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บทคดัย่อ  

      การคน้ควา้อสิระนี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี(้NIKE) ของผูบ้รโิภคใน
อําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยากลุ่มประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีอ่ําเภอ
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และเคยซื้อรองเทา้วิง่ของไนกี ้จํานวน 404 คน โดย
ใชอ้อนไลน์ (Online Questionnaire) จาก Google form เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้ 
ใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์ละรายงานขอ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา คอื การแจกแจงความถี ่(Frequency) 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และ
ใชส้ถติเิชงิอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) เพือ่หา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด กบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ของผูบ้รโิภคใน 
อําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา หรอืไม่ และการวเิคราะห ์Independent 
Samples T-Test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพือ่ทดสอบว่าการ
ตดัสนิใจรองเทา้วิง่ของผูบ้รโิภคใน อําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยานัน้ แตกต่าง
กนัตามปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืไม่ 
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ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศ หญงิ จาํนวน 218 คน คดิเป็น 54% มี
อายุระหว่าง 51-60ปี มากทีสุ่ดจาํนวน 108 คน คดิเป็น 26.7% มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่ามากทีสุ่ด จํานวน 284 คน คดิเป็น 70.3% สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ  
จาํนวน 128 คน คดิเป็น 31.7% และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,001-30,000  มากทีสุ่ดจาํนวน 165 
คน 40.8% 

ปัจจยัในการตดัสนิใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรองเทา้วิง่ไนกี(้NIKE) ของผูบ้รโิภคในอําเภอ
พระนครศรอียุธยาจงัหวดัพระนครศรอียุธยาโดยภาพรวมมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้ อยู่ในระดบั น่าจะ

ซือ้(𝒙̅ =4.08) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์มรีะดบัความสําคญัอยู่ในระดบั    

มากทีสุ่ด(𝒙̅ =4.27) รองลงมาคอืดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(𝒙̅ =4.09)ดา้นราคา(𝒙̅ =4.07)และดา้น

การสง่เสรมิการตลาด(𝒙̅ =4.01)มรีะดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ตามลําดบั 

การศกึษาครัง้นี้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกจิ หรอื ผูป้ระกอบการที่
กําลงัสนใจเขา้มาลงทุนในตลาด รองเทา้กฬีา เพือ่นําไปวางแผนสง่เสรมิกลยุทธท์างการตลาดและ
กจิกรรม ทางการตลาด เพือ่ตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ และสามารถ
นําเอาจุดแขง็ ทีม่ ีและเป็นจุดแขง็ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุ่ด มาบรหิารปรบัเป็นกลยุทธท์ี่
สามารถแขง่ขนักบั คู่แขง่ได ้กจ็ะทาํใหส้ามารถกระตุน้ยอดขายไดม้ากยิง่ขึน้ 

 

ค าส าคญั : รองเทา้วิง่, ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร,์ สว่นประสมทางการตลาด (4Ps), การ
ตดัสนิใจซือ้ 
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Abstract 

This independent study aimed to study demographic factors. and marketing mix 
factors (4Ps) that influence the purchase decision of Nike running shoes (NIKE) of 
consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya District. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, the 
population living in the area of Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province And had bought 404 Nike running shoes using an online questionnaire 
from Google form as a tool to collect this data. The data were analyzed and reported using 
descriptive statistics, i.e. frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation 
(SD), and inferential statistics were used. To test the hypothesis by analyzing regression 
(Regression) to find the relationship between the factors of marketing mix. with consumers' 
decision to buy running shoes in Phra Nakhon Si Ayutthaya District and Analysis of 
Independent Samples T-Test One-Way ANOVA to test whether consumers' decision-
making in running shoes in Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province Are they different based on demographic factors? 

The results showed that Most of the samples were female, 218 people, 
representing 54%, aged 51-60 years, the most number of 108 people, representing 26.7%, 
having a bachelor's degree or equivalent, the most 284 people, representing 70.3%, most 
of them engaged in occupations. 128 state enterprise employees accounted for 31.7% and 
had an average monthly income of 15,001-30,000. Most of 165 people 40.8% 

The deciding factor affecting the purchasing decision of Nike running shoes (NIKE) 
of consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 

overall, the purchasing decision level was at the level that should be bought (𝒙̅ =4.08) when 
considering each aspect. found Product There is a level of importance The highest level 

(𝒙̅ =4.27), followed by the distribution channel (𝒙̅ =4.09), price (𝒙̅ =4.07), and marketing 

promotion (𝒙̅ =4.01), were of high importance respectively. 
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This study recommends for the benefit of business entrepreneurs or entrepreneurs 
who are interested in investing in the sports shoes market in order to plan to promote 
marketing strategies and marketing activities to meet the needs of the people. consume 
more And can bring the strengths that are and are the strengths that consumers are most 
important to  manage and adjust it into a strategy that can compete with competitors, it will 
be able to stimulate more sales. 

 

Keywords : running shoes, Demographic characteristics, marketing mix (4Ps), The 
Decision Making 

 

บทน า 

         การดแูลสุขภาพถอืว่าเป็นเรื่องสาํคญัมากสําหรบัมนุษยเ์พราะสุขภาพของคนเรานัน้เป็นสิง่
สาํคญัทีจ่ะช่วยใหค้นเรานัน้มอีายุยนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ไดส้งัคม ปัจจุบนันี้ทัว่โลกไดใ้ห้
ความสาํคญักบัเกี่ยวการดแูลสุขภาพเพือ่ทีจ่ะทําใหสุ้ขภาพด ีโดยมวีธิกีารต่างๆทีห่ลากหลาย
รปูแบบขึน้อยู่กบัความสะดวกสบาย รวดเรว็ ว่องไว ของแต่ละคน แต่สิง่ทีเ่หน็ผลชดัเจนทีสุ่ดคอืการ
รบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกายพรอ้มกบัการออกกําลงักาย การพกัผ่อน เช่น 
การวิง่และการเดนิ เป็นตน้(นพ.ลญัฉศกัดิ ์อรรฆยากร จติแพทย ์โรงพยาบาลมนารมย.์(2564) การ
ดแูลสุขภาพกายใจใหส้มดุล)   

     จากขอ้มลูตลาดอุปกรณ์กฬีาเป็นตลาดทีม่มีลูค่ามากถงึ 22,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นรองเทา้
กฬีา 60% อุปกรณ์กฬีาต่างๆ 40% ตลาดอุปกรณ์กฬีามกีารเตบิโต 2 หลกั มาโดยตลอดจากกระแส
รกัสุขภาพของคนกรุงเทพและต่างจงัหวดัทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัเจน โดยในปัจจุบนัสดัสว่นทาง
การตลาดแบ่งเป็น ตลาดกรุงเทพ 50% และตลาดต่างจงัหวดั50% (CRC SPORTS.(2558) กระแส
สุขภาพแรงตลาดอุปกรณ์กฬีาโต) และรองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี ้(NIKE) ถอืว่าเป็นยีห่อ้รองเทา้กฬีาที่
ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในระดบัโลก โดยมปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนานตัง้แต่ปีคศ.1964 จนถงึ
ปัจจุบนั และมผีลติภณัฑท์ีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัแบรนดค์อื รองเทา้บาสเกตบอล และมสีนิคา้ให้
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เลอืกใชห้ลายรปูแบบ  หนึ่งในนัน้กค็อืรองเทา้สาํหรบัการวิง่(KTC. (2564) ประวตัริองเทา้วิง่ Nike 
เหตุผลทีค่นชอบ และนิยมตลอดกาล) 

วตัถปุระสงค ์

     1. เพือ่สาํรวจปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ไนกี้ (NIKE) ของผูบ้รโิภคในอําเภอ
พระนครศรอียุธยาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

     2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนักบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี้ (NIKE)ของ
ผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

     3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ ์(Product), ปัจจยัดา้นราคา (Price), ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ 
ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) กบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี(้NIKE) ของ
ผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ขอบเขตของงานวิจยั 

        งานวจิยัน้ีศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของกลุ่มผูบ้รโิภค
ในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยงานวจิยัในครัง้นี้แบ่งขอบเขตงานวจิยัดงั
หวัขอ้ต่อไปนี้  

     3.1 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (4P’s)  

     3.2 ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต้่อเดอืน  

ประชากรทีใ่ชใ้น การศกึษางานวจิยัน้ี คอืกลุ่มคนทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้โดยทาํการสํารวจ
ในพืน้ทีอ่ําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

 

สมมติฐานของงานวิจยั 

      งานวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของผูบ้รโิภคของ
ผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มสีมมตฐิานในการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
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1. สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
              สมมติฐานท่ี 1, 2, 3, 4, และ 5 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศ,อายุ, ระดบัการศกึษา, 

อาชพี และ รายได ้ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อรองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของผูบ้รโิภคใน
ของผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทีแ่ตกต่างกนั 

2. สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัดา้นสว่นผสมทางการตลาด 
              สมมติฐานท่ี 6, 7, 8, 9 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย

และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของผูบ้รโิภคในของ
ผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ขอบเขตของงานวิจยั 

        งานวจิยัน้ีศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของกลุ่มผูบ้รโิภค
ในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยงานวจิยัในครัง้นี้แบ่งขอบเขตงานวจิยัดงั
หวัขอ้ต่อไปนี้  

     1. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (4P’s)  

     2. ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต้่อเดอืน  

ประชากรทีใ่ชใ้น การศกึษางานวจิยัน้ี คอืกลุ่มคนทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้โดยทาํการสํารวจ
ในพืน้ทีอ่ําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัดา้นประชากรศาสตร์ 

         ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538, น 41-42) ไดอ้ธบิายถงึ แนวคดิดา้นประชากรศาสตร ์
(Demographic) ทีเ่ป็นทีน่ิยมนํามาใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด เพือ่จาํแนกความแตกต่างของผูบ้รโิภค 
รายละเอยีดดงันี้ 

1.เพศ (Gender) เพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัทัง้ทางดา้นกายภาพ ดา้นจติใจ 
อารมณ์และความคดิ 

2.อายุ (Age) ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหบุ้คคลมคีวามนึกคดิ การใชช้วีติ และมี
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัตามช่วงเวลา 
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3.ระดบัการศกึษา (Education) การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัทาํใหบุ้คคลมคีวามคดิและทศันคตทิี่
แตกต่างกนั 

4.อาชพี (Occupation) อาชพีทีแ่ตกต่างกม็ผีลต่อการตดัสนิใจทีต่่างกนั ขึน้อยู่กบัอาชพีของ
แต่ละบุคคล 

5.รายไดต้่อเดอืน (Income) รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั ผูท้ี่
มรีายไดส้งูอาจมกีารซือ้สนิคา้และบรกิารทีม่รีาคาสงูไดม้ากกว่าผูท้ีม่รีายไดน้้อย 
 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด 4P’s 

2.1 ผลติภณัฑ ์(Product) 

          ผลติภณัฑ ์หมายถงึ   สนิคา้ หรอืบรกิารทัง้หมดทีร่า้นคา้มกีารสรา้งขึน้มา เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการกบัลูกคา้ ถอืเป็นปัจจยัสาํคญัทีสุ่ดในการเริม่ตน้กําหนดกลยุทธ ์เนื่องจากเป็นสิง่ทีไ่ด้
จดัเตรยีมไวส้าํหรบัลูกคา้ ช่วยใหลู้กคา้ตดัสนิใจซือ้   

2.2 ราคา (Price) 

     ราคา หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑห์รอืบรกิารในรูปของตวัเงนิ ซึง่เป็นสิง่ สาํคญัมากในการ 
ดาํเนินธุรกจิ  

2.3 การจดัจําหน่าย (Place) 
       คอื ช่องทางการจําหน่ายสนิคา้ ในอดตีจะมเีพยีงช่องทางออฟไลน์ หรอืรา้นคา้ทีจ่ะนําสนิคา้เรา
ลงไปจาํหน่าย เช่น หน้ารา้นคา้ของตวัเอง, หา้งสรรพสนิคา้, รา้นโชวห์่วย, รา้น ทุกอย่าง 20 บาท
ฯลฯ แต่ในปี 2021 นี้ ช่องทางการจดัจําหน่ายไดถู้กเพิม่เขา้มากมาย ซึง่นัน่กค็อืช่องทางออนไลน์ 
ทัง้การขายใน Facebook, Instagram, Twitter, Website, LAZADA, Shopee, JD และอกีมากมาย  

2.4 การสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

     การสง่เสรมิการขาย หรอืการตดิต่อสือ่สารทางการตลาด (Marketing Communication) เป็นการ
สือ่สารระหว่างรา้นคา้และลูกคา้ ซึง่จะมชี่องทางในการตดิต่อสือ่สารทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ 
โดยการตดิต่อสือ่สารนี้ จะเป็นการตดิต่อโดยมจุีดประสงค ์คอืกระจายขา่วสาร หรอืกระตุน้ยอดขาย
เครื่องมอืทีช่่วยสง่เสรมิการขาย  
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3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ 

     รปูแบบกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมกัจะผ่าน 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

 การตระหนกัถงึปัญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้  

และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่ผูบ้รโิภคอาจไม่ไดผ้่านทัง้ 5 ขัน้ตอนตามลําดบักไ็ด(้Philip Kotler 
and Keller Kevin Lane, 2016) ผูบ้รโิภคจะมกีระบวนการในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 5
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

3.1 การตระหนกัถงึปัญหา ผูบ้รโิภคจะรบัรูถ้งึปัญหาหรอืความจําเป็นในการใชส้นิคา้และบรกิารที่
ไดร้บัการกระตุน้จากสิง่กระตุน้ภายในและภายนอก 

3.2 การคน้หาขอ้มลู เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการซือ้สนิคา้และบรกิาร รบัรูปั้ญหาว่าตอ้งการอะไร
ขัน้ต่อไป ผูบ้รโิภคหาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้นัน้ว่าจะซือ้ทีไ่หน อย่างไร 

3.3 การประเมนิทางเลอืก ผูบ้รโิภคจะนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาประเมนิผลทางเลอืกว่าจะซือ้สนิคา้หรอืใช้
บรกิารใดจากคุณสมบตัขิองผลประโยชน์ผลติภณัฑ์ 

3.4 การตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้และบรกิารนัน้ ซึง่เป็นการตอบสนองต่อสิง่กระตุน้ต่างๆ 

3.5 พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เมื่อผูบ้รโิภคใชส้นิคา้หรอืบรกิารทีซ่ือ้ไปแลว้ จะเกดิผลสองทาง คอื 
พงึพอใจและไม่พงึพอใจ ซึง่จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซํ้าและภาพลกัษณ์ของสนิคา้ 

    การศกึษาถงึแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ย การตระหนกัถงึ
ปัญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่
ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั จงึตอ้งอาศยัขอ้มลูต่างๆ ในการวเิคราะหเ์พือ่
สามารถสง่มอบสนิคา้และบรกิารใหต้รงตามทีผู่บ้รโิภคต้องการ 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างไม่ทราบจาํนวนทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึได้
กําหนดกลุ่มตวัอย่างจากคาํนวณสตูรของ Cochran โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่ 95% ระดบั
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ความคลาดเคลื่อนที ่5% ผลการคาํนวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง คอื 384 ตวัอย่าง แต่เพือ่การ
ป้องกนัการคลาดเคลื่อนและผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ ผูว้จิยัจงึเพิม่กลุ่มตวัอย่างเป็น 445 ตวัอย่าง 
ซึง่การศกึษาครัง้นี้มแีบบสอบถามทีม่คีวามสมบูรณ์ครบถว้นจาํนวน 404 ชุด 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ไดใ้ชแ้บบสอบถามออนไลน์ 
(Online Questionnaire) จาก Google form เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้ และสง่ link 
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพือ่เกบ็ขอ้มลู มกีารแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นคาํถามคดักรองเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม  

สว่นที ่2 แบบสอบถามขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดและระดบัการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของกลุ่มผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา โดยใชเ้ครื่องมอืประเภทมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale)  

สว่นที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน 

ผูว้จิยัไดท้ําการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่หรอืค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัอลัฟ่า (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ที ่0.741, 0.742, 0.747 และ 0.747 จงึอยู่ในเกณฑท์ี่
สามารถนําไปใชไ้ด ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์ละรายงานดว้ยการแจก

แจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD)  

2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1 การวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) 

        จากากรศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีไ่ดจ้ากการทํา Factor Analysis กบัการตดัสนิใจ
ซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ตารางที ่4.13 
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2.2 การวเิคราะห ์Independent Sample T-Test เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าวง
ตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั ตารางที ่4.7 

2.3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)เพือ่เปรยีบเทยีบความ
แตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั ตารางที ่4.8, 4.9, 4.10, 4.11 และ 4.12 ตามลําดบั 

ผลการวิจยั 
สมมติฐานท่ี 1, 2, 3, 4, และ 5 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศ,อายุ, ระดบัการศกึษา, 
อาชพี และ รายได ้ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อรองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของ
ผูบ้รโิภคในของผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทีแ่ตกต่าง
กนั โดยมปัีจจยัในดา้นของอาชพีและรายไดเ้ท่านัน้ทีม่คีวามสาํคญัอย่างมนียัสําคญัทางสถติิ
ที.่05               
สมมติฐานท่ี 6, 7, 8, 9 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของผูบ้รโิภคใน
ของผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
พบว่าม ี3 ตวัแปลที ่มอีทิธพิลอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 กบั การตดัสนิใจซือ้
รองเทา้วิง่ไนกี(้NIKE) คอื ตวัแปล ดา้นผลติภณัฑ ์( p < .05) (β =.306) ดา้นราคา  ( p 
=0.042) (β =.125)  และดา้นการสง่เสรมิการตลาด(p < .05) (β =.402)ซึง่สามารถเขยีน
สมการไดด้งันี้ Y= (-.214) + .413 + .148 + .441) 

 
อภิปรายผล 
       ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรด์า้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนที่
แตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการ ตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ของผูบ้รโิภคในอําเภอ
พระนครศรอียุธยา  จงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี(้NIKE) ไม่
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัดา้นประชากรศาสตร ์และงานวจิยัของ ผุสด ี
จนัเรยีน (2563), ทตัพชิา สกุลกติตยิุต.(2562), จอมพล ศรสีุข. (2563) 

ปัจจยัดา้นสว่นผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการส่งเสรมิ
ทางการตลาดมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05กบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ไนกี ้
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(NIKE) ของผูบ้รโิภคในของผูบ้รโิภคในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จอมพล ศรสีุข. (2563)                

ข้อเสนอแนะ 

ผูป้ระกอบการ และ รา้นคา้ทีข่ายรองเทา้วิง่ไนกี ้(NIKE) ควรออกแบบผลติภณัฑใ์หม้สีสีนั
และรปูลกัษณ์ ทีส่วยงาม ใช่วสัดุทีม่คีุณภาพด ีมรีปูแบบใหเ้ลอืกหลากหลายและมคีวามทนัสมยั 
เพือ่ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค มกีารตดิป้ายราคาสนิคา้ใหช้ดัเจนเมื่อผูบ้รโิภคเกดิ
ความสนใจในผลติภณัฑ ์จะไดส้ามารถตรวจสอบราคาไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ เพราะในปัจจุบนั
หลงัจากเกดิสถาณะการไวรสั COVID-19 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงไปมกีารซือ้
สนิคา้ผ่านทางช่องทางออนไลยม์ากยิง่ขึน้เพราะฉนัน้การประกอบธุรกจิอาจจะไม่มจีําเป็นตอ้งมหีน้า
รา้นอกีต่อไปกไ็ดใ้นอนาคตผูป้ระกอบการธุรกจิควรออกกลยุทธ ์ดา้นการนําเสนอขอ้มลูของสนิคา้ให้
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ของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 
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