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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทา

ผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน (3) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด(4P) 

และ ปจจัยภายนอก มีผลตอการตัดสนิใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรในเขตกรุงเทพ จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และ ใชสถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multi Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน 

ทำใหมีการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE โดยรวม ไมตางกัน ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ตางกัน ทำใหมี

การตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE โดยรวม ตางกัน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดาน ชองทางการจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจัยภายนอก ไดแก ดานแรงจูงใจ และ ดาน

สังคม มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อ; รองเทาผาใบ; ไนกี้ 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to (1) To be study and research the purchasing decision 

process sneaker NIKE of the population in Bangkok (2) To be study and research the purchasing 

decision process sneaker NIKE of the population in Bangkok classified by population factors. (3) To 

study the marketing mix factors, motivation factor and social factor that affects decision process 

sneaker NIKE of the population in Bangkok.  

The Sample used in this research is 400 people in Bangkok, using questionnaires as a tool 

for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and 

standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics 

(One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and using multiple regression 

statistics. 

 The hypothesis test found that the population in Bangkok with different gender and income 

has not affect the decision on the purchasing decision process sneaker NIKE and the population in 

Bangkok with different age has different effects the decision on the purchasing decision process 

sneaker NIKE The marketing mix factors and external factors has different effects the decision on the 

purchasing decision process sneaker NIKE. 

 

Keyword : Purchasing; Sneaker; NIKE 

 

บทนำ 

 เมื่อกลาวถึงไลฟสไตลของคนยุคปจจุบัน จะเห็นไดวาเทรนดการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย กำลัง

ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการใสใจเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังอยางสม่ำเสมอ หรือ

แมกระทั้งการปรับไลฟสไตลการใชชีวิตในแตละวันใหอยใูนจุดที่สมดุล  

จากกระแสที่เกิดขึ้น สงผลใหประชาชนหันมาใสใจกับรองเทาที่สวมใสมากขึ้น เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงการใช

ชีวิตในแตละวัน ตอบสนองความตองการของความตองการของตนเองไดเปนอยางดี ซึ่งสงผลใหธุรกิจที่ไดรับ

ผลประโยชนจากกระแสนี้เติบโตอยางตอเนื่อง 

นอกเหนือจากการใสรองเทาเพื่อรักษาสุขภาพ และ การออกกำลังกายแลว ปจจุบันไดมีรองเทาผาใบเปนสินคา

แฟชั่นท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทเปนอยางมาก สงผลใหผผูลิตสินคามีการแขงขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ้น ท้ังทางดาน 

ผลิตภัณฑ ดานราคา และ ดานนวัตกรรมใหมๆที่นำมาใชพัฒนาสินคา เพื่อใหสินคาเปนที่นิยม ซึ่งสินคาแฟช่ัน

ประเภทหนึ่งที่สำคัญตอการแตงกาย คือรองเทาผาใบ ซึ่งแสดงใหเห็นการแขงขันในตลาดรองเทาที่รุนแรงของผูผลิต

เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด 
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 จุดเดนของแบรนด NIKE คือ สินคามีหลากหลาย มีทั้งสำหรับเพศชายและสำหรับเพศหญิง และ มักจะมี

สินคาใหมๆออกมาอยางสม่ำเสมอ รวมถึง ราคาของสินคานั้น มีหลากหลายชวงระดับ ซึ่ง ผูบริโภคสามารถเลือกได

ตามความเหมาะสมของตนเอง ซึ่งขอแตกตางทางดานราคานั้น มีผลมาจาก วัสดุรองเทา , รุนรองเทา , ปริมาณใน

การวางจำหนาย , การ collaboration กับแบรนดชั้นนำอื่นๆ 

 ในประเทศไทยแบรนดรองเทาที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง และเปนแบรนดที่ผูบริโภคใหความสนใจ นั่นคือ

แบรนด ไนกี้ (NIKE) เปนแบรนดเกี่ยวกับอุปกรณกีฬา สัญชาติอเมริกา ที่มีโลโก เปนสัญลักษณ เช็กถูก หรือ อีกชื่อ

วา “ Swoosh ” โดยในปจจุบันรองเทา แบรนด NIKE ได มีการนำเขาผลิตภัณฑรองเทาที่สามารถใชในการออก

กำลังกาย และ สวมใสในชีวิตประจำวันที่ตรงกับความตามความตองการของกลมุลูกคาในปจจุบัน เพราะเปนรองเทา

ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับใชวิ่ง เดิน และสามารถใชในชีวิตประจำวันได อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการ วิ่ง 

หรือ เดิน สงผลใหผสูวมใสสามารถใชงานระหวางวันไดโดยรูสึกเมื่อยลานอยลง 

 จากท่ีกลาวมาขางตน ผวูิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหัวขอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุม

ผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อชวยใหทราบถึงการตัดสินใจซื้อและสามารถนำไปเปนแนวทางในการ

พัฒนาสินคา และพัฒนากลยุทธในดานตางๆ ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสงผลให

ผบูริโภคพึงพอใจในสินคา 

วัตถุประสงคในการทำวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนก

ตาม เพศ อาย ุและ รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

3.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด(4P) และ ปจจัยภายนอก มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ 

Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทำการเลือกกลมุประชากรที่ซื้อหรือเคยซื้อรองเทาผาใบ 

Nike และ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดตัวแปร 2 ตัวแปร คือตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัย

ดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี ่ยตอเดือน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวย ดานผลิตภณัฑ , ดานราคา , ดานชองทางการจัดจำหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจัย

ภายนอก ประกอบดวย ดานแรงจูงใจ และ ดานสังคม และ ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE 

ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขต 

 3.ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลตัวอยาง 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตาม เพศ อาย ุและ รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

3.เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด(4P) และ ปจจัยภายนอก ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

รองเทาผาใบ Nike ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร ผลงานวิจัยอื่นๆที่

เกี่ยวของจากหลายๆแหลงที่มา เพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 

Hanna and Wozniak, 2001 และ Shiffman and Kanuk, 2003 (อางใน สรัญญา ภูคงคา, 2561 ) ได

กลาววา ลักษณะทางดานประชากรศาสตร (เพศ อายุการศึกษา อายุ รายได สถานภาพ) มีอิทธิผลตอพฤติกรรม

ผูบริโภค ซึ่งเปนลักษณะ พื้นฐานที่นักการตลาดมักนำมาใชพิจารณาการแบงสวนตลาด โดยเชื่อมโยงกับความ

ตองการความชอบ และ อัตราการใชสินคาของผูบริโภค 

ภาวิณี กาญจนาภา , 2559 ( อางใน ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา , 2559 )ไดกลาววา เพศ เพศหญิงและชายท่ี

แตกตางกัน มีบทบาทในกระบวนการดานพฤติกรรม ความจำ เปน หรือ ความตองการผลิตภัณฑคุณลักษณะหรือ

ผลประโยชนของผลิตภัณฑที่แตละบุคคลแสวงหาที่จะไดรับจากการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑพฤติกรรมการแสวงหา

และการเลือกรับสื ่อและขอมูล ขาวสารแตกตางกัน อายุเปนตัวแปรสำคัญซึ่งสามารถนามาใชในการอธิบายถึง

พฤติกรรมทางดานวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางทัศนคติของกลุมบุคคลที่มีอายุที่แตกตางกัน อายุสงผลกระทบตอ

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล รายไดเปนตัวแปรหนึ่งทางดานประชากรศาสตรที่มี

อิทธิพลตอแบบฉบับพฤติกรรมการซื้อของบุคคลแตอาจไมใชเปนเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถนำมาใชในการแบงสวน

ตลาดเปนสาเหตุของพฤติกรรมการซื้อของบุคคล หรือ สามารถนำ มาอธิบายถึงพฤติกรรมการซื้อของบุคคลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ แตควรใชรวมกับตัวแปรอ่ืน เชน อาชีพ หรือการศึกษา เปนตน 

Belch and Belch (อางใน ผุสดี จันเรียน , 2563 ) ไดกลาววา อายุ บุคคลทีม่ีอายุแตกตางกันจะมีความ

ตองการในเร่ืองสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน กลุมวัยรนุจะชอบทดลองในเรื่องสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาใน

ประเภท แฟชั่น สวนกลุม ผูสูงอายุจะสนใจสินคาที่เกี่ยวของกับเรื่องการรักษาสุขภาพซึ่งหากแบงชวงกลุม อายุ

ออกเปน กลุมพฤติกรรมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เพศ เปนตัวแปรที่มีความสำคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภค 

เพราะ เพศที่แตกตางกัน มักมีทัศนคติการรบัรูและการตัดสินใจในเรื่องการเลือกสินคาที่บริโภคแตกตางกัน โดยมาก

เกิดจากสาเหตุในเรื่องของการไดรับการดูแลเลี้ยงดูการที่ปลูกฝงนิสยัมาตั้งแตในวัยเด็ก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมี

วัฒนธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผชูายและเด็กผูหญิงท่ีแตกตางกันในสังคมไทย เพศชาย มีแนวโนมที่จะเปนผูตัดสินใจซื้อ

สินคาหรอืบริการตางๆของครอบครัวมากกวาเพศหญิง รายได นักการตลาดจะตองมีความสนใจ แนวโนม ของรายได

เฉลี่ยสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลโดยตรงตออำนาจของเรื่องการตัดสินใจซื้อ คนที่มีรายไดคอนขางต่ำจะ

มุงเนนซื้อสินคาที่มีความจำเปนในการครองชีพ และมีความไวในการรับรูตอราคามาก สวนคนที่มีรายไดสูงนั้นจะมุง
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ซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีและมีความสามารถซื้อสินคา ราคาสูงโดยเนนที่ภาพลักษณของแบรนด ผลิตภัณฑ ราคาของ

สินคาเปนตน 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 1.ดานผลิตภัณฑ (Product) 

อาภัสรา โสวะภพ , 2560 ( อางใน สรัญญา ภูคงคา , 2561 ) ไดกลาววา สิ่งที่ธุรกิจทำเพื่อเสนอขาย เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑนั้นอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได กลาวคือ อาจอยูในรูปของสินคา

หรือบริการ ผลิตภัณฑ จะประกอบดวย ยี่หอ โลโก คุณสมบัติ ความหลากหลาย คุณภาพ และ บรรจุภัณฑ 

Kotler ,2560 ( อางใน สรญัญา ภูคงคา , 2561 ) ไดกลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงใดๆที่สามารถนำเสนอ

ขายใหแกตลาดเพ่ือทำใหความตองการและความจำเปนของผซูื้อไดรับการตอบสนอง ทำใหไดรับความพึงพอใจ 

ภาวิณี กาญจนาภา , 2559 ( อางใน ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา , 2559) ไดกลาววา ผูบริโภคใชคุณลักษณะ 

รูปลักษณ หรือผลประโยชนของผลิตภัณฑเปนพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อ นักการตลาดสามารถใหขอมูลขาวสารที่

ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑในเวลาที่ถูกตองโดยไมสรางความคาดหวังเกินจริงแกผบูริโภค 

Zeithaml and Bitner ( อางใน Mengjie Xu , 2561 ) ไดกลาววา ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสินคา

และบริการที่บริษัทนำเสนอใหกับลูกคา การกำหนดกลยุทธการบริหารการตลาดไมวาจะเปนในธุรกิจที่ผลิตสินคา

หรือบริการก็ตามตางตองพิจารณาถึงลูกคา กลาวคือในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑตองพิจารณาถึงความจำเปน

และความตองการของ ลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลักเพื่อธุรกิจสามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑที่ตรงกับความ

ตองการของลูกคาไดมากที่สุดโดยเฉพาะในตลาดที่มีการแขงขันสูงที่ทำให ตองมุงเนนที่ตลาดเฉพาะสวนการเขาใจถึง

ความตองการและสามารถตอบสนอง ความตองการเหลานั้นไดจะสามารถสรางความพึงพอใจและความภักดีของ

ลูกคาไดซึ่งผลิตภัณฑในธุรกิจบริการมีความแตกตางจากสินคาทั้งดานรูปแบบและการดำเนินงานดังนั้นกลยทุธดาน 

ผลิตภัณฑสำหรับธุรกิจบริการจึงมีความแตกตางกันไปดวย 

2.ดานราคา (Price) 

วิทวัส รุงเรืองผล , 2558 ( อางใน สรัญญา ภูคงคา , 2561 ) ไดกลาววา ราคา เปนมูลคาของผลิตภัณฑ

หรือบริการที่แสดงคาออกมาในรูปหนวยเงินหรือหนวยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ โดย คำวามูลคา นักการตลาดไดให

ความหมายไววา มูลคา หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑหนึ่งใน การแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไมวาจะเปน

ราคาหรือมูลคาก็เปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยดานเวลา สถานที่ บางครั้งผลิตภณัฑหนึ่งอาจจะมีราคาและมูลคามากใน

สถานที่หนึ่งหรือในชวงเวลาหนึ่ง แตในอีกสถานที่หน่ึง หรือในชวงเวลาหนึ่งราคาและมูลคาของผลิตภัณฑนั้นอาจจะ

ลดนอยลง 

พิมลวรรณ หนูแกว , 2550 (อางใน สรญัญา ภคูงคา , 2561 ) ไดกลาววา ราคา เปนองคประกอบสำคัญที่

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะในชวงของการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ ซึ่งโดย

ปกตินั้นผูบริโภคมักจะชอบผลิตภัณฑที่มีราคาต่ำ นักการตลาดจึงตองพยายามลดตนทุนการซื้อและการเสนอขายใน

ราคาที่ไมแพง แตก็ใหอยใูนราคาที่เหมาะสม 
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อิทธิวัฒน รัตนพองบู , 2556 ( อางใน ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา , 2559 ) ไดกลาววา ราคา หมายถึง กลไก

หรือเงื่อนไขที่ลูกคาสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑวามีคุณคาที่เหมาะสมและยุติธรรมตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่ง 

กลไกการตั้งราคาที่ควรพิจารณามีหลักการดังนี้1.ตั้งราคาต่ำมากเกินไป อาจจะขายไมไดเนื่องจากผูบริโภคอาจไม

มั่นใจในคุณภาพสินคา2.ความสะดวกในการซื้อแตละภูมิภาคอาจจะกำหนดราคาขายที่แตกตางกัน3.การตั้งราคาควร

คำนึงถึงผลิตภัณฑประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันคุณประโยชนอยางเดียวกันและความเปนจริงตามสภาพสินคา4.ถา

สินคามีราคาต่ำ ควรจะมีรูปแบบการขายแบบยกโหล หรือ เปนชุด 

Zeithaml and Bitner ( อางใน Mengjie Xu , 2561 ) ไดกลาววา ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา

และบริการรวมทั้งเงื ่อนไขตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับ การชำระเงินที ่บริษัทกำหนดขึ้นสำหรับการวางแผนดานราคา 

นอกเหนือจากตนทุนในการผลิต การใหบริการและการบริหารแลวก็ตองนึกถึงตนทุนของลูกคาเปนหลักดวย ธุรกิจ

ตองพยายาม ลดตนทุนและภาระที่ลูกคาตองรับผิดชอบ ตั้งแตคาใชจายสำหรับผลิตภัณฑบริการ รวมถึงคาใชจาย 

อื่นๆ ที่เกี่ยวของดวยทั้งดานเวลา จิตใจ ความพยายามทางรางกาย และความรูสึกลบตางๆ ที่ลูกคา อาจไดรับดวย 

ในการพยายามลดคาใชจายตางๆ ของลูกคาจะกลายมาเปนตนทุนของธุรกิจเอง โดยเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นกับ

กลมุลูกคาที่ชอบซื้อของราคาต่ำ 

3.ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) 

ถนอม บริคุต , 2557 (อางใน สรัญญา ภูคงคา , 2561 )ไดกลาววา การจัดจำหนาย หมายถึง กลุมองคกร

อิสระที่เกี่ยวของในกระบวนการนำสงสินคาและบริการไปถึงมือผูใชหรือผูบริโภค ซึ่งมีชองทางการตลาดหรือชอง

ทางการจัดจำหนาย จะตองทำหนาที่สรางคุณคาใหเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑนั้น เชน สงสินคาไดถูกตอง และตรงเวลา 

อิทธิวัฒน รัตนพองบ ู, 2556 ( อางใน ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา , 2559 ) ไดกลาววา หมายถึง ที่จัดจำหนาย

สินคาและบริการเปนรานคาบนเว็บไซต ทำใหเจาของรานสามารถบริหารจัดการรานคา ปรับปรุงแกไขใหทันสมัย 

และ ตรงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ทำใหลูกคาเขามาชมสินคาไดอยางสะดวกรวดเร็วและยังมีสินคาให 

เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสิ่งที่รานคาควรคำนึงถึง คือ 1. กำหนดชนิด ประเภท หรือสื่อความหมายให ตรงกับ 

ประเภทของผลิตภัณฑ2. ขอมูลองคประกอบภายในที่ครบถวน เชน ภาพคมชัด ตอบสนอง ความตองการไดเร็ว3.

เปนขอมูลและรายละเอียดที่เปนปจจุบัน เปนจรงิ และเชื่อถือได 

Zeithaml and Bitner ( อางใน Mengjie Xu , 2561 ) ไดกลาววา การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง 

หนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดจำหนายและสนับสนุนการ กระจายสินคาเพื่อทำใหสินคาและบริการมีพรอมสำหรับการ

จำหนายการจัดจำหนายก็ตองพิจารณา ถึงความสะดวกสบายในการรับบริการการสงมอบสลููกคา สถานที่ และเวลา

ในการ สงมอบ กลาวคือลูกคาควรจะเขาถึงไดงายที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในเวลาและสถานที่ที่ลูกคาเกิดความสะดวก

ที่สุด 

4.ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

วรรณภรณ สินาเจริญ , 2558 ( อางถึง สรัญญา ภูคงคา , 2561 )ไดกลาววา การสงเสริม การตลาด เปน

เครื่องมือที่มีความสำคัญในการติดตอสื่อสารกับผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแรงจูงใจ ใหเกิดความตองการ
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ในการซื้อสินคา แนะนำสินคาใหมที่เพิ่งออกสูตลาด รวมถึงเพื่อเตือนความทรงจำในอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ 

และพฤติกรรมการซื้อ 

นธกฤต วันตะเมล , 2557 ( อางใน ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา , 2559 ) ไดกลาววา หมายถึงการดำเนิน

กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสาร ขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑและองคกร ไปยังกลุมเปาหมายที่

เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการตอบสนองตามเปาหมายท่ีตั้งไวโดยทั่วไปจะครอบคลุมถึงเครื่องมือสวน

ประสมการสงเสริมการตลาด เชน การสงเสริมการขายเปนตน 

Zeithaml and Bitner ( อางใน Mengjie Xu , 2561 ) ไดกลาววา การสงเสริมการตลาด หมายถึง การ

สื่อสารทางการตลาดสำหรับสินคา และ บริการการสงเสริมการตลาดจะชวยกระตุนใหลูกคาทำตามในสิ่งที ่เรา

คาดหวัง ไดแก การรูจักและตระหนักถึงตัวผลิตภณัฑ เกิดความตองการใชและตัดสินใจซื้อและซื้อมากข้ึน โดยอาศัย

เครื่องมือที่แตกตางกันในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคา ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธการสงเสริม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับปจจัยภายนอก 

1.ปจจัยดานแรงจูงใจ 

หทัยทิพย แดงปทิว , 2559 ( อางใน ชนาวุฒิ มั่งมี , 2561 ) ไดกลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่มีพลัง

ผลักดันคนให เกิดพฤติกรรมและทิศทางเปาหมายของบุคคลนั ้น ๆ ซึ่งบุคคลที่มีแรงจูงใจสูงมากจะยิ่งใชความ

พยายามมากในการกระทำเพ่ือไปสเูปาหมายอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันบุคคลที่มีแรงจูงใจต่ำจะไมมีความพยายาม

ในการทำใหสำเร็จหรือลมเลิกการกระทำกอนสำเร็จตามเปาหมายนั่นเอง 

ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow’s Hierarchy of Human Needs ( อางใน ชนาวุฒิ มั่งมี , 2561 ) ไดกลาว

วา ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวประกอบดวย 5 ขั้นความตองการของมนุษย ไดแก ข้ันที่ 1 ความตองการดานรางกาย 

เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ตองใชในการดำรงชีวิตเพื่อความอยูรอดที่จะขาดเสียไมได ไดแก อาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนตน ขั้นที่ 2 ความตองดานความปลอดภัย เปนความตองการที่อยูเหนือ

ความตองการในการอยูรอด เปนความตองการที่เพิ่มในระดับที่สูงข้ึนมากกวาความตองการพ้ืนฐาน ไดแก การไดรับ

การปกปองคุมครอง ความมั่นคงในหนาที่การทำงาน และความปลอดภยั ขั้นที่ 3 ความตองการดานสังคม เปนความ

ตองการที่จะไดรับ ความรกัและการไดรับการยอมรับจากผูอื่นขั้นที่ 4 ความตองการการยกยอง เปนความตองการที่

จะไดรับ การยกยองสวนตัว ไดรับความยกยองนับถือ และ มีสถานะในสังคมไดแก มีความรู ความสามารถ ประสบ

ความสำเรจ็จนมีสถานะที่ดีในสังคมขั้นที่ 5 ความตองการประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุด เปนความตองการสูงสุดใน

ชีวิตที่แตละบุคคลมีความตองการ ซึ่งถาหากบุคคลใดสามารถบรรลุถึงความตองการในขั้นนี้ได ก็จะไดรับการยอมรับ

ยกยองวาเปนบุคคลที่มีความพิเศษ เชน บุคคลที่มีความสามารถดานใดดานหนึ่งและปฏิบัติจนเกิดความสำเสร็จ 

ไดรับการยอมรับมีชื่อเสียงเปนที่รจูัก 

ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer ( อางใน ผุสดี จันเรียน, 2563 ) ไดกลาววา ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่อง

ของความตองการในสวนของข้ันพื้นฐานของมนุษย แตไมคำนึงถึงขั้นของความตองการวาระดับของความตองการใด

จะเกิดขึ้นชวงกอนหรือในชวงหลัง และในสวนของระดับความตองการหลายๆ อยางนั้นอาจเกิดขึ้นพรอมๆ กัน โดย

แบงออกเปน 3 ประการ1.ความตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการพื้นฐานในสวนของดานรางกายเพื่อให
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มนุษยนั้นสามารถดำรงชีวิตอยไูด เชน ความ ตองการในเรื่องของอาหาร เครื่องนงุหมที่อยอูาศัย ยารักษาโรค เปนตน

2.ความตองการมีสัมพันธภาพ เปนความตองการท่ีจะใหและไดรับไมตรีจากบุคคลที่แวดลอม เปนความตองการท่ีจะ

มีลักษณะเปนรูปธรรม นอยลง ซึ่งประกอบดวยความตองการดานความรูสึกในการผูกพันหรือในการไดรับการ

ยอมรับ (ความตองการที่ไดจากทางสังคม) 3.ความตองการความเจริญกาวหนา เปนความตองการในระดับที่สูงสุด

ของบุคคลซึ่งมีความเปนรูปธรรมต่ำสุด ประกอบดวยความตองการการยกยอง บวกดวยความตองการ ที่จะประสบ

ความสำเรจ็ในชีวิตตามหลกัทฤษฎีของมาสโลว  

2.ปจจัยดานสังคม 

ศุภวัฒน ชาญเนจิกิจ , 2560 ไดกลาววา เปนปจจัยที่เกี ่ยวของกับชีวิตประจำวัน และ มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และ สถานะของผูซื้อ1.กลุมอางอิง 

เปนกลมุท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของดวยจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง 

แบงออกเปน 2 ดับ คือ1.1. กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท 1.2. กลุม ทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนำใน

สังคม เพื่อนรวมอาชีพ เพื่อนรวมสถาบัน 2.ครอบครัว เปนบุคคลในครอบครัว ถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ 

3.บทบาทและสถานะ เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง สถาบันตางๆ บุคคลจะมี

บทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม 

ถวิล ธาราโภชน , 2543 ( อางใน ปุญญิศา อุตหัต , 2556 ) ไดกลาววา เนื่องจากมนุษยไมสามารถอยูคน

เดียวไดตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน มนุษยจึงมาอยูรวมกันเปนชุมชน หรือ ที่เรียกวา สังคม และ เมื่อมีสังคมเกิดข้ึน 

คนในสังวคมสังคมก็จะตั้งขอตกลงรวมกันเรียกวา “โครงสรางของสังคม” เพื่อใหอยูรวมกันเปนไปดวย ความ

เรียบรอยและเกิดประโยชนแกสังคม จึงมีขอกำหนดตางๆคือ โครงสรางของสังคม จะเปนสิ่งบังคับพฤติกรรมของ

มนุษย ใหเปนไปดวยความเหมาะสม ขอกำหนดที่เปนหลักในโครงสรางของสังคม คือ ปทัสถาน , สถานภาพ , บาท

บาท และ คานิยม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสินใจ 

ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

Walters , 1978 (อางใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย , 2556) ไดกลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทำ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยูหลายทางเลือก 

Schiffman And Kanuk , 1994 (อางใน สุจรรยา น้ำทองคำ , 2558) ไดกลาววา หมายถึงขั้นตอนในการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก 2 ตัวเลือกขึ้นไป โดยพิจารณาในสวนที่เก่ียวของกับกระบานการตัดสินใจ ทั้งดานจิตใจ และ 

พฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจและกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้

ทำใหเกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอ่ืน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 กลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมสามารถระบุ

จำนวนของประชากรได ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยอางอิงจากตารางของ Taro Yamane 
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(1973) เพื ่อกำหนดกลุมตัวอยางในการทำวิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจำนวนที่แนนอน และ 

เลือกใชคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง คือเปนการศึกษาขอมูลที่เปนสถานการณปจจุบัน 

มุงเนนการพิสูจนปจจัยที่เปนเหตุซึ่งนำไปสูผล โดยไมมีการจัดการกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ ซึ่งเปนการเก็บ

ขอมูลเพียงครั้งเดียว และ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

1.แบบสอบถามแบบปลายปดและเปด มีท้ังหมดจำนวน 4 สวน 

สวนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ และ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน มีจำนวนทั้งหมด 3 ขอ 

สวนที่ 2 เปนการสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ , 

ปจจัยดานราคา , ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย , ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จำนวนทั้งหมด 14 ขอ โดยมี

คาคะแนน 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด = ระดับคะแนนที่ 5 คะแนน, มาก = ระดับคะแนนที่ 4 คะแนน, ปานกลาง = 

ระดับคะแนนที่ 3 คะแนน, นอย = ระดับคะแนนที่ 2 คะแนน, นอยที่สุด = ระดับคะแนนท่ี 1 คะแนน 

สวนที่ 3 เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจ , ปจจัยดานสังคม 

จำนวนทั้งหมด 4 ขอ โดยมีคาคะแนน 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด = ระดับคะแนนที่ 5 คะแนน, มาก = ระดับคะแนนที่ 

4 คะแนน, ปานกลาง = ระดับคะแนนที่ 3 คะแนน, นอย = ระดับคะแนนที่ 2 คะแนน, นอยที่สุด = ระดับคะแนนที่ 

1 คะแนน 

สวนที ่  4 ขอมูลเก ี ่ยวกับการตัดสินใจซื ้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุ มผู ใช รองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนคำถามทั้งหมด 5 ขอ ขอ โดยมีคาคะแนน 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด = ระดับคะแนนที่ 5 

คะแนน, มาก = ระดับคะแนนที่ 4 คะแนน, ปานกลาง = ระดับคะแนนที่ 3 คะแนน, นอย = ระดับคะแนนที่ 2 

คะแนน, นอยที่สุด = ระดับคะแนนท่ี 1 คะแนน และ มีขอคำถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวน

คำถามทั้งหมด 1 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

การเก็บขอมูล 

ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชออกแบบ แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส(Google Form) เพื่อเก็บขอมูล

จากกลมุตัวอยางที่กำหนดไวจำนวน 400 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

1.สถิติเชิงพรรณนา 

- ใชคารอยละและคาความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ดานประชากรศาสตร 
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- ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ไดการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยภายนอก และ การตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใช

รองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.สถิติอนุมาน 

- เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จำแนกตาม เพศ ซึ่งใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

- เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จำแนกตาม อายุ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความ

แตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายค ูโดยใชวิธิ LSD 

- เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ 

NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

 1.ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมมีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ มาก 

 2.ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน อายุ

ตางกัน และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบ ตางกัน 

 3.ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ 

NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 3.1.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรงุเทพมหานคร 

3.2.ปจจัยภายนอก ดานแรงจูงใจ และ ดานสังคม มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใช

รองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ “มาก” ผวูจิัยมีความเห็นวา ประชากรสวนใหญไดตัดสินใจซื้อโดยการเปรียบเทียบ

กับรองเทาผาใบในแบรนดอื่นๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการ และมีองคประกอบๆอ่ืนๆที่สงผลตอการ

ตัดสินใจ เชน สินคารุนใหมๆ , ความคิดเห็นจากบุคคลอื่น , ความพึงพอใจตอสินคา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สุจรรยา น้ำทองคำ (2558) ซึ่งวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคทางสื่อ
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ออนไลน” และ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ซึ่งวิจัย “เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน(อินสตาแกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานคร”  

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามประชากรศาสตร 

 2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใช

รองเทาผาใบ โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา เพศ ไมไดเปนตัวกำหนดการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE 

เนื่องจากปจจุบันรองเทาผาใบ NIKE กำลังไดรับความนิยมอยางมาก และ ปจจุบันรองเทาผาใบNIKE ไดเพ่ิมปริมาณ

การจำหนายหลากหลาย Size มากขึ้นซึ่งสามารถใสไดทุกเพศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผุสดี จันเรียน(2563) 

ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรองเทาแบรนดสเก็ตเชอรส ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ สอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญญา ภูคงคา(2561) ศึกษาเรื่อง กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาวิ่งของประชากรในกรงุเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา

(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเทา ยี่หอ Adidas ของ

สมาชิกในกลมุ เฟซบุก ADIDAS MARKET THAILAND  

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลมุผูใช

รองเทาผาใบ โดยรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา อายุ เปนตัวกำหนดการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE เนื่องจาก

ปจจุบันรองเทาผาใบ NIKE นั้น ไดมีผลิตภณัฑทางดานกีฬา และ แฟชั่นเปนสวนมาก ซึ่งอาจตอบสนองความตองการ

ไดในบางกลมุชวงอายุ และอาจไมไดตอบสนองความตองการในกลุมสูงอายุที่สนใจทางดานรองเทาเพื่อสุขภาพที่อาจ

ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผุสดี จันเรียน(2563) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเทาแบรนดสเก็ตเชอรส ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื ้อรองเทา ยี ่หอ Adidas ของสมาชิกในกลุม เฟซบุก ADIDAS MARKET THAILAND แตไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญญา ภูคงคา(2561) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาวิ่งของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร  

2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ 

NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบ โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนนั้น ไมไดเปนตัว

กำหนดการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE เนื่องจาก ผลิตภัณฑรองเทาผาใบของ NIKE มีความหลากหลายทางดาน

ราคา และ มักมีชองทางสงเสริมการขายอยางสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกชวง

รายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญญา ภูคงคา(2561) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาวิ่งของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ผุสดี จันเรียน(2563) ศกึษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเทาแบรนดสเก็ตเชอรส ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ ไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อรองเทา ยี่หอ Adidas ของสมาชิกในกลมุ เฟซบกุ ADIDAS MARKET THAILAND  
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3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด(4P) และ ปจจัยภายนอก มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทา

ผาใบ Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรงุเทพมหานคร 

3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุม

ผใูชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวจิัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องของ คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ , ผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตรง

ตามที่ถูกนำเสนอ , ผลิตภัณฑมีความสวยงาม และ ทันสมัย , แบรนดเปนที่รูจักและยอมรับ และมีชื่อเสียง และ 

ผลิตภัณฑมีหลากหลายรุนใหเลือกตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญญา ภูคงคา(2561) ศึกษา

เรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาวิ่งของประชากรในกรุงเทพมหานคร และ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐ

พล ศรีกิตติวรรณา(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเทา 

ยี่หอ Adidas ของสมาชิกในกลุมเฟซบุก ADIDAS MARKET และ สอดคลองกับงานวิจัยของ Mengjie Xu (2561) 

ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุมผูใช

รองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับ

ปจจัยดานราคา ในเรื ่องของ ราคาของผลิตภัณฑตั้งอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับคุณภาพ , ราคาของผลิตภัณฑ

เหมาะสมกับประโยชนในการใชงาน และ การประเมินราคากับผลิตภัณฑอื่นที่มีราคาต่ำกวากอนตัดสินใจซื้อ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญญา ภูคงคา(2561) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาวิ่งของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร และ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเทา ยี่หอ Adidas ของสมาชิกในกลมุ เฟซบุก ADIDAS MARKET 

THAILAND และ สอดคลองกับงานวิจัยของ Mengjie Xu (2561) ศึกษาเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือไอโฟนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ 

Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผวูิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ในเรื่องของ การไดรับความสะดวกสบายในการซื้อสินคาที่สาขา , 

การไดรับขอมูลขาวสารของสินคาจากการนำเสนอของรานผานทาง Facebook Fanpage ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย

ของ ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

รองเทา ยี่หอ Adidas ของสมาชิกในกลุม เฟซบุก ADIDAS MARKET THAILAND และ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Mengjie Xu (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื ้อโทรศัพทมือถือไอโฟนของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและ แตไมสอดคลองกับกับงานวิจัยของ สรัญญา ภูคงคา(2561) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ

เลือกซ้ือรองเทาวิ่งของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike 

ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให
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ความสำคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องของ การจัดโปรโมช่ันของรานคา ชวยกระตุนใหทานมีความ

ตองการของสินคามากขึ้น , มีตัวอยางผลิตภัณฑใหทดลองสวม , การโฆษณา การนำเสนอสินคาผานทาง Facebook 

ชวยกระตุนใหทานมีความตองการของสินคามากขึ้น และ มี Presenter ที่เปนที่ชื่นชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

รองเทา ยี่หอ Adidas ของสมาชิกในกลุม เฟซบุก ADIDAS MARKET THAILAND และ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Mengjie Xu (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที ่สงผลตอการตัดสินใจซื ้อโทรศัพทมือถือไอโฟนของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตไมสอดคลองกับกับงานวิจัยของ สรัญญา ภูคงคา(2561) ศึกษาเรื่อง กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาวิ่งของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3.5 ปจจัยภายนอก ดานแรงจูงใจ มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับปจจัยดานแรงจูงใจ 

ในเรื ่องของ การตัดสินใจซื้อสินคาโดยคำนึงถึงอรรถประโยชนในการใชงาน และ การตัดสินใจซื้อโดยคำนึงถึง

ความชอบในตัวสินคา ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ ชนาวุฒิ มั่งมี(2561) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจและปจจัยทางการ

ตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ E-movie ผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภคใน และ สอดคลองกับกับงานวิจัยของ ผุสดี จันเรียน(2563) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี

อิทธพิลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเทาแบรนดสเก็ตเชอรส ของผบูริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

3.6 ปจจัยภายนอก ดานสังคม มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับปจจัยดานแรงสังคม 

ในเรื่องของ ตัดสินใจซื้อสินคาเพราะสินคากำลังเปนที่นิยมในกลุมบุคคลชั้นนำของสังคม และ สมาชิกในครอบครัว

ของทานสงเสริมใหใชผลิตภัณฑแบรนดนี้ ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน ชาญเนติกิจ(2560) ศึกษาเรื่อง 

การตัดสินใจซื้อรองเทานักเรียนของผูบริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ปุญญิศา อุตหัต (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที ่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสำอางเคานเตอรแบรนดจากตางประเทศของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลยัสยาม 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปขอเสนอแนะจากผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.ปจจัยดานประชากรศาสตร  

 จากการศึกษาการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร โดยแบงเปน ดานเพศ ดานอายุ 

และ ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

1.1 ดานเพศ ไมไดเปนตัวกำหนดการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากปจจุบันรองเทาผาใบ NIKE ไดจำหนายรุนที่สามารถใสไดทั้งเพศชายและเพศหญิง อีกทั้ง

ในหลายๆรนุ ทางแบรนด NIKE เอง ไดผลิต Size หรับเพศชาย ( US )และเพศหญิง (USW) มากขึ้น 
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1.2 ดานอายุ เปนตัวกำหนดการตัดสินใจซื ้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผู ใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก NIKE ไดมีการออกแบบผลิตภัณฑ ในรูปแบบของแฟชั่นเปนสวนมาก ซึ่งอาจไมได

ตอบสนองความตองการของกลุมอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป ที่อาจสนใจในเรื่องของรองเทาผาใบเพื่อสุขภาพมากกวา

รองเทาผาใบแฟชั่น ผูประกอบการจึงควรเพิ่มความสำคัญในกลุมอายุมากกวา 40ปขึ้นไป เพื่อใหผูบริโภคสามารถ

เขาถึงสินคาไดในทุกวัย 

1.3 ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมไดเปนตัวกำหนดการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ NIKE ของกลุมผูใชรองเทา

ผาใบในเขตกรุงเทพมหานคร ผูประกอบการอาจจะไมตองเนนในประเด็นของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภค 

เนื่องจาก ผลิตภณัฑรองเทาผาใบของ NIKE นั้นมีชวงราคาที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมชั่นอยูสม่ำเสมอ ทำ

ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกชวงระดบัของรายได 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยแบงเปน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจำหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด สามารถสรุปขอเสนอแนะจากผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกกับผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด 

เชน การผลิตสินคาใหหลากหลาย เหมาสะสมทุกชวงอายุ และ เหมาะสมทุกกิจกรรม ราคาและคุณภาพตองมีความ

เหมาะสม สินคามีเพียงพอความตองการของตลาด 

2.2 ดานราคา พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื ้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุมผู ใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับการตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ และ คุณสมบัติของผลิตภณัฑ 

และ มีราคาที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดการกระตุนความตองการ และ เกิดการตอบสนองจากลูกคา นำไปสูการ

ตัดสินใจซื้อได 

2.3 ดานชองทางการจำหนาย พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับการ อัพเดท ขอมูล ขาวสาร ชองทางออนไลนใหมากข้ึน เชน 

Facebook , Instagram , Line เพื ่อเปนการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงผลิตภัณฑ อีกทั ้งยังควรเพิ่มชอง

ทางการจำหนายออนไลน เพื่อใหผบูริโภคสามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดอยางงาย และ สะดวกมากยิ่งข้ึน 

2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลมุผูใชรองเทาผาใบ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน รวมถึงการจัดโปรโมชั่น 

ลด แลก แจก แถม สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก เพื่อเปนการกระตุนความตองการของลูกคา และ สามารถทำให

ลูกคาสามารถเขาถึงตัวผลิตภัณฑไดมากขึ้น 

3.ปจจัยภายนอก 

จากการศึกษาการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย ดานแรงจูงใจ และ ดานสังคม สามารถ

สรุปขอเสนอแนะจากผลการวจิัยไดดังนี้ 
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 3.1 ดานแรงจูงใจ พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื ้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุมผูใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั ้นจึงควรใหความสำคัญเรื ่อง อรรถประโยชนในการใชงาน เพื ่อใหสามารถตอบสนอง

วัตถุประสงคในการใชงานของผูบริโภคไดอยางหลากหลาย 

 3.2 ดานสังคม พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบ Nike ของกลุมผู ใชรองเทาผาใบในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญเรื่องการหากลุมบุคคลชั้นนำทางสังคมเพื ่อเปนพรีเซ็นเตอรให

หลากหลายดาน เชน นักกีฬา นักรอง นักแสดง Youtuber เพราะผูบริโภคมักมีพฤติกรรมเลียนแบบในตัวบุคคลท่ี
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