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บทคดัย่อ 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือรองเท้ากฬีาของคนใน

เขตกรุงเทพมหานคร2) เพ่ือหาปัจจัยทางประชากรศาสตร์กบักระบวนการตัดสนิใจซ้ือรองเท้ากฬีาของคน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากประชากรที่

ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 400 ราย ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและ

เพศหญิง โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติที่ส าคัญได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้ t-test, One-Way ANOVA, LSD และ Multiple Regression 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด มี

ระดับการศึกษากว่าปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ในช่วงระหว่าง 

10,000 – 30,000 บาท  และจากการศึกษาพบว่าผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร มีการให้

ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพเป็นอันดับแรก 

และรองลงมาคือด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์(Place) ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านบุคคล

ดา้นการส่งเสริมการตลาดและด้านราคานอกจากน้ีจากการศึกษาพบว่าผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขต

กรุงเทพมหานคร มีการให้ระดับความความคิดเหน็ต่อกระบวนการตัดสินใจในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ

มากที่สดุรองลงมาคือด้านประเมินทางเลือกด้านการรับรู้ถึงความต้องการด้านการค้นหาข้อมูลและด้านการ

ตัดสนิใจซ้ือตามล าดับลูกค้าที่มีการศึกษา  อาชีพและรายได้แตกต่างกนั ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดแตกต่างกนั คุณลักษณะส่วนบุคคลบางปัจจัย มีความส าคัญกับกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือ 

 

บทน า 

ปัจจุบันรองเท้ากีฬาเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคมากข้ึน ผู้คนสนใจที่จะดูแล

สขุภาพด้วยการออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงพบว่าผลิตภัณฑร์องเท้ากฬีามีความหลาหลายในด้านคุณภาพ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ราคา และรสนิยมความชอบส่วนบุคคล ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันธุรกิจรองเท้ากีฬา มีการจ าแนกระหว่างรองเท้ากีฬาเฉพาะกลุ่ม

เพศหญิงและเพศชาย รองเท้ากีฬาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้บริโภค ซ่ึงนับวันจะมีเพ่ิมมากข้ึน น าไปสู่ภาวะ

ของผู้ประกอบการที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน เพ่ือเกิดแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศ

และตลาดต่างประเทศมากขึ้น  

อุตสาหกรรมรองเท้าและส่วนประกอบเป็นอุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นอย่างมากประเภทหน่ึงโดยเป็นแหล่งรายได้และสามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ

นอกจากน้ีส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก (Labour Intensive)ช่วยสร้างงานจ านวนไม่น้อย

กว่า 100,000 คน ในภาคอุตสาหกรรมน้ีอุตสาหกรรมรองเท้าและส่วนประกอบเป็นอุตสาหกรรมที่มี

โครงสร้างการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนักการผลิตยังคงอาศัยแรงงานและทักษะความช านาญของ

แรงงานอยู่มากขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนยังไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตได้เน่ืองจาก

สินค้ามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบบ่อยตามแฟช่ันท าให้ยากต่อการน าเคร่ืองจักรมาใช้ในการผลิต จาก

เหตุผลและข้อจ ากดัดังกล่าวท าให้โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมน้ีมีโครงสร้างการผลิตที่ใกล้เคียงกัน

ในแต่ละประเทศแต่อย่างไรกด็ีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบด้านต้นทุนการผลิตในแต่ละประเทศน้ันยัง

ข้ึนอยู่กบัปัจจัยพ้ืนฐานหลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ ฝีมือแรงงานความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ ์

ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสินค้า ค่าจ้างแรงงานความสามารถในการได้มาหรือการมีแหล่ง

วัตถุดิบราคาถูก ความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์และต้นทุนการด าเนินการในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน 

เช่น อัตราภาษี น าเข้า-ส่งออกภาษีการค้า ระเบียบขั้นตอนของราชการ และระบบสาธารณูปโภคซ่ึง

ประเทศที่มีความพร้อมในสิ่งต่างๆเหล่าน้ีมากกว่ากจ็ะเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สงูกว่า 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ

รองเท้ากฬีาของคนในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของ

คนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สนใจน าเข้า

รองเท้ากีฬาสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนขยายฐานผู้บริโภค น าไปพัฒนา

ปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ ์โดยการน าเข้ารองเท้ากีฬา ซ่ึงให้เหมาะสมกับความต้องการและสามารถสร้างความ

แตกต่างด้านผลิตภัณฑ ์อกีทั้งผู้ประกอบธุรกจิหรือผู้ที่สนใจน าเข้ารองเท้ากีฬาสามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์

ทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมปริมาณของผู้บริโภครองเท้ากีฬาน าเข้าจาก

ต่างประเทศได้ผู้ที่ประกอบธุรกจิจะได้น าไปปรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาด ทางส่วนประสมทาง

การตลาดต่อไปในอนาคต และเพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไป 

 

1. วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือรองเท้ากฬีาของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือรองเท้ากฬีาของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือหาปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

2. สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 : ผู้บริโภคที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน   มีความคิดเหน็เกี่ยวกบั กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือรองเท้ากฬีาของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 

3.ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถน าผลการศึกษา มาใช้ประโยชน์พัฒนารูปแบบของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

ธุรกิจรองเท้ากีฬาได้แก่  ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการขายด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ  ด้านกระบวนการ 

2. เป็นแนวทางในการศึกษาต่อเน่ืองในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่สนใจในการท าการศึกษาคร้ัง

ต่อไป 

3. ให้ผู้ที่สนใจท าธุรกิจเกี่ยวกับการขายรองเท้ากีฬา ในปัจจุบันและอนาคต ได้น าไปพัฒนา 

ปรับปรุง และประยุกต์ใช้กับการแข่งขันทางธุรกิจ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่าง

สะดวก รวดเรว็ และแม่นย ายิ่งขึ้นต่อไป 

 

4.ขอบเขตในการศึกษา 

1.  ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ท าการวิจัยคร้ังน้ี คือ คนที่เลือกซ้ือรองเท้ากฬีาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของคนที่เลือกซ้ือรองเท้ากฬีา 

2) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรองเท้ากฬีาโดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาด (7P’s) 

3) ศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือ 

3.  ขอบเขตด้านสถานที่ 

การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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4. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผู้ซ้ือสินค้าจ านวน 6 ข้อ 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ข้อ ค าถามแต่ละข้อมีตัวเลือก

มากกว่า 2 ตัวเลือกขึ้นไป ซ่ึงเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว   

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายได้ 

6. อาชีพ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

1.ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ  

2.ด้านการค้นหาข้อมูล  

3.ด้านการประเมินผลทางเลือก  

4.ด้านการตัดสินใจซ้ือ  

5.ด้านพฤติกรรมภายหลังการ ซ้ือ 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  

1.ผลิตภัณฑ์ (Product)   

2.ราคา (Price)   

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

 4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

 5.บุคคล (People)   

6.ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) 

7. กระบวนการ (Process)  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ ์

2. ด้านราคา 3. ด้านสถานที่/ช่องทางจัดจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้านพนักงาน 6. ด้าน

การสร้าง และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 7. ด้านกระบวนการ มีจ านวน 15 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจรองเท้ากีฬา ได้แก่ 1.ด้านการรับรู้ ความ

ต้องการ 2.ด้านการค้นหาข้อมูล 3.ด้านการประเมินผลทางเลือก 4.ด้านการตัดสินใจซ้ือ 5.ด้าน 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ มีจ านวน 14 ข้อ 

มีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธีตามความสะดวก(Convenience Sampling) 

และสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติ เชิงอนุมาน คือ t-test ,LSD และ One-Way ANOVA , Multiple Regression 

สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละ(Percentage)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยใช้ระดับนัยส าคัญในการทดสอบสมมติฐานที่ 0.05  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่ใช้รองเท้า

กีฬาน าเข้าจากต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ถูกสุ่มจากประชากร โดยให้เป็น

ตัวแทนของประชากรทั้งหมด เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้รองเท้ากีฬาที่แน่นอน จึงใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยใช้สตูรการค านวณ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552) 

 

N  = 0.5(1-0.5)(1.96)
2 

     0.052
 

= 0.5(0.5)(3.8416) 

         0.0025 

=   0.9604 

     0.0025 

=   384.16 

 

จากการก าหนดระดับความเช่ือมั่น ณ ระดับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างเทา่กบั 384 ตัวอย่าง เพ่ือ

ลดความคลาดเคล่ือน เพ่ิมความเช่ือมั่นในการเกบ็ข้อมูลของแต่ละเขต การวิจัยคร้ังน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ใช้รองเท้ากฬีาเพ่ิมเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง 

 

6. ผลการศึกษา 

การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาจากการเกบ็ข้อมูลจากตัวอย่าง ซ่ึงเป็นลูกค้าที่ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือรองเท้ากฬีาของคนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

5.1.1 ข้อมูลตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของกลุ่มตัวอย่าง 
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ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็นเพศชาย 270 คนและเพศหญิง จ านวน 130 คน แต่ละเพศ

คิดเป็นร้อยละ 67.5และร้อยละ32.5ตามล าดับ  มีอายุระหว่าง 20-30  ปี จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อย

ละ 75.0 สถานภาพส่วนใหญ่ โสด จ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 ระดับการศึกษาที่มากที่สุด คือ 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  ด้านอาชีพ ที่พบมากที่สุดคือนักเรียน/นักศึกษา

จ านวน280คนคิดเป็นร้อยละ70.0รายได้โดยส่วนมากอยู่ที่ 10,000 – 30,000  บาทจ านวน270คนคิด

เป็นร้อยละ67.5 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด(7Ps) ผู้ที่ซ้ือรองเท้ากฬีาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การให้ระดับความส าคัญที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผู้ที่ซ้ือรองเท้ากีฬาใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้

ความส าคัญในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.4185  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพมีระดับความส าคัญมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย 4.71 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านกระบวนการแต่ก็

ยังคงให้ระดับความส าคัญมากที่สุดเช่นกัน ซ่ึงค่าเฉล่ียจะน้อยกว่าด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพคือ 

4.67 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉล่ีย 4.64 ปัจจัยด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายค่าเฉล่ีย 4.43ปัจจัย

ด้านบุคคลค่าเฉล่ีย4.27ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย4.43และปัจจัยด้านราคาค่าเฉล่ียอยู่ที่ 

3.99 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบการให้ระดับความคิดเหน็ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ ผู้ที่

ซ้ือรองเท้ากฬีาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การให้ระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  ผู้ที่ ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมการให้ระดับความคิดเหน็ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือให้ความคิดเหน็ใน

ระดับมากที่สดุ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.2575  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือมีระดับ

ความคิดเหน็มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาเป็นด้านการประเมินทางเลือกแต่กยั็งคงให้ระดับความ

คิดเหน็มากที่สุดเช่นกัน ซ่ึงค่าเฉล่ียจะน้อยกว่าด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือคือ 4.34 ด้านการรับรู้ถึงความ

ต้องการค่าเฉล่ีย 4.28 ด้านการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคค่าเฉล่ีย 4.28และด้านการตัดสินใจซ้ือค่าเฉล่ีย

อยู่ที่ 3.96 

สมมติฐานที่ 1 : ผู้บริโภคที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันได้แก่ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน   มีความคิดเหน็เกี่ยวกับ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ แตกต่าง

กนั 
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กระบวนการตดัสินใจ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ อายุ 

sig sig sig sig sig 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการรับรู้ถึง

ความต้องการ 
.000 .033 .179 

.000 .004 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการค้นหา

ข้อมูล 
.000 .000 .000 

.000 .000 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการประเมินผล

ทางเลือก 
.000 .000 .010 

.000 .000 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการตัดสนิใจ

ซ้ือ 
.429 .000 .000 

.000 .000 

ค่าเฉล่ียรวมด้านพฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ 
.005 .000 .000 

.000 .000 

ค่าเฉล่ียรวมกระบวนการ 

ตัดสนิใจ 
.272 .000 .000 

.000 .000 

*มีระดับนัยสา คัญทางสถิติ 0.05 

 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเท้า

กฬีาของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการรับรู้ของผู้ที่

ซ้ือรองเท้ากฬีาในเขตกรุงเทพมหานคร Adjusted R
2
 = .583, df = 399, F = 28.760, p* < 0.05 แสดง

ให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล ต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือสินค้าคิดเป็นร้อยละ 58 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการค้นหาข้อมูล

ของผู้ที่ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร Adjusted R
2
 = .626, df = 399, F = 36.179, p* < 

0.05แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล ต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือสินค้าคิดเป็น

ร้อยละ 62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านกระประเมิน

ทางเลือกของผู้ที่ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร Adjusted R
2
 = .423, df = 399, F = 12.222, 

p* < 0.05แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้า

คิดเป็นร้อยละ 42 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการตัดสินใจซ้ือ

ของผู้ที่ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร Adjusted R
2
 = .728, df = 399, F = 63.236, p* < 
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0.05แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล ต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือสินค้าคิดเป็น

ร้อยละ 72 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านพฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือของผู้ที่ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร Adjusted R
2
 = .573, df = 399, F = 

27.433, p* < 0.05แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล ต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือสนิค้าคิดเป็นร้อยละ 57 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ “ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา

ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

ผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครมีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ือ แตกต่างกนั 

ผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นเพศชายจะให้ความคิดเห็นต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือด้านการรับรู้ถึงความต้องการมากกว่าเพศหญิงส่วนเพศหญิงจะให้ความเหน็ต่อกระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ือในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือมากกว่าเพศชาย 

ผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครที่อายุต ่ากว่า20ปีจะให้ความคิดเหน็ต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือในด้านการค้นหาข้อมูลส่วนอายุ20 – 30ปี และ 31 – 40 ปี จะให้ความคิดเห็นต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือและอายุ41 -50 ปี จะให้ความคิดเห็นต่อ

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือในด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 

ผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครที่สถานภาพโสดจะให้ความคิดเหน็ต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือส่วนผู้ที่สถานภาพสมรสจะให้ความคิดเห็นต่อกระบวนการ

ตัดสนิใจในด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 

ผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครที่ข้าราชการจะให้ความคิดเห็นต่อกระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ือในด้านการรับรู้ถึงความต้องการส่วนผู้ที่ท  าอาชีพประกอบธุรกจิส่วนตัว/ค้าขายพนักงานเอกชน

และนักเรียน/นักศึกษาจะให้ความคิดเหน็ต่อประบวนการตัดสนิใจซ้ือในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ผู้ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต ่ากว่า10,000บาทจะให้ความคิดเหน็ต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือในด้านการค้นหาข้อมูลส่วนผู้ที่มีรายได้ 10,000 – 30,000 และ 30,000 – 

50,000 จะให้ความคิดเหน็ต่อกระบวนการตัดสินใจในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือส่วนผู้มีรายได้50,000

ขึ้นไปจะให้ความคิดเหน็ต่อกระบวนการตัดสนิใจในด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 
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ปัจจยัทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน   มีความคิดเหน็เกี่ยวกบั กระบวนการตัดสนิใจซ้ือ แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้ที่ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร Adjusted R
2
 = .728, df = 399, F = 63.236, p* < 

0.05แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้ามาก

ที่สดุคิดเป็นร้อยละ 72 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการค้นหา

ข้อมูลของผู้ที่ซ้ือรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร Adjusted R
2
 = .626, df = 399, F = 36.179, p* 

< 0.05แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผล ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าเป็น

อนัดับสองคิดเป็นร้อยละ 62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

8. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลไปใช ้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพมากที่สุด

ดังน้ันผู้ประกอบการควรจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสมแก่การจับจ่ายและดูแลร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 

2) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญด้านกระบวนการจึงควรจัดระบบให้ดีให้มี

ข้อผิดพลาดน้อยที่สดุเพราะสนิค้ามีราคาค่อนข้างสงู 

3) จากการศึกษาพบว่า การให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจะเน้นในเร่ืองของความ

หลากหลายของสินค้ามากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย ด้านสีสัน 

รูปแบบ ขนาด ฯลฯ ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือ 

ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

1) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมหลังการ ซ้ือดั้ ง น้ัน

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเพราะถ้าให้ความส าคัญด้านน้ีจะรักษาลูกค้าไว้ได้ 

2) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความคิดเหน็ด้านการประเมินทางเลือกผู้ประกอบการควรมี

ทางเลือกของสนิค้าให้มากเพราะจะได้เปรียบเทยีบราคาและคุณภาพได้ 

3) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความคิดเหน็ด้านการรับรู้ถึงความต้องการดังน้ันควรศึกษา

ถึงความต้องการตลาดของตราสนิค้านั้นๆว่ามีความนิยมมากน้อยแค่ไหน 
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9. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาร้านรองเท้ากีฬา อีกหลายๆที่ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทยีบกันว่า ลูกค้าให้

ความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในแต่ละตลาดแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้

น ามาปรับปรุงใช้ในการด าเนินกจิการของนักธุรกจิหรือเจ้าของกจิการ รวมไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป 

2) ควรมีการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยแบบสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 

3) ควรมีการใช้สถิติวิเคราะห์ผลมากข้ึน เพ่ือเปรียบเทยีบในเชิงสถิติให้ได้ผลลัพธท์ี่ชัดเจน 
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