วยรับแรงกระแทกและกระจายน ้าหนกัไดดี้ โดยวสัดุท่ีใชรั้บแรงกระแทกบริเวณส้นเทา้
ควรจะมีคุณสมบติัพิเศษในการกระจายแรงกระแทกไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่วา่จะ
เป็นเข่า ตน้ขา น่องให้เหมาะสม รวมทั้งช่วยถ่ายเทน ้าหนกัลงสู่พื้นไดดี้ ส่วนของรองเทา้
ชั้นนอกนั้นจะมีลกัษณะบานกวา้งออก เพื่อเพิ่มความมัง่คงในการทรงตวั รองเทา้ลกัษณะน้ี
จะถูกออกแบบใหเ้หมาะกบัการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้อยา่งเดียว หรือเรียกวา่ Running Shoes 
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ชนิดท่ี 2 รองเทา้กีฬาประเภทคอร์ท (Court Shoes) กีฬาท่ีเหมาะกบัการใชร้องเทา้
กีฬาประเภทน้ี เช่น เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล การเล่นกีฬาประเภทคอร์ทมีลกัษณะ
การเคล่ือนไหวเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากกีฬาประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ ลกัษณะการยนืในท่า
เตรียมพร้อมโดยน ้าหนกัจะกดลงบริเวณปลายเทา้ มีการเคล่ือนไหวทั้งในแนวหนา้หลงัและ
ดา้นขา้ง โดยการเคล่ือนไหวเป็นไปอยา่งรวดเร็วและหยดุกะทนัหนั และนอกจากการ
เคล่ือนไหวในแนวระนาบแลว้ยงัมีการกระโดดอีกดว้ย ดงันั้นรองเทา้กีฬาประเภท คอร์ทจึง
ตอ้งมีลกัษณะและบทบาทเฉพาะตวั ไดแ้ก่ ช่วยรับและกระจายน ้าหนกั วสัดุท่ีใชโ้ดยเฉพาะ 
บริเวณฝ่าเทา้ส่วนหนา้ และส้นเทา้จะมีคุณสมบติัในการรับและถ่ายเทแรงท่ีมาจากทิศทาง
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีวสัดุท่ีใชมี้ความแขง็แรงทนทานและกระชบับริเวณฝ่าเทา้ และส้นเทา้
เพื่อรองรับการ เคล่ือนไหวในทิศทางต่าง ๆ 

ชนิดท่ี 3 รองเทา้กีฬาประเภทสนาม (Field Shoes) กีฬาท่ีเหมาะกบัการใชร้องเทา้
กีฬาประเภทน้ี เช่น ฟุตบอล กอลฟ์ ลกัษณะการ เคล่ือนไหวของกีฬาประเภทสนามเป็นการ
เคล่ือนไหวในทุกทิศทางอยา่งรวดเร็วและหยดุกะทนัหนั รวมทั้งมีการกระโดด และอาจมี
การเตะลูกบอล ดงันั้นบทบาทส าคญัของรองเทา้กีฬาประเภทน้ี ไดแ้ก่ คือ รองเทา้ตอ้งมี
ความกระชบัและยดืหยุน่ดี เพื่อใหผู้เ้ล่นสามารถรู้สึกถึงการสัมผสัลูกบอลในขณะท่ีเล่นกีฬา 
ในขณะเดียวกนัวสัดุท่ีใชต้อ้งเป็นวสัดุท่ีสามารถป้องกนัการเกิดการบาดเจ็บต่อเทา้ไดด้ว้ย
ซ่ึงบริเวณพื้นรองเทา้จะมีปุ่ มเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยดึเกาะกบัพื้นสนามและ
ป้องกนัการล่ืนลม้ 

รองเทา้กีฬาทั้ง 3 ประเภท ต่างมีจุดประสงคใ์นการใชง้านท่ีแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่
กบัการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีจะตอ้งเลือกสรรให้เหมาะกบัการใชง้าน โดยรองเทา้กีฬาทั้ง
สามชนิดนั้น มีจุดหน่ึงท่ีมีเหมือนกนัคือ ใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการสร้างสุขภาพท่ีดี และป้องกนั
การไดรั้บบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย แต่ไม่วา่รองเทา้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ไม่ควร
ท่ีจะลืมป้องกนัหรือ ระวงัตวัในขณะออกก าลงักายดว้ย 

 

 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง  

 2.1 แนวคิดดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, น 41-42) ได้
อธิบายถึง แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ท่ีเป็นท่ีนิยมน ามาใชใ้นการแบ่ง
ส่วนตลาด เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ ผูบ้ริโภค รายละเอียดดงัน้ี  
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(1) อายุ (Age) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความชอบ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท า
ใหส้ามารถวิเคราะห์ไดว้า่ แต่ละช่วงอาย ุ เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะแบบใด มีความ
ตอ้งการอยา่งไร เพื่อท่ีจะสามารถแบ่งส่วนตลาด และสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งแม่นย  ามากยิง่ขึ้น  

(2) เพศ (Sex) ผูห้ญิง และผูช้ายมีความชอบ ทศันคติ และความคิดท่ีแตกต่างกนั ท า
ให ้ วิธีการท่ีนกัการตลาดจะใชก้บัผูห้ญิง และผูช้ายไม่เหมือนกนั แต่ในปัจจุบนัเร่ืองเพศก็
เปล่ียนไปในทาง ซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น ผูห้ญิงในปัจจุบนัอาจไม่ใช่คนท่ีท างานบา้น ท ากบัขา้ว
รอสามีอยูท่ี่บา้นแลว้ แต่ผูช้ายอาจจะเป็นคนท าแทนก็เป็นได ้ ท าใหน้กัการตลาดจะตอ้ง
ระมดัระวงัในการวิเคราะห์เร่ืองน้ี เพื่อใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการตลาดของตนเอง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(3) รายได ้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) รายได ้
การศึกษา และอาชีพ เป็นปัจจยัส าคญัในการแบ่งส่วนตลาด โดย รายไดส้ามารถบอกไดว้า่ 
ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ หรือไม่ ในขณะเดียวกนั เม่ือประกอบกบั ปัจจยัดา้น
การศึกษาและอาชีพ ก็จะส่งผลใหเ้ห็นถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ซ่ึงแม ้
อาจจะมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการซ้ือ แต่อาจจะมีวิถีชีวิตท่ีสามารถท าไดก้็ได ้ ท าใหน้กัการ
ตลาดส่วน ใหญ่มกัเช่ือมโยงปัจจยัเร่ืองรายไดก้บัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์
การแบ่งส่วนตลาดได ้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นปัจจยัท่ีแพร่หลาย มกั
น ามาใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภค คือ อาย ุ เพศ สถานภาพการ
สมรส รายได ้ การศึกษา และอาชีพ เพื่อใชใ้นการก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภค และสามารถน าไป
สร้าง กลยทุธ์ท่ีตรงตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์เป็น
ท่ีตอ้งการของ ผูบ้ริโภค และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมากท่ีสุด 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้ง บริษทัน ามาใชร่้วมกนัเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997) โดยส่วนประสมการตลาด 
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัมาก ท าใหธุ้รกิจสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้น หากใช้
เคร่ืองมือน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจแลว้ ก็ยอ่มท าใหสิ้นคา้หรือบริการ
ของธุรกิจนั้น ๆ ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
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ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงจุด ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการของ
ธุรกิจต่อไป อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี สามารถช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคท่ียงัไม่เคยทดลองซ้ือ
สินคา้หรือบริการของธุรกิจเขา้มาเพิ่มมากขึ้นดว้ย โดยส่วนใหญ่คนทัว่ไปจะทราบเพียงแค่
วา่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ 4P’s กล่าวคือ ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม การตลาด (Promotion)  

2.2.1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้
ประกอบไปดว้ย สินคา้ บริการ องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีประโยชน์และมีคุณค่า
ส าหรับลูกคา้ จึงมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑ ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์้อง
ค านึงถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ การแข่งขนั องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑเ์พื่อก าหนดคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ (พิษณุ จงสถิตวฒันา, 2548)  

2.2.2 ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบคุคลจ่ายส าหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงถึงมูลค่าใน
รูปเงินตรา หรืออาจหมายถึงจ านวนเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์
และบริการ นกัการ ตลาดตอ้งตดัสินใจในราคาและการปรับปรุงราคา เพื่อให้เกิดมูลค่าในตวั
สินคา้ท่ีมอบใหลู้กคา้ มากกวา่ราคาสินคา้ ดงันั้น การก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้ง
ค านึงถึงการยอมรับของลูกคา้ ตน้ทุน สินคา้ และภาวการณ์แข่งขนั 

2.2.3 สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
การตลาด  กิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์ และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด ส่วน
กิจกรรมท่ีช่วยในการ กระจายสินคา้ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงั การเก็บรักษาสินคา้ 
ดงันั้น การตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ือง ช่องทางการจดัจ าหน่ายเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้มีผลต่อ การรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
ประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอต่อการตดัสินใจดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ในส่วนแรกคือการ
เลือกท าเลท่ีตั้งซ่ึงมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีมีการจดัสถานท่ีใหลู้กคา้ตอ้ง
ไปรับบริการจากผูใ้หบ้ริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัให ้ เพราะท าเลท่ีตั้งเป็นตวัก าหนด 
กลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มารับบริการ  

2.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหวา่ง ผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชอ้นัใดอนัหน่ึงหรือใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบ
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ผสมผสานกนัโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์ คู่แข่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่  

(1) การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร และผลิตภณัฑ ์
บริการ เป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ในบริการ ท าใหลู้กคา้รู้จกัสินคา้และบริการ 
การโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยไม่ใชบุ้คคล  

(2) การขายโดยใชพ้นกังาน ผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นพนกังานไปยงัลูกคา้โดยตรง ซ่ึง 
เรียกวา่การส่ือสารระหวา่งบุคคล โดยมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัลูกคา้เป็น
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

(3) การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นกังานขายและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง 
สามารถกระตุน้การตอบสนองของลูกคา้ใหเ้กิดความสนใจใหท้ดลองใชห้รือชิม หรือ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้  

(4) การใหข้่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ การใหข้่าวสารท่ีเป็นการเสนอความคิด 
เก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการเสียเงิน  

(5) การตลาดทางตรง การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง 
โดยตรงกบัผูซ้ื้อ เช่น การขายทางโทรศพัท ์การขายทางโทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจ
ใหลู้กคา้มี กิจกรรมตอบสนอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หนา้ 337)  

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น สามารถสรุปไดว้า่ ส่วนประสมทาง
การตลาดทั้งหมด (4P’s) ลว้นมีความส าคญัในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงเห็นวา่ ควรน าส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4P’s มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ในฐานะ ตวัแปรอิสระ ท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา
อดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีนกักีฬา 

 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

2.3.1 ความหมายของการตดัสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของ
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สินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของ
สถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 
(ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 
ขั้นตอนของบริโภค ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145)  

2.3.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process)แมผู้บ้ริโภคจะมีความ
แตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึง
กนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 
ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) 

คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง 
(Reality) ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่าง
ระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่าง
กนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาของผูบ้ริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

 

(1.1)    ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง 
จึงเกิดความตอ้งการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งการ
หาส่ิงใหม่มาทดแทน 

 

(1.2)    ผลของการแกปั้ญหาในอดีตนน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใช้
ผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึงในอดีตอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนตข์าดแต่ไม่
สามารถหาสายพานเดิมได ้ จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหร้ถยนต์
เกิดเสียงดงั จึงตอ้งไปหาสเปรยม์าฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

 

(1.3)    การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดา้นวุฒิภาวะและ
คุณวุฒิหรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลง
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ทางกายภาพ การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง
และความตอ้งการใหม่ๆ 

 

(1.4)    การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดขึ้น 

 

(1.5)    การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของ
สถานะทางการเงินทั้งทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ยอ่มส่งผลใหก้ารด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลง 

 

(1.6)    ผลจากการเปลี่ยนกลุม่อา้งอิง บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวยั แต่ละช่วง
ชีวิต และแต่ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกลุ่มอา้งอิงจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 

(1.7)    ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาดต่าง 
ๆ ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้
พนกังานหรือการตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตระหนกั
ถึงปัญหาและเกิดความตอ้งการขึ้นได ้

 

เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานั้น
หรือไม่ก็ได ้หากปัญหาไม่มีความส าคญัมากนกั คือจะแกไ้ขหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้หากปัญหาท่ี
เกิดขึ้นยงัไม่หายไป ไม่ลดลงหรือกลบัเพิ่มขึ้นแลว้ ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดท่ี
กลายเป็นแรงผลกัดนัใหพ้ยายามแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการ
เสาะหาขอ้มูลก่อน 

 

(2) การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) 
เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วย

ในการตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 
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(2.1)   แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น 
ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 

 

(2.2)   แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได ้ณ.จุดขายสินคา้ 
บริษทัหรือร้านคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย หรือจากพนกังานขาย 

 

(2.3)   แหล่งข่าวทัว่ไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่าง 
ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 

(2.4)   จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่ง
ข่าวสารท่ีไดรั้บจากการลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใช้ 

 

ผูบ้ริโภคบางคนก็ใชค้วามพยายามในการเสาะแสวงหาขอ้มูลในการใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็นอ้ย ทั้งน้ี อาจขึ้นอยูก่บัปริมาณของขอ้มูลท่ีเขามี
อยูเ่ดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

 

(3) การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 
เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจ

เลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการ
เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือก
ซ้ือจากหลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลือเพียงตรายีห่้อเดียว อาจขึ้นอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทรา
ในตราสินคา้นั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตและ
สถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อ
ช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อใหต้ดัสินใจไดง้่ายขึ้น ดงัต่อไปน้ี 

 

(3.1)    คุณสมบติั (Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ (Benefit) คือ การ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้วา่ สามารถท าอะไรไดบ้า้ง
หรือมีความสามารถแค่ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑว์า่เป็นมวลรวมของลกัษณะต่าง ๆ 
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ของผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีวา่เก่ียวขอ้งกบั
ตนเองเพียงใด และเขาจะใหค้วามสนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
ของเขา 

 

(3.2)    ระดบัความส าคญั (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความส าคญั

ของคุณสมบติั (Attribute Importance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกวา่พิจารณาถึงความโดด

เด่นของสินคา้ (Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัลกัษณะต่าง 
ๆ ของผลิตภณัฑใ์นระดบัแตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

 

(3.3)    ความเช่ือถือต่อตรายี่หอ้ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อ

ยีห่อ้ของสินคา้หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็น รับรู้
จากประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายีห่อ้ขึ้นชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะ
แต่ละอยา่งของตรายีห่้อ ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่อ้มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือก
ของผูบ้ริโภค 

 

(3.4)    ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา่ มีความพอใจต่อสินคา้แต่
ละยีห่อ้แค่ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะก าหนดคุณสมบติั
ผลิตภณัฑท่ี์เขาตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบั
คุณสมบติัของตราต่าง ๆ 

 

(3.5) กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน าเอา
ปัจจยัส าหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยีห่้อ คุณสมบติัของ
สินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบใหค้ะแนน แลว้หาผลสรุปวา่ยีห่อ้ใดไดรั้บคะแนนจากการ
ประเมินมากท่ีสุด ก่อนตดัสินใจซ้ือต่อไป 

 

(4) การตดัสินใจซ้ือ ( Decision Marking) 
โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจ

ส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใช้
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ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการ
ตดัสินใจนาน 

 

(5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) 
หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะ

ไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่าง ๆ ของสินคา้
ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าไดห้รืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็
อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้น ๆ ในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าให้ลูกคา้
ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

 

 สรุป จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาอธิบายไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอน ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 5 ใน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ( Stage of the buying decision process) ซ่ึงจะมี
ความสัมพนัธ์กบัความนึกคิด ( Thought) ความรู้สึก ( Feeling) การแสดงออก ( Action) ใน
การด ารงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนมีทศันคติ 
(Attitude) ส่ิงจูงใจ ( Motive) ประสบการณ์ การรับรู้หรือส่ิงกระตุน้ ( Stimuli) ทั้งภายใน
และภายนอกต่างกนั ปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีน าไปสู่กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ยอ่ย 9 ประการ ไดแ้ก่ 

 

(1) ระดบัความตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งรู้วา่ ตนเองตอ้งการอะไร 
(2) ประเภทผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
(3) ชนิดผลิตภณัฑ ์ตอ้งค านึงถึงรายได ้อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม 
(4) รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ขึ้นอยู่กบัราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
(5) ตราผลิตภณัฑ ์ ขึ้นอยูก่บัความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ความมีช่ือเสียงของ

สินคา้และการใหบ้ริการ 
(6) ผูข้าย ถา้มีผูข้ายหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายราย ผูบ้ริโภคจะเลือกรายใดขึ้นอยูก่บับริการ

ท่ีผูข้ายเสนอหรือความรู้จกัคุน้เคย 
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(7) ปริมาณท่ีจะซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจวา่จะซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นจ านวนเท่าใด การ
ตดัสินใจซ้ือเก่ียวกบัปริมาณ ขึ้นอยูก่บัความจ าเป็นและอตัราการใช้ 

(8) เวลา เม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้วา่จะซ้ือจ านวนเท่าไร ก็มาตดัสินใจเร่ืองเวลาท่ีจะซ้ือ โอกาส
ในการซ้ือขึ้นอยูก่บัฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 

(9) วิธีการช าระเงิน วิธีการช าระเงินของผูบ้ริโภควา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินผ่อน 
 

ส่วนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้

กีฬาอดิดาส  (ADIDAS) ของนกักีฬา มีดงัน้ี 

วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจ ซ้ือรองเทา้กีฬายีห่้ออาดิดาสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศท่ี
แตกต่างกนัมีความส าคญั ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแตกต่างกนั ผลงานวิจยัขา้งตน้
ตรงกนัขา้มกบังานวิจยัของ ณฐัา ทวีโชคอนนัต ์ (2557) ท่ีศึกษาคุณค่าทางสินคา้และปัจจยั
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ว่ิงของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ของผูบ้ริโภค 

ศรสวรรค ์ สิริวฒันเศรษฐ (2558) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกตาง
กนัของกลุ่มผูบ้ริโภคท าใหพ้ฤติกรรมการซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ีของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดย
พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป มีแนวโนมในการซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี
มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัท่ีต ่ากวา่ 

ณฐัา ทวีโชคอนนัต ์ (2557) ท่ีศึกษาคุณค่าทางสินคา้และปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้ว่ิงของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
มีอิทธิพลในการซ้ือรองเทา้ว่ิงของผูบ้ริโภคมาก ท่ีสุด โดยสนใจในเร่ืองของคุณภาพ 
ผลิตภณัฑส์วมใส่สบาย 

อรนารา ดวงแข (2557) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซ้ือรองเทา้ ฟิทฟลอ็พของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยา กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชค้ือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ รองเทา้ฟิทฟลอ็พจากหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ 
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จากการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-34 ปี มีรายไดเ้ฉล่ีย 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีอาชีพเป็น พนกังานบริษทั กลุ่มผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อปัจจยั
ดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยา พฤติกรรมโดย
ส่วนมากปัจจุบนัมีรองเทา้โดยเฉล่ีย 2 คู่ราคาท่ีซ้ือโดยเฉล่ีย ของรองเทา้ฟิทฟลอ็พ พบวา่
เฉล่ียเท่ากบั 3,357.38 บาท ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดั สินใจซ้ือเฉล่ีย เท่ากบั 39 วนั และก่อนท่ี
จะซ้ือรองเทา้คู่ใหม่เฉล่ียเท่ากบั 8 เดือน บุคคลส่วนใหญ่ท่ีตดั สินใจซ้ือ รองเทา้ฟิทฟลอ็พ 
คือ บุคคลในครอบครัว ญาติและยงัมีปัจจยัส่วนอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภค
มีเพศแต่งต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั และปัจจยัดา้นสังคม 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้

กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.3 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.4 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การก าหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

 3.1.1 ประชากรเป้าหมาย ประชากรเป้าหมายในท่ีน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาและอาศยัอยู่

ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่นอน 

 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬาและอาศยัอยู่ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี

เน่ืองจาก ทางผูว้ิจยัไม่สามารถหาจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจาก แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้และไม่

ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัก าหนดใหมี้ขนาดความแปรรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดย

ยอมรับความคลาดเคล่ือนในขอบเขตท่ีร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และใชสู้ตร 

Cochran ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง (Cochran, 1963, อา้งถึงใน ศรีเพญ็ ทรัพย ์มนชยั, มนวิกา ผดุง

สิทธ์ิ และนภดล ร่มโพธ์ิ) ดงัน้ี p = 0.5 ใชสู้ตร 𝒏 =
𝑷(𝟏−𝑷)𝒛𝟐

ⅇ𝟐 โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P = สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร e = ระดบัความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมให้

เกิดขึ้นได ้Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ หรือระดบันยัส าคญั ถา้ระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ร้อยละ 95 

หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96 ถา้ระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ร้อยละ 99 หรือระดบันยัส าคญั 

0.01 มีค่า Z = 2.58 

เม่ือแทนค่าแลว้จะพบวา่ 𝒏 =
𝟎.𝟕(𝟎.𝟑)𝟏.𝟗𝟔𝟐

𝟎.𝟓
 n = 322.8 จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ขา้งตน้ เท่ากบั 323 ราย อยา่งไรก็ตามผูวิ้จยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเพิ่มขึ้นอีก



22 
 

ร้อยละ 10 จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณได ้ รวมเท่ากบั 355 ราย เพื่อป้องกนัความผิดพลาดจาก

การตอบแบบสอบถามไม่ถูกตอ้งครบถว้น โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่ม ตวัอยา่งแบบไม่เจาะจง 

(Multistage Random Sampling) และใชค้  าถามคดักรองในการกรองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 

 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั

ไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น  โดย

มีลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ ชนิดกีฬา, เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ และรายไดโ้ดย

ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย  

 ส่วนท่ี 3   แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาในคร้ังต่อไป 

 

3.3 วิธีสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

 ผูวิ้จยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัอยูใ่นการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.  น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ

พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 3.  แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น น าเสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง 

แกไ้ข  
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 4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  

 5. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช ้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่ง ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จ านวน 40 คน และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

 6.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์

เป็นคร้ังสุดทา้ย เพื่อตรวจสอบและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์  ส าหรับน าไปใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4 วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการวิจยั

ตามท่ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็น

แบบสอบถาม  และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 

 1. ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 2. ประสานงานกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 3. ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้ค าถามตาม

เคร่ืองมือแต่ละชุดใหส้มบูรณ์ แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน เม่ือไดแ้บบสอบถามครบถว้นแลว้ 

จะท าการประมวลผลผา่นวิธีการทางสถิติดว้ย โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลและลกัษณะขอ้มูลท่ี

รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากร โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

อตัราส่วน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่ออา้งอิงไป

ถึงขอ้มูลทั้งหมดโดยใชเ้คร่ืองมือในการ วิเคราะห์ผลดงัต่อไปน้ี  

 3.5.2.1 การวิเคราะห์ Independent Sample t-Test เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวั

แปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั  

 3.5.2.2 การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีไดศึ้กษา ท่ี

พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั ใหเ้ป็นองคป์ระกอบเดียวกนั 

 3.5.2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวั โดยเม่ือผูว้ิจยัไดร้วบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของ

แบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ า แบบสอบถามมาลงรหสั และถ่ายทอดรหสัแบบสอบถามลงใน

แบบฟอร์มลงรหสั (Coding Form) เพื่อใหส้ามารถน าไปประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใน

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ หลงัจากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าอภิปรายผล 

 3.5.2.4 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีได้

จากการท า Factor Analysis กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็น

นกักีฬา  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 ผลจากการตอบแบบสอบถามปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัอยูท่ี่การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรเป้าหมายใน

การศึกษาคือ นกักีฬาท่ีเคยซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 427 คน และไดรั้บ

แบบสอบถามกลบัมา จ านวน 427 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัเรียงล าดบัการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี    

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ตอนท่ี  3   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

 ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และเพื่อใหส่ื้อความหมายได้

เขา้ใจตรงกนัผูศึ้กษาจึงก าหนดสัญลกัษณ์และความหมายดงัต่อไปน้ี 

 n  แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

                 X   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 SD   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที 

 SS  แทน ความแปรปรวน 

 β  แทน สัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 F  แทน อตัราส่วนความแปรปรวน 

 df  แทน ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ 

 Sig.  แทน ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 *  แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 **  แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 ***  แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีนอ้ยกวา่ระดบั 0.01 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกักีฬาท่ีเคยซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) โดยจ าแนก

ตามชนิดกีฬา เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ดว้ยการแจกแจง

ความถี่และคิดเป็นร้อยละแสดงผลดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักกฬีากลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. ชนิดกฬีา 

- กีฬาประเภทลู่ 114 26.7 

- กีฬาประเภทคอร์ท 251 58.8 

- กีฬาประเภทสนาม 24 5.6 

- กีฬาทางน ้า 29 6.8 

- กีฬาประเภทอ่ืน ๆ เช่น ปีนเขา 9 2.1 

รวม 427 100 

2. เพศ 

- ชาย 233 54.6 

- หญิง 194 45.4 

รวม 427 100 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

3. อายุ 

- ต ่ากวา่ 18 ปี 46 10.8 

- 19 ถึง 25 ปี 303 71. 
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- 26 ถึง 35 ปี 44 10.3 

- 35 ปีขึ้นไป 34 8.0 

รวม 427 100 

4. สถานภาพ 

- โสด 382 89.5 

- สมรส 45 10.5 

รวม 427 100 

5. อาชีพ 

- นกักีฬาอาชีพ 82 19.2 

- นกัเรียน นกัศึกษา  142 33.3 

- รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 130 30.4 

- ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 51 11.9 

- ผูฝึ้กสอนนกักีฬา (Coach) 16 3.7 

- อาชีพอิสระ หรืออาชีพอ่ืน ๆ เช่น ศิลปิน ดารา, 

ธุรกิจส่วนตวั 
6 1.4 

รวม 427 100 

6. ระดับการศึกษา 

- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 59 13.8 

- ปริญญาตรี 337 78.9 

- สูงกวา่ปริญญาตรี 31 7.3 

รวม 427 100 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

7. รายได้ต่อเดือน 

- ต ่ากวา่ 10,000 บาท 64 15.0 

- 10,001 ถึง 20,000 บาท 194 45.4 

- 20,001 ถึง 30,000 บาท 119 27.9 

- 30,001 ถึง 50,000 บาท 35 8.2 



28 
 

- มากกวา่ 50,000 บาท 15 3.5 

รวม 427 100 

จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ นกักีฬาท่ีซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) จ านวน 427 ราย เป็นนกักีฬา

ประเภทคอร์ทมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 58.8 เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.60  และ 

45.40  ตามล าดบั มีอายรุะหวา่ง 19 - 25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.0 มีสถานภาพโสดมากกวา่

สมรสคิดเป็นร้อยละ 89.50 ประกอบอาชีพเป็นนกัเรียน นกัศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.30 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.90  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยู่

ระดบั 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.40 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีาอดิดาส (ADIDAS) 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4 P’s)โดยจ าแนกตามส่วน

ประสมทางการตลาดปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดว้ยการแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดงั

ตารางท่ี 4.2 – 4.6 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) X  S.D. ระดับความส าคัญ ล าดับ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ตราสินคา้มีช่ือเสียง 4.50 0.66 มากท่ีสุด 1 

มีคุณภาพ มีความทนทาน 4.47 0.60 มาก 2 

มีรูปแบบใหเ้ลือกท่ีหลากหลาย  4.20 0.63 มาก 8 

มีสีสัน ลวดลายและรูปลกัษณ์ภายนอกท่ี 

สวยงาม  
4.16 0.71 มาก 10 

วสัดุท่ีใชท้ ารองเทา้มีคุณภาพดี  4.24 0.64 มาก 6 

มีความทนัสมยั  4.28 0.67 มาก 4 

มีน ้าหนกัเบา  4.21 0.69 มาก 7 
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สวมใส่สบายกระชบัเทา้  4.33 0.63 มาก 3 

มีการระบายอากาศไดดี้  4.25 0.75 มาก 5 

มีนวตักรรมการป้องกนัการบาดเจ็บ 4.20 0.86 มาก 8 

รวม 4.28 0.68 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ระดบัความตอ้งการของผูซ้ื้อรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS)  ท่ีมีผลต่อการ

ก าหนดส่วนประสมทางการตลาดในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X 4.28 = , 

SD = 0.68) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ระดบัความตอ้งการ

เร่ืองตราสินคา้มีช่ือเสียง มากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก (X  = 4.50, SD = 0.66), ล าดบัท่ี 2 คือมีคุณภาพ มี

ความทนทาน ( X  = 4.47, SD = 0.60), ล าดบัท่ี 3 คือ สวมใส่สบายกระชบัเทา้ อยูใ่นระดบัมาก (X

=4.33, SD = 0.63), ล าดบัท่ี 4 คือมีความทนัสมยั (X  4.28 = , SD =0.67 ), ล าดบัท่ี 5 คือมีการระบาย

อากาศไดดี้ ( X  4.25 = , SD =0.75 ), ล าดบัท่ี 6 คือ วสัดุท่ีใชท้ ารองเทา้มีคุณภาพดี (X 4.24 = , SD 

=0.64 ), ล าดบัท่ี 7 คือ มีน ้าหนกัเบา ( X   4.21 = , SD =0.69 ), ล าดบัท่ี 8 คือมีรูปแบบใหเ้ลือก

หลากหลาย (X  4.20 = , SD =0.63 ) และ มีนวตักรรมป้องกนัการบาดเจ็บ (X  4.20 = , SD =0.86 ) 

และล าดบัสุดทา้ยคือ มีสีสัน ลวดลายและรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม (X  4.16 = , SD =0.71 ), 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคา 

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) X  S.D. ระดับความส าคัญ ล าดับ 

ปัจจัยด้านราคา 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.52 0.73 มากท่ีสุด 1 

ราคามีความเหมาะสมกบัรายไดผู้ซ้ื้อ 4.21 0.95 มาก 2 

ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 3.99 0.87 มาก 3 

รวม 4.24 0.85 มาก  

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ระดบัความตอ้งการของผูซ้ื้อรองเทา้กีฬาอดิดาส ท่ีมีผลต่อการ

ก าหนดส่วนประสมทางการตลาด ในปัจจยัดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X   = 4.24, SD = 



30 
 

0.85) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความตอ้งการเร่ืองราคามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ มากท่ีสุด (X  = 4.52, SD = 0.73) รองลงมาคือราคามีความเหมาะสมกบั

รายไดผู้ซ้ื้อ อยูใ่นระดบัมาก ( X   = 4.21, SD = 0.95) และใหร้ะดบัความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคือ 

ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.99, SD = 0.87) 

 

ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) X  S.D. ระดับความส าคัญ ล าดับ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่กลแ้ละทัว่ถึง 4.45 0.77 มาก 1 

มีความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา้ 4.26 0.85 มาก 2 

มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก 4.20 0.70 มาก 3 

รวม 4.30 0.77 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ระดบัความตอ้งการของผูซ้ื้อรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ท่ีมีผล

ต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก (X  = 4.30 , SD = 0.77) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ 

ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความตอ้งการเร่ือง มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่กลแ้ละทัว่ถึง อยูใ่นระดบัมาก (X  = 

4.45, SD = 0.77) รองลงมาคือ มีความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก ( X   = 

4.26, SD = 0.85) และใหร้ะดบัความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคือ มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก 

อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20, SD = 0.70) 

 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) X  S.D. ระดับความส าคัญ ล าดับ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยูเ่สมอ เช่น ลด 

แลก แจก แถม 
4.33 1.03 มาก 2 
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มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองสวมใส่จ านวนมาก 4.39 0.75 มาก 1 

มีการรับประกนัความพอใจและเปลี่ยนสินคา้

ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไง 
2.41 1.56 นอ้ย 8 

มีการโฆษณาน่าสนใจ 3.98 0.62 มาก 7 

มีพนกังานแนะน าสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ 4.10 0.80 มาก 3 

มีบริการหลงัการขายท่ีน่าพอใจ 4.10 0.81 มาก 3 

มีการขายโดยการผกูกบัสโมสรกีฬาช่ือดงั 4.05 0.83 มาก 5 

มีพรีเซ็นเตอร์ท่ีน่าสนใจ 4.01 0.80 มาก 6 

รวม 3.92 0.90 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ระดบัความตอ้งการของผูซ้ื้อรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS)  ท่ีมีผล

ต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ( X   = 3.92, SD = 0.90) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ 

ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความตอ้งการเร่ืองมีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองสวมใส่จ านวนมาก เป็นล าดบัแรก (
X  = 4.39, SD = 0.76), ล าดบัท่ี 2 คือ มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยูเ่สมอ เช่น ลด แลก แจก แถม (
X  = 4.33, SD = 1.03) และมีพนกังานแนะน าสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ และมีบริการหลงัการขายท่ีน่า

พอใจ ( X =4.10, SD = 0.80), ล าดบัท่ี 5 คือมีการขายโดยการผกูกบัสโมสรช่ือดงั (X  4.05 = , SD 

=0.83 ), ล าดบัท่ี 6 คือ มีพรีเซ็นเตอร์ท่ีน่าสนใจ (X  4.01 = , SD =0.80 ), ล าดบัท่ี 7 คือ มีการโฆษณา

ท่ีน่าสนใจ ( X  3.98 = , SD =0.62 ), และล าดบัสุดทา้ยคือ มีการรับประกนัความพอใจและเปลี่ยน

สินคา้ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข (X  2.41 = , SD =1.56 ) 
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ตารางท่ี 4.6   แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมส่วนประสมทางการตลาด

บริการ 

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) X  S.D. ระดับความส าคัญ ล าดับ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 4.28 0.68 มาก 3 

ปัจจยัดา้นราคา 4.34 0.85 มาก 1 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.30 0.77 มาก 2 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.92 0.90 มาก 4 

รวม 4.21 0.80 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ระดบัความตอ้งการของผูซ้ื้อรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS)  ท่ีมีผล

ต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X   = 4.06, SD = 0.80) เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดปัจจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา อยู่ในล าดบัท่ี 1 ระดบัมาก ( X   = 4.34) 

รองลงมาคือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นล าดบัท่ี 2 ระดบัมาก ( X  = 4.30) ล าดบัท่ี 3 คือ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ระดบัมาก ( X   = 4.28) และระดบัความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้น

การส่งเสรืมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.92) 

 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

 

ตารางท่ี 4.7   ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจ 

ตัวแปรตาม X  S.D. 
ระดับการ

ตัดสินใจ 

ในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้คร้ังต่อไป ท่านจะ

ซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) หรือไม่ 
4.10 0.60 อาจจะซ้ือ 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ในการกีฬาแห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีอาจจะซ้ือ ( X  = 4.10, SD = 0.60) 
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ตอนท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา  การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ  และการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือรองเทา้

กีฬาอดิดาส (ADIDAS) โดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจะน ามาทดสอบความแตกต่างของ

สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้แสดงผลดงัตารางท่ี 4.8 – 4.20 

 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ชนิดกีฬา เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา

และรายได ้ของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 นกักีฬาท่ีมีชนิดกีฬาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดา (ADIDAS) 

แตกต่างกนั 

 𝑯𝟎: นกักีฬาท่ีมีชนิดกีฬาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ไม่
แตกต่างกนั 

 𝑯𝟏 : นกักีฬาท่ีมีชนิดกีฬาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดา (ADIDAS) 
แตกต่างกนั 

 

 

ตารางท่ี  4.8  แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างชนิดกฬีากบัการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือรองเท้า

กฬีาอดิดาส (ADIDAS) 

การตัดสินใจซ้ือ 

ประเภทลู่ 

 (n = 114) 

ประเภท

คอร์ท (n = 

251) 

ประเภท

สนาม (n = 

24) 

กฬีาทางน ้า  

(n = 29) 

อ่ืนๆ 

(n = 9) 

X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. 

รวม 4.21 0.50 4.00 0.60 4.42 0.65 4.21 0.67 4.22 0.44 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างชนิดกฬีากบัการตัดสินใจซ้ือ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 6.77 4 1.70 4.99 0.001* 

ภายในกลุ่ม 143.09 422 0.33   

รวม 149.86 426    

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งชนิดกีฬากบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้

กีฬาอดิดาส (ADIDAS)  พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีชนิดกีฬาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิ

ดาสแตกต่างกนั (ADIDAS)  จึงปฏิเสธ  𝑯𝟎 และยอมรับสมมติฐาน 𝐇𝟏 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 นกักีฬาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

แตกต่างกนั 

 𝑯𝟎  นกักีฬาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ไม่

แตกต่างกนั 

 𝑯𝟏 นกักีฬาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) แตกต่าง

กนั 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตัดสินใจ 

ตัวแปร 
เพศ จ านวน x̄ S.D. t Sig. 

 

การตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีา

อดิดาส (ADIDAS) 

หญิง 194 4.05 0.65 -1.46 0.137 

ชาย 233 4.14 0.53   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

อดิดาส (ADIDAS)  พบวา่ ผูซ้ื้อท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝑯𝟏 และยอมรับสมมติฐาน 𝑯𝟎 
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

แตกต่างกนั 

 𝑯𝟎: อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ไม่แตกต่าง
กนั 

 𝑯𝟏: อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) แตกต่างกนั 
 

 

 

 

ตารางท่ี  4.11  แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือรองเท้ากฬีา

อดิดาส (ADIDAS) 

การตัดสินใจซ้ือ 

ต ่ากว่า  18  ปี 

(n=46) 

19-25 ปี  

(n=303) 

25-35 ปี 

(n=44) 

35 ปีขึน้ไป 

(n=34) 

X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. 

รวม 3.78 0.78 4.12 0.50 4.30 0.59 4.12 0.84 

 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบัการตัดสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 6.39 3 2.13 6.28 0.00* 

ภายในกลุ่ม 143.47 423 0.33   

รวม 149.86 426    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

อดิดาส (ADIDAS)  พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส

แตกต่างกนั (ADIDAS)  จึงปฏิเสธ  𝐇𝟎 และยอมรับสมมติฐาน 𝑯𝟏 
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) แตกต่างกนั 

  𝑯𝟎  : สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) ไม่แตกต่างกนั 

  𝑯𝟏 : สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกบัการตัดสินใจ 

ตัวแปร สถานภาพ จ านวน x̄ S.D. t 

 

Sig. 

 

การตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีา

อดิดาส (ADIDAS) 

โสด 382 4.09 0.51 - 0.95 0.34 

สมรส 45 4.18 0.41   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งสถานภาพสมรส กบัการตดัสินใจ

ซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ

ซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝑯𝟏 และยอมรับสมมติฐาน 𝐇𝟎 

 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

แตกต่างกนั 

  𝑯𝟎 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ไม่แตกต่างกนั 

  𝑯𝟏 :  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 
แตกต่างกนั 

 

 

ตารางท่ี 4.14  แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือรองเท้า

กฬีาอดิดาส (ADIDAS) 
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การ

ตัดสินใจ

ซ้ือ 

นักกฬีา

อาชีพ 

(n = 82) 

นักเรียน 

นักศึกษา 

(n = 142) 

รับราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ 

(n = 130) 

ท างาน

บริษัทเอกชน/

รับจ้าง 

(n = 51) 

ผู้ฝึกสอน

กฬีา 

(Coach) 

(n = 16) 

อาชีพ

อสิระ และ

อ่ืน ๆ 

(n = 6) 

X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. 

รวม 4.23 0.72 4.01 0.66 4.05 0.28 4.25 0.65 3.94 0.57 4.50 0.54 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตัดสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 5.531 5 1.106 3.227 0.007* 

ภายในกลุ่ม 144.337 421 0.343   

รวม 149.869 426    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิ

ดาส (ADIDAS) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS)แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝑯𝟎 และยอมรับสมมติฐาน 𝑯𝟏 

 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) แตกต่างกนั 

  𝑯𝟎  : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 
(ADIDAS) ไม่แตกต่างกนั 

  𝐇𝟏 :  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 
(ADIDAS) แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากบัการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ

รองเท้ากฬีาอดิดาส (ADIDAS) 
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การตัดสินใจซ้ือ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 

(n=59) 

ปริญญาตรี 

(n=337) 

สูงกว่าปริญญาตรี 

(n=31) 

X  SD. X  SD. X  SD. 

รวม 3.75 0.80 4.13 0.52 4.39 0.61 

 

 

ตารางท่ี 4.17  แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัการตัดสินใจ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 10.336 2 5.168 15.705 0.000* 

ภายในกลุ่ม 139.532 424 0.329   

รวม 149.869 426    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.17  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจซ้ือ

รองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS)  พบวา่ ผูซ้ื้อท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

อดิดาส (ADIDAS) แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝑯𝟎 และยอมรับสมมติฐาน 𝑯𝟏 

 

สมมติฐานข้อที่ 1.7 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) แตกต่างกนั 

  𝑯𝟎 : รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 
(ADIDAS) ไม่แตกต่างกนั 

  𝑯𝟏 : รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 
(ADIDAS) แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลีย่ต่อเดือนกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้

ซ้ือรองเท้ากฬีาอดิดาส (ADIDAS) 
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การตัดสินใจซ้ือ 

ต ่ากว่า  

10,000 บาท 

(n = 64) 

10,001 – 

20,000 บาท 

(n = 194) 

20,001 – 

30,000 บาท 

(n = 119) 

30,001 – 

50,000 บาท 

(n = 35) 

มากกว่า 

50,001 

บาท 

(n = 15) 

X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. 

รวม 3.91 0.75 4.06 0.56 4.13 0.49 4.46 0.56 4.27 0.70 

 

ตารางท่ี 4.19  แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลีย่ต่อเดือนกบัการ

ตัดสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 7.706 4 1.926 5.719 0.000* 

ภายในกลุ่ม 142.163 422 0.337   

รวม 149.869 426    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.19  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้

กีฬาอดิดาส (ADIDAS)  พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝑯𝟎 และยอมรับสมมติฐาน 𝑯𝟏 

 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

อดิดาส (ADIDAS) 

 𝑯𝟎  : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) 

 𝑯𝟏 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) 
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ตารางท่ี 4.20 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอทิธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีาอดิดาส (ADIDAS) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

การตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีาอดิดาส 

(ADIDAS) 

B 

 

Std. 

Error 

Beta 

 

t Sig 

(Constant) 1.957 0.349  5.604  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( Product) 0.320 0.084 0.200 3.827 0.000* 

ปัจจยัดา้นราคา ( Price) 0.051 0.046 0.064 1.110 0.268 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place) -0.074 0.054 -0.078 -1.357 0.175 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ( Promotion) 0.223 0.082 0.161 2.719 0.007* 

𝑹𝟐= 0.092 SEE = 0.568 F = 10.690* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั ร่วมกนั

อธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ไดร้้อยละ 9.20 โดยพบวา่

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) คือ ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ(์ β = 

0.200 ) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ( β = 0.161 )  โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 

 Y = 1.957 + 0.200 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.161 (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด) ซ่ึง

อธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) ของผูบ้ริโภคในการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีร้อยละ 9.20  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิ

ดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 427 ราย เก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูวิ้จยัเป็นผูส้ร้างขึ้น ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าไป

ด าเนินการทดสอบกบัผูใ้ชบ้ริการนอกกลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือถือได ้

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) ไดค้่าความเช่ือถือของแบบสอบถามเท่ากบั 0.817 ซ่ึงจดัวา่เป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความ

เช่ือถือไดใ้นระดบัสูง 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย พบวา่ นกักีฬาท่ีซ้ือรองเทา้กีฬาอดิ

ดาส (ADIDAS) จ านวน 427 ราย เป็นนกักีฬาประเภทคอร์ทมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 58.8 เป็นเพศ

ชายมากกวา่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.60  และ 45.40  ตามล าดบั มีอายรุะหวา่ง 19 - 25 ปี มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 71.0 มีสถานภาพโสดมากกวา่สมรสคิดเป็นร้อยละ 89.50 ประกอบอาชีพเป็นนกัเรียน 

นกัศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.30 การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.90  

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยูร่ะดบั 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.40 

 5.1.2 ข้อมูลด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีาอดิดาส (ADIDAS) ของ

ผู้บริโภคท่ีเป็นนักกฬีา ท่ีอาศัยในการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 ปัจจยัในการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย ดา้นต่าง ๆ โดยภาพรวม

มีระดบัการตดัสินใจซ้ือ อยูใ่นระดบัอาจจะซ้ือ (   =4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัใน

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ทั้ง 4  ดา้น มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ( =4.34)  มีระดบั
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การตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( =4.30)  ดา้นช่องทางผลิตภณัฑ ์

( =4.28) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( =3.92) ตามล าดบั 

 

 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ชนิดกีฬา เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบั

การศึกษาและรายได ้ของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีชนิดกีฬาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาสแตกต่างกนั 

(ADIDAS) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ไม่แตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาสแตกต่างกนั (ADIDAS) ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   

 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS)แตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) แตกต่าง

กนั กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั ร่วมกนัอธิบายความผนั

แปรของการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ไดร้้อยละ 9.20 โดยพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
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ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) คือ ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ(์ β = 0.320 ) และปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ( β = 0.223 )  โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวั
แปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 

 Y = 1.957 + 0.200 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.161 (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด) ซ่ึง

อธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส 

(ADIDAS) ของผูบ้ริโภคในการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีร้อยละ 9.20  

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นกีฬาประเภทคอร์ทมากท่ีสุด จ านวน 245 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.4 เป็นเพศชาย มากท่ีสุด จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 ช่วงอายท่ีุมากท่ีสุด 

อยูใ่นช่วงระหวา่ง 19 – 25 ปี จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 

382 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 กลุ่มอาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ นกักีฬาอาชีพ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.60  ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษากลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อย

ละ 78.90   กลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดคือระดบัรายได ้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.40 

 

 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีาอดิดาส (ADIDAS) 

ของนักกฬีา ในการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 จากผลการวิจยัพบวา่ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการจ านวน 427 คน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคามากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.34 รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.30 และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.92 
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของ

นกักีฬา ท่ีอาศยัในการกีฬาแห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูป้ระกอบการธุรกิจควรออกแบบให้เขา้กบัความตอ้งการ และความ

เหมาะสมในชนิดกีฬานั้น ๆ รวมไปถึงการสนบัสนุนนวตักรรมป้องกนัการบาดเจ็บ  

 2. ดา้นราคา ทางดา้นผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมีการตั้งราคาใหเ้หมาะสม รวมไปถึงการพิจารณา

ของแถมใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS)  

 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี ทางดา้นผูป้ระกอบธุรกิจรองเทา้กีฬา ควรเพิ่มช่องทาง

ในการติดส่ือสาร และช่องทางในการขายอ่ืน ๆ รวมไปถึงเพิ่มจุดบริการใหท้ดลองสินคา้ 

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการธุรกิจควรออกกลยทุธใ์หต้รงกบักลุ่มผูบ้ริโภค

มากขึ้น และก าหนดมีบริการหลงัการขายเพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูซ้ื้อ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจยัใหก้วา้งขึ้น เน่ืองจากการวิจยัน้ีวิเคราะกลุ่มตวัอยา่งจาก

นกักีฬาท่ีอาศยัอยูท่ี่การกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น ท าใหข้อ้มูลท่ีไดอ้าจจะไม่เพียงพอ หาก

ตอ้งการน าไปวิเคราะห์สินคา้จริงควรขยายกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแยกยอ่ยไปในแต่ละชนิด และรุ่น

ของรองเทา้ใหมี้ความหลากหลายมากขึ้น และน าผลท่ีไดม้าศึกษาและเปรียบเทียบถึงปัจจยัท่ีมีความ

เหมือนหรือแตกต่างกนั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจน าไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์

รวมไปถึงวิธีในการท าธุรกิจต่อไป 

 3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของความพึงพอใจหลงัการขาย ความพึงพอใจในการสวม

ใส่รองเทา้กีฬา เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจน าไปใชว้ิเคราะห์เพื่อพฒันาผลิตภณัฑต์่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แบบสอบถามเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

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

 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาคร้ังต่อไป 

 

ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

1. ท่านผูต้อบแบบสอบถามเป็น หรือ เคยเป็นนกักีฬา ใช่ หรือไม่ 

 □ 1.ใช่ (ไปต่อขอ้ 2)    □ 2.ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

2. ท่านผูต้อบแบบสอบถามอาศยัอยูใ่นการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ใช่ หรือ ไม่ 

 □ 1.ใช่ (ไปต่อส่วนท่ี 2)    □ 2.ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

3. ประเภทของชนิดกีฬาท่ีเล่น 

 □ 1. ประเภทลู่ (เช่นวิ่ง หรือกรีฑา)   

 □ 2. ประเภทคอร์ท (เช่นบาส, วอลเลย,์ แบด, กีฬาตอ่สู้เป็นตน้) 

 □ 3. ประเภทสนาม (เช่นฟุตบอล, กอลฟ์เป็นตน้)    

 □ 4. กีฬาทางน ้า (เช่นเรือใบ, เรือพาย) 

 □ 5. กีฬาประเภทอ่ืน ๆ ………………………. 
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4. เพศ            

  □ 1.ชาย     □ 2.หญิง 

5. อาย ุ           

 □ 1. ต ่ากวา่ 18 ปี    □ 2. 19 - 25 ปี 

 □ 3. 26 – 35 ปี     □ 4. 35 ปีขึ้นไป 

6.สถานภาพ 

 □ 1.โสด     □ 2.สมรส  

7. อาชีพ 

 □ 1. นกักีฬาอาชีพ    □ 2. นกัเรียน / นกัศึกษา  

 □ 3. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  □ 4. ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 

 □ 5. ผูฝึ้กสอนนกักีฬา (Coach)   □ 6. อาชีพอ่ืน ๆ …………………… 

8. ระดบัการศึกษา 

 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

9. ระดบัรายไดต้่อเดือน 

 □ 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท    □ 2. 10,000 – 20,000 บาท 

 □ 3. 20,001 – 30,000 บาท   □ 4. 30,001 – 50,000 บาท 

 □ 5. มากกวา่ 50,001 บาท 

 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดบัความพึงพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว 

 ระดบั 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

 ระดบั 3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

 ระดบั 2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

 ระดบั 1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด/ไม่เห็นดว้ยเลย 
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ข้อ 

ค าถาม 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิ

ดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 

 

ระดับความพงึพอใจ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

1.1 ตราสินคา้มีช่ือเสียง      

1.2 มีคุณภาพ มีความทนทาน      

1.3 มีรูปแบบใหเ้ลือกท่ีหลากหลาย       

1.4 มีสีสัน ลวดลายและรูปลกัษณ์ภายนอกท่ี สวยงาม       

1.5 วสัดุท่ีใชท้ ารองเทา้มีคุณภาพดี       

1.6 มีความทนัสมยั       

1.7 มีน ้าหนกัเบา       

1.8 สวมใส่สบายกระชบัเทา้       

1.9 มีการระบายอากาศไดดี้       

1.10 มีนวตักรรมการป้องกนัการบาดเจ็บ      

2. ปัจจัยด้านราคา 

2.1 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ      

 

 

ข้อ 

ค าถาม 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาอดิ

ดาส (ADIDAS) ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกักีฬา 

 

ระดับความพงึพอใจ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

2.2 ราคามีความเหมาะสมกบัรายไดผู้ซ้ื้อ      

2.3 ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั      

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่กลแ้ละทัว่ถึง      

3.2 มีความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา้      

3.3 มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก      
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 
มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยูเ่สมอ เช่น ลด แลก 

แจก แถม 
     

4.2 มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองสวมใส่จ านวนมาก      

4.3 
มีการรับประกนัความพอใจและเปลี่ยนสินคา้ไดโ้ดย

ไม่มีเง่ือนไง 
     

4.4 มีการโฆษณาน่าสนใจ      

4.5 มีพนกังานแนะน าสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ      

4.6 มีบริการหลงัการขายท่ีน่าพอใจ      

4.7 มีการขายโดยการผกูกบัสโมสรกีฬาช่ือดงั      

4.8 มีพรีเซ็นเตอร์ท่ีน่าสนใจ      

 

 ระดับความพงึพอใจ 

5 

ซ้ือ

แน่นอน 

4 

อาจจะ

ซ้ือ 

3 

ไม่

แน่ใจ 

2 

อาจจะ

ไม่ซ้ือ 

1 

ไม่ซ้ือ

แน่นอน 

8. ในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้คร้ังต่อไป ท่านจะ

เลือกซ้ือรองเทา้กีฬาอดิดาส (ADIDAS) หรือไม่ 

     

 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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