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การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ของผูเ้ลอืกซือ้รองเทา้
วิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาปจัจยัความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อ
รองเท้าวิง่ของผู้เลอืกซื้อรองเท้าวิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื เพศหญิงและเพศชาย 
โดยใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งมคี่าความเชื่อถือ
เท่ากบั  0.963 และมกีารตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒ ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น 
คอื สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอา้งองิ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญั 0.5 ผลการวจิยัพบว่า เป็นเพศ
หญิง มอีายุระหว่าง 21-30 ปี มสีถานภาพเป็นโสด มรีะดบัการศกึษาเป็นปรญิญาตรี ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน 
โดยสว่นมากผูบ้รโิภคจะใหค้วามคาดหวงัในเรื่องขององคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ดา้นคุณค่า/
คุณประโยชน์เพิ่ม และด้านการให้บริการอื่นๆ ซึ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทัง้ 3 ด้านนี้ ถือว่าเป็นปจัจยัหลกัที่
ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง  โดยสรุปได้ว่า ความคาดหวังใน
องคป์ระกอบของผลติภณัฑส์ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั: ความคาดหวงั, องคป์ระกอบของผลติภณัฑ,์ การตดัสนิใจซือ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
The purpose of this research 1 )To Study the demographic that affect the decision for when looking to 
purchase a running shoes within Bangkok. 2 ) To study the expectation of product components influencing 
decision of running shoes within Bangkok.The research involves 400 respondents in different gender male 
and female.Research methodology of this research is questionnaire with reliability of 0.963 which confirmed 
by high profile advisor. Data analysis will be done by two main methods ,which are descriptive statistics such 
as frequency, average, standard deviation and according statistics such as Pearson’s Product Moment 
Correlation data discussion at 0 .5  reliabilities. The result of this research showed that female gender age 
between 21-30 years old with single status ,high education background and private company workers mostly 
this group of respondents will look at exterior of the products rather than usefulness of products and service 
providing while purchase and after services. However, these expectations still count as the main things that 
can influence consumer decision to Consume Running Shoes within Bangkok. 
Keywords: Expectation, Elements of the products, Consumer decision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทน ำ 
การมสีุขภาพดเีป็นสิง่ทีทุ่กคนปรารถนา ซึง่การมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ประกอบดว้ยการดูแลสุขภาพของตวัเราเองอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม อาท ิการรบัประทานอาหาร อาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย การพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ การป้องกนัโรค 
การใชไ้ลฟ์สไตล ์(Life Style) ที่ถูกต้องไม่ท าลายสุขภาพของตวัเราทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และที่ส าคญัคอื การออก
ก าลงักายทีส่ม ่าเสมอ ซึง่จะสง่ผลใหร้่างกาย(กลา้มเน้ือ)มคีวามแขง็แรง มคีวามสดชื่น กระฉบักระเฉง เป็นตน้ ซึง่วธิกีาร
ออกก าลงักายนัน้ท าไดห้ลายวธิแีตกต่างกนั อาท ิการเดนิเรว็ ๆ การวิง่เยาะ ๆ การเต้นแกว่งแขน ยกขา อยู่กบัทีใ่น
บา้น ในสนามหน้าบา้น การร ามวยจนี ไทเกก็ การใช้ไม้พลองประกอบ การท าโยคะ การเต้นแอโรบกิทีถู่กต้อง และที่
ส าคญัมากๆ คอื ความเหมาะสมในการออกก าลงักายของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ดงันัน้จงึต้องพงึระวงัเพื่อใหก้ารออก
ก าลงักายเกดิประโยชน์สงูสดุและไม่เป็นอนัตราย 

กระแสรักสุขภาพกลายเป็นเทรนด์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสถิติการออกก าลังกายของคนไทยของ
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่าในปี 2559 ประเทศไทยมผีูอ้อกก าลงักายดว้ยการวิง่ 11.96 
ลา้นคน แบ่งเป็นเพศชาย 4.56 ลา้นคน และเพศหญงิ 7.4 ลา้นคน เมื่อแบ่งผูว้ ิง่ตามช่วงวยัพบว่าช่วงวยัเดก็ 0.69 ลา้น
คน ช่วงวยัรุ่น 1.9 ลา้นคน ช่วงวยัท างาน 6.88 ลา้นคน และช่วงผูส้งูอายุ 2.49 ลา้นคน(สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม, 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2559) ดงันัน้การออกก าลงักายดว้ยการวิง่จงึกลายเป็นวถิทีีค่นรุ่นใหม่นิยมมากขึน้ ส่วนสาเหตุที่
การวิง่เป็นกฬีายอดนิยมอาจจะเป็นเพราะตน้ทุนไม่แพง อุปกรณ์ไม่เยอะ เริม่ต้นไดง้่าย และสามารถเป็นสญัลกัษณ์ของ
คนรกัสุขภาพได้ หากบอกว่าการวิง่เป็นกีฬาประจ าตวั และเท่าที่สงัเกตในปจัจุบนันักวิง่บางคนมกัใส่รองเท้าผ้าใบ
ธรรมดาหรอืรองเทา้ส าหรบัใสก่ารออกก าลงัทัว่ๆไปวิง่ออกก าลงักายเป็นจ านวนมาก ซึง่ในความเป็นจรงิ การใสร่องเทา้
ทีไ่ม่เหมาะสมกบัการวิง่อาจท าให้เท้าบาดเจบ็หรอืท าให้วิง่ไม่ไดเ้ตม็ที ่เพราะรองเทา้เหล่านัน้ไม่ไดถู้กออกแบบมาให้
รองรบัแรงกระแทก สวมใสไ่ดน้านโดยไม่เมื่อย รวมไปถงึน ้าหนักทีม่ากเกนิไป ดงันัน้การคดัเลือกรองเทา้วิง่ทีเ่หมาะสม
กบัการใชง้านและการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการวิง่ใหด้ยีิง่ขึน้ ธุรกจิรองเทา้วิง่จงึมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้หลากหลาย
ยีห่อ้(Brand) และมกีารแขง่ขนัสงูขึน้เพื่อใหผ้ลติภณัฑข์องตนเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภคในยคุปจัจบุนั ผูส้ ือ่ขา่วไทยพบีี
เอสออนไลน์ (2559) ไดร้ายงานว่า ผูน้ าตลาดรองเท้าวิง่ในไทย 5 แบรนด ์ได้แก่ Nike Adidas Reebok Mizuno และ 
Asics มมีลูค่าตลาดรองเทา้วิง่ในปี 2557 อยู่ที ่2,400 ลา้นบาท ขณะทีปี่ 2558 อยู่ที ่2,800-3,000 ลา้นบาท หรอืเตบิโต
กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปจัจยัที่ท าให้ตลาดรองเท้าวิ่งเติบโตขึ้นมาก มาจากเทรนด์ออกก าลงักายและรกัสุขภาพ 
ผูบ้รโิภคจงึตดัสนิใจเลอืกรองเทา้ส าหรบัวิง่มากขึน้ ประกอบกบัแบรนดส์นิคา้และบรษิทัต่างๆ จดักจิกรรมเดนิ-วิง่ ตลอด
ทัง้ปี แอพพลเิคชัน่ทีต่อบสนองต่อการวิง่มากขึน้ และความสวยงามของรองเท้า  โดยการตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่
ของผู้บรโิภคจงึมาจากหลากหลายปจัจยั อาท ิคุณภาพ ราคา ยี่ห้อ ความหลากหลาย และรูปลกัษณ์ เป็นต้น ปจัจยั
ต่างๆเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ ซึ่งขึน้อยู่กบัความต้องการและทศันคตขิอง
แต่บุคคลว่าจะใชป้จัจยัใดในการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ผูป้ระกอบการไม่สามารถรบัรูไ้ดโ้ดยตรงว่าปจัจยัใดทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัที่
ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ฉะนัน้ผูป้ระกอบการธุรกจิรองเทา้วิง่ทัง้หลายจะตอ้งสรา้งสรรคค์วามแตกต่างใหเ้กดิขึน้
ในตวัสนิค้า เพราะรองเท้าวิง่มอียู่จ านวนมากในท้องตลาด ผู้บรโิภคจงึต้องมกีารพจิารณาถึงรองเท้าอย่างถี่ถ้วนจาก
ปจัจยัต่างๆว่ารองเท้าวิง่รูปลกัษณ์แบบใด ประเภทไหนที่เหมาะกบัการใช้งาน และเหมาะสมกบัตวัผู้บรโิภคเองด้วย 
ทัง้นี้การทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกซือ้รองเทา้วิง่หนึ่งคู่กจ็ะต้องค านึงถงึทีอ่งคป์ระกอบหลกัของรองเทา้วิง่เป็นส าคญั  สิง่ส าคญั
ตรงนี้ขึ้นอยู่กบัการใช้กลยุทธ์ต่างๆของผู้ประกอบการที่จะดึงดูดให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้าของตนด้วยการสร้าง
คอมมนูิตีน้กัวิง่ทีใ่ชส้นิคา้ของแบรนดเ์ท่านัน้ 

ดงันัน้ ผูท้ าวจิยัจงึท าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อ 



การตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าใหท้ราบว่าองคป์ระกอบผลติภณัฑใ์ดบา้งทีเ่ป็น
ตวักระตุ้นความสนใจใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ ซึง่การศกึษาวจิยัครัง้นี้ได้ท าการศกึษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การศกึษาเพื่อพฒันาธุรกจิ และปรบัปรุงกลยุทธใ์หต้อบสนองตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1. เพื่อศกึษาประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ของผูเ้ลอืกซือ้รองเทา้วิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปจัจยัความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภัณฑ์มอีิทธิพลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งของผู้เลอืกซื้อ
รองเทา้วิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตกำรวิจยั 

งานวจิยัฉบบันี้ศกึษาเกีย่วกบัความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่
ของผูเ้ลอืกซือ้รองเทา้วิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
ใชข้อ้มลูปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรแ์ละแนวคดิการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

ตวัแปรอสิระ คือ  ประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่อยู่อาศยั ยี่ห้อ
รองเท้าที่ชื่นชอบ และความถี่ในการวิง่ และองค์ประกอบของผลติภณัฑ์  ประกอบด้วย องค์ประกอบของผลติภณัฑ ์
ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์หลกั ส่วนที่บ่งชีเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ส่วนเพิม่ของผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ควบ ส่วนที่คาดหวัง
จากผลติภณัฑ ์และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจซื้อ ประกอบดว้ย การเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ การเลอืกตราสนิค้า การเลอืกผู้ขาย การเลอืก
เวลาในการซือ้ และความเลอืกปรมิาณการซือ้ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ใช้ศึกษางานวิจยั คือ ประชากรที่ใช้รองเท้าวิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบส ารวจผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์และแจกแบบสอบถามตามสวนสาธารณะ และใชจ้ านวน  400 
คน ซึง่จ านวนนี้ไดจ้ากการใชต้ารางส าเรจ็รปูของ Yamane (1976) 
 ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี 
สถานทีอ่อกก าลงักาย และสวนสาธารณะต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 เริม่ตัง้แต่ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ถงึ เมษายน พ.ศ. 2562 
นิยำมศพัท ์
ความคาดหวงั คอื ระดบัพฤตกิรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทีอ่าศยัประสบการณ์เดมิของตนในการตดัสนิใจสิง่ใดสิง่
หน่ึงทีจ่ะไปใหถ้งึเป้าหมายทีก่ าหนดหรอืต้องการใหเ้ป็นไปตามความต้องการของตน องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ คอื 
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดจ้ากการ 
มองเหน็จากผลติภณัฑห์รอืสมัผสัไดจ้ากหลงัการใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าว ประกอบดว้ย 
       1.  ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) หมายถงึ ประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑซ์ึง่ผูบ้รโิภคไดร้บัจากการซือ้สนิคา้ 
หรอืบรกิารโดยตรงอาจเป็นเรื่องของประโยชน์ในการใชส้อยการแกป้ญัหาใหล้กูคา้ การขายความปลอดภยั ความ         
       2.  ส่วนทีบ่่งชีเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ (Product Identification) หมายถงึรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ทีผู่บ้รโิภคสามารถ
รบัรูไ้ด ้ซึง่ผลติภณัฑจ์ะมลีกัษณะและรปูร่างทีแ่ตกต่างกนั สิง่ทีจ่ะบ่งชีไ้ดว้่าผลติภณัฑน์ัน้ๆแตกต่างกนัอย่างไร 
       3.  ส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ (Product Augmented) หมายถึงส่วนควบหรือส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ผลประโยชน์ หรอืบรกิารเพิม่เตมิที่ผูบ้รโิภคจะไดร้บัควบคู่ไปกบัตวัผลติภณัฑห์ลกัเป็นส่วนที่ช่วยเสรมิมูลค่าเพิม่ของ
ผลติภณัฑ ์



      4.  ส่วนทีค่าดหวงัจากผลติภณัฑ์ (Product Expected) หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นคุณค่าหรอืคุณประโยชน์อื่นทีผู่บ้รโิภค
คาดว่าจะไดร้บัจากการใชผ้ลติภณัฑห์ลกัและสว่นควบของผลติภณัฑ์ 
      5.  ศักยภาพของผลิตภัณฑ์  (Product Potential) หมายถึง ส่วนของผลิตภัณฑ์ทัง้หมดที่มีการริเริ่มการ
เปลีย่นแปลง หรอืการพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคตได้ 
ตดัสนิใจซื้อ คอื กระบวนการตดัสนิใจทางความคดิ ทางจติใจ หรอืพฤติกรรมทางกายภาพของผูบ้รโิภค โดยมปีจัจยั
ต่างๆทัง้ทีเ่ป็นปจัจยัภายในและภายนอกซึง่เป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดต้ดัใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าว 
รองเทา้วิง่ คอื รองเทา้ทีอ่อกแบบมาเพื่อการใชง้านโดยตรงในการวิง่ ช่วยใหก้ารวิง่สบายเทา้ขึน้ รวมถงึช่วยพยุงขอ้เทา้
และช่วยลดอาการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิจากการวิง่ไดอ้กีดว้ย 
กรอบแนวคิดกำรวิจยั และสมมติฐำนกำรวิจยั 

กรอบแนวคิดกำรวิจยั 

ตวัแปรอสิระ                  
 
 
                               
 
                               ตวัแปรตาม 
 
 
 

 ตวัแปรอสิระ  
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐำนกำรวิจยั 
1. ปจัจัยทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. ปจัจัยความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1. เพื่อทราบประชากรศาสตรข์องผูต้ดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์
▪ ดา้นประโยชน์พืน้ฐาน/ประโยชน์หลกั 
▪ ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
▪ ดา้นคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ 
▪ ดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ 
▪ ดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้

คาดหวงั 

 

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์
▪ เพศ 
▪ อาย ุ
▪ ระดบัการศกึษา 
▪ อาชพี 
▪ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
 

 การตดัสนิใจซือ้ 
▪ การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์
▪ การเลอืกตราสนิคา้ 
▪ การเลอืกผูข้าย 
▪ การเลอืกเวลาในการซือ้ 
▪ ความเลอืกปรมิาณการซือ้ 

 
 

 



2. เพื่อทราบความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อทราบการตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อทราบการเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อทราบที่ความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรองเท้าวิง่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
6.เพื่อน าผลวจิยัครัง้นี้ไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั 
ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 

 ผู้วจิยัได้ก าหนดประชากรตามรูปแบบการวจิยัเชิงปรมิาณ โดยประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามคือ 
ประชากรที่ใช้บริการสวนสาธารณะส าหรบัวิ่งที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 ชุด จากตัวอย่าง
ประชากรตามสวนสาธารณะทีส่ าคญั 

วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ขอ้มลูปฐมภูม ิโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 
คอื ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสุ่มตวัอย่างประชากรตามประเภทการสุ่มเชงิกลุ่มบรเิวณสวนสาธารณะ 
ซึ่งมจี านวนทัง้หมด 37  สวนโดยสุ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากสวนสาธารณะส าคญั ซึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกจิการค้า 
ย่านที่พักอาศยั และแหล่งช้อปป้ิงชัน้น า ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) โดยกลุ่ม
ตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 200 ชุด 
และตามสถานทีต่วัอย่างจ านวน 200 ชุด 

เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

ลกัษณะเครือ่งมือ 

  เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวมรวบขอ้มูลของการวจิยัในครัง้นี้  คอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเรื่องใน
เขตกรุงเทพมหานครซึง่สรา้งแบบสอบถามมาจากกรอบแนวคดิทีม่งีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 
และแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คอื1.แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ใชบ้รกิารสวนสาธารณะใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ยี่ห้อรองเท้าวิง่ที่ชื่นชอบ และ
ความถี่ในการวิง่ 2. เป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้
วิ่งของผู้เลือกซื้อรองเท้าวิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นต่อความคาดหวังในองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑ์ที่มอีทิธผิลต่อการเลอืกซือ้รองเท้าวิง่ของผู้เลอืกซือ้รองเทา้วิง่มากน้อยเพยีงใด ประกอบดว้ย 5 ด้าน  ดงันี้ 
ดา้นประโยชน์พืน้ฐาน/ประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ดา้นคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ ดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ
และด้านคุณสมบตัิหรอืเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวงั 3. เป็นส่วนที่เกี่ยวกบัแนวคดิและทฤษฎีของการตดัสนิใจซื้อ มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการตัดสนิใจซื้อในการรองเท้าวิ่งมากน้อยเพียงใด  ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  ด้านการเลือกซื้อ
ผลติภณัฑ์ ดา้นการเลอืกตราสนิคา้ ดา้นการเลอืกผูข้าย ดา้นการเลอืกเวลาในการซื้อ และดา้นความเลอืกปรมิาณการ
ซือ้ 

กำรวิเครำะหข์้อมูลและกำรสรปุผล 

 การวจิยัเพื่อศกึษาความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อรองเท้าวิง่ของผู้
เลอืกซื้อรองเทา้วิง่ในเขตกรุงเทพมหานครใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการประมวลผลวจิยัในครัง้นี้ไดท้ าการเกบ็รวบรวม



ขอ้มลูจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด แลว้จงึท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเสรจ็รูปดว้ยวธิกีารทางสถติิ โดย
การวเิคราะหส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี้ 

1. กำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 

 1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลในด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างได้แก่  เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดต่้อเดอืน ยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบ และความถีใ่นการวิง่ 

 1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
รองเท้าวิ่งของผู้เลือกซื้อรองเท้าวิ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะท าการน าเสนอในรูปแบบของค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการความคาดหวงัที่มีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นต่อการตัดสนิใจซื้อ
รองเทา้ในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะท าการน าเสนอในรปูแบบของ
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. กำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) 

เป็นการศกึษาขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพือ่ช่วยในการทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis 
Testing) ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิมดีงัต่อไปนี้ 

 2.1 ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลของแตกต่างกนั ทดสอบโดยใชส้ถติิ Independent samples t-test และ One way 
ANOVA กรณีที่พบความแตกต่างอย่าง มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั 0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มดว้ยวธิ ีScheffe’s method เพื่อหาค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนั   

 2.2 ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ของผูเ้ลอืกซื้อ
รองเท้าวิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบโดยวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s 
Product Moment Correlation) 

ผลกำรวิจยั 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่างพบว่า สว่นใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุในช่วง 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี เป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืนในช่วง 20,001 – 30,000 บาท Nike เป็นยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบ และมคีวามถีใ่นการวิง่ 1-
3 ครัง้ต่อสปัดาห ์

 สว่นที ่2 ขอ้มูลปจัจยัดา้นความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑพ์ฤตกิรรมของผูต้อบแบบสอบถามใน
เขตกรุงเทพมหานคร 400 ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์พื้นฐาน/ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์
ผลติภณัฑ ์ดา้นคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ ดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงั และมดีา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ 

 

 

 

 



ตารางที ่1 แสดงสรุปค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ 

ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์  S.D. แปลผล 

1.ดา้นประโยชน์หลกัพืน้ฐาน 
2.ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
3.ดา้นคุณค่า / คุณประโยชน์เพิม่ 
4.ดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ 
5.ดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงั 

3.81 
4.10 
3.78 
4.04 
3.85 

0.591 
0.536 
0.637 
0.509 
0.619 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.92 0.466 มาก 

 

 สว่นที ่3 ขอ้มลูปจัจยัดา้นผลการศกึษาความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามคดิเหน็มาก คอื 
ด้านการเลอืกผู้ขาย ด้านการเลอืกซื้อผลติภัณฑ์ ด้านการเลอืกเวลาในการซื้อ ด้านการเลอืกตราสนิค้า และด้านการ
เลอืกปรมิาณการซือ้ 

ตารางที ่2 แสดงสรุปค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานการตดัสนิใจซือ้ 

การตดัสนิใจซือ้  S.D. แปลผล 

1. การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์
2.การเลอืกตราสนิคา้ 
3.การเลอืกผูข้าย 
4.การเลอืกเวลาในการซือ้ 
5.การเลอืกปรมิาณการซือ้ 

3.90 
3.65 
3.96 
3.79 
3.65 

0.650 
0.548 
0.771 
0.650 
0.570 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.79 0.418 มาก 

 
ผลกำรวิเครำะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐำน 
 สมมติฐานที่ 1 ปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีส่งผลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งของผู้ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่1.1 เพศทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั  
สรุปไดว้่า เพศทีต่่างกนัไม่มผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ 
 สมมตฐิานที ่1.2 อายุทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า อายุทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ ซึง่อายุทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่1.3 สถานภาพทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า สถานภาพทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ กลุ่มผูม้สีถานภาพโสด มผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ดา้น
การเลอืกเวลาในการซือ้ 
 สมมตฐิานที ่1.4 ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า ระดบัการศกึษา ทีต่่างกนัไม่มผีลต่อซือ้การเลอืกรองเทา้วิง่ 



 สมมตฐิานที ่1.5 อาชพีทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า อาชพี ทีต่่างกนัไม่มผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ 
 สมมตฐิานที ่1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ 
 สมมตฐิานที ่1.7  ยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบต่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า ยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบทีต่่างกนัไม่มผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ 
 สมมตฐิานที ่1.8 ความถีใ่นการวิง่ต่อสปัดาหท์ีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า ความถีใ่นการวิง่ต่อสปัดาหท์ีต่่างกนัไม่มผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ 
 สมมติฐานที่ 2  ปจัจยัด้านความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ
รองเทา้วิง่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2.1 ความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเท้าวิง่
ดา้นการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์
สรุปไดว้่า ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑ์ มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีรสนัอยู่ในระดบัมาก คอื ด้านคุณสมบตัิหรอืเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวงั ด้าน
คุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรสนัอยู่ในระดบัปาน
กลาง คอื ด้านประโยชน์พื้นฐาน และด้านการให้บรกิารอื่นๆ ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนั 
 สมมติฐานที่ 2.2 ความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเท้าวิง่
ดา้นการเลอืกตราสนิคา้ 
สรุปไดว้่า ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกตรา
สนิคา้ มค่ีาสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธเ์พยีรสนัอยู่ในระดบัน้อย คอื ดา้นประโยชน์พืน้ฐาน ดา้นคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ 
ดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงั ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ และด้านการใหบ้รกิารอื่นๆ มคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานที่ 2.3 ความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเท้าวิง่
ดา้นการเลอืกผูข้าย 
สรุปไดว้่า ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกผูข้าย 
มค่ีาสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธเ์พยีรสนัอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ ดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้
คาดหวงั และดา้นคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ดา้นประโยชน์พื้นฐาน และด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานที่ 2.4 ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเท้าวิง่
ดา้นการเลอืกเวลาในการซือ้ 
สรุปไดว้่า ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกเวลา
ในการซื้อ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียรสนัอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการให้บริการอื่นๆ ด้านคุณค่า/
คุณประโยชน์เพิม่ ดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงั มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรสนัอยู่ในระดบัน้อย คอื 
ดา้นประโยชน์พืน้ฐาน และดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานที่ 2.5 ความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเท้าวิง่
ดา้นการเลอืกปรมิาณการซือ้ 
สรุปได้ว่า ความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้าวิ่งด้านการเลอืก
ปริมาณการซื้อ มีค่าสมัประสทิธิ ์สหสมัพันธ์เพียรสนัอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู้ซื้อ



คาดหวงั ดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ ดา้นคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ ดา้นและประโยชน์พืน้ฐานดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์  มี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
สรปุผลกำรวิจยั 
 สว่นที ่1 ขอ้มูลปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่างพบว่า สว่นใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุในช่วง 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืนในช่วง 20,001 – 30,000 บาท Nike เป็นยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบ และมคีวามถีใ่นการวิง่ 1-
3 ครัง้ต่อสปัดาห ์
 สว่นที ่2 ขอ้มูลปจัจยัดา้นความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑพ์ฤตกิรรมของผูต้อบแบบสอบถามใน
เขตกรุงเทพมหานคร 400 ตวัอย่าง 
ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลด้ำนควำมคำดหวงัขององคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์พื้นฐาน/ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่า/
คุณประโยชน์เพิม่ ดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงั และมดีา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นประโยชน์พืน้ฐาน/ประโยชน์หลกั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
มคีวามคิดเห็นมากในประเด็นเรื่องรองเท้าวิง่ช่วยเพิ่มสมรรถนะและประสทิธิภาพในการวิ่งมากขึ้น  รองเท้าวิง่ช่วย
รองรบัแรงกระแทก รองเท้าวิง่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการก้าววิง่ในแต่ละครัง้  รองเท้าวิ่งช่วยป้องกนัการบาดเจ็บ และ
รองเทา้วิง่ช่วยเพิม่ความคล่องตวัในการเคลื่อนไหวร่างกาย  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคีวามคดิเหน็มากทีส่ดุในประเดน็เรื่องรองเทา้วิง่มกีารใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆในการผลติ มี
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื รองเทา้เหมาะส าหรบัสภาพพืน้ทีว่ ิง่ รองเทา้วิง่เหมาะสมกบัรปูเทา้ผูว้ ิง่ และรองเทา้วิง่
มคีุณภาพเหมาะสมกบัราคา  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคีวาม
คดิเหน็มากทีส่ดุในประเดน็เรื่อง รองเทา้วิง่มปีระสทิธภิาพดา้นการยดึเกาะกบัพืน้ทีห่ลากหลายพืน้ มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก คอื รองเทา้วิง่สามารถระบายความชืน้และความรอ้นไดด้แีละมนี ้าหนกัเบา รองเทา้วิง่เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นที่
ยอมรบั ดูดมีรีสนิยม รองเทา้วิง่สามารถใชง้านไดม้ากกว่าการใส่ออกก าลงักาย และรองเทา้วิง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวาม
ทนทานต่อการใชง้าน 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคีวามคดิเหน็
มากที่สุดในประเดน็ เมื่อซือ้รองเท้าวิง่จ านวนหลายคู่จะมสี่วนลดให้ รองเท้าวิง่สามารถเปลีย่นคนืได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด รองเท้าวิง่ได้รบับรกิารหลงัการซื้อ เช่น สนิคา้ช ารุด มบีรกิารซ่อมฟร ีเมื่อซื้อรองเท้าวิง่จ านวนหลายคู่มขีอง
แถม และมพีืน้รองเทา้หรอืเชอืกรองเทา้ส ารองให ้
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อดา้นคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงั โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มคีวามคดิเหน็มากทีสุ่ดในประเดน็ รองเทา้วิง่มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัวิง่แต่ละประเภท รองเทา้วิง่มคีุณสมบตัิ
เกีย่วกบัเรื่องของสุขภาพเทา้ของผูส้วมใส่ รองเท้าวิง่มพีฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
พฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการผลติรองเทา้วิง่ได้อย่างเหมาะสม และนวตักรรมของรองเทา้วิง่สามารถรองรบั
น ้าหนกัไดด้ ีเหมาะสมต่อการเคลื่อนไหว 
 สว่นที ่3 ขอ้มลูปจัจยัดา้นผลการศกึษาความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ 
ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลด้ำนกำรตดัสินใจซ้ือรองเท้ำว่ิง 



 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามคดิเหน็
มาก คอื ดา้นการเลอืกผูข้าย ด้านการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ ด้านการเลอืกเวลาในการซื้อ ด้านการเลอืกตราสนิค้า และ
ดา้นการเลอืกปรมิาณการซือ้ เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุในประเดน็เรื่อง รองเทา้วิง่ช่วยป้องกนัการบาดเจบ็และลดแรงกระแทกในการวิง่ 
รองเทา้วิง่มคีุณภาพและมาตรฐาน รปูแบบรองเทา้วิง่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค รองเทา้วิง่ใชว้สัดุทีม่คีุณภาพดี
ในการผลติ และรองเทา้วิง่มรีปูแบบรองเทา้ทีห่ลากหลายและทนัสมยั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเท้าวิง่ดา้นการเลอืกตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุในประเดน็เรื่อง ตราสนิคา้มรีปูแบบรองเทา้วิง่ทีห่ลากหลาย ตราสนิคา้มคีุณภาพ
เหมาะสมกบัราคา ตราสนิคา้ท าใหม้ัน่ใจในคุณภาพของสนิคา้ ตราสนิคา้เป็นทีน่ิยมและไดร้บัการยอมรบั และตราสนิคา้
มคีวามน่าเชื่อถอื 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ระดบัการตดัสนิใจซื้อมากที่สุดในประเดน็เรื่องบรกิารหลงัการขาย สถานที่ตัง้ของร้านรองเท้าวิง่ พนักงานให้ขอ้มูล
ครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค มกีารรบัประกนัสนิคา้ สามารถคนืไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด และการบรกิาร
ของพนกังานขาย 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซื้อรองเท้าวิง่ด้านการเลอืกเวลาในการซื้อโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ดในประเดน็เรื่องการไดร้บัส่วนลด /ของแถม เมื่อสมคัรเป็นสมาชกิ เลอืกซือ้
รองเทา้วิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมในขณะนัน้  ซือ้ 1 แถม 1 มกีารโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทศัน์, สือ่สิง่พมิพ,์ ป้าย
โฆษณา,และอนิเตอรเ์น็ต และมกีารจดัโปรโมชัน่เป็นประจ า 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซื้อรองเทา้วิง่ด้านการเลอืกปรมิาณการซื้อโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุในประเดน็เรื่องซือ้จ านวนมากในราคาทีถู่กกว่า เลอืกรองเทา้วิง่เฉพาะของ
ตวัเองได ้เช่น ขนาด ส ีสไตล ์ราคาสมเหตุสมผล โปรโมชัน่ของรา้น และระดบัราคาทีห่ลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ 
กำรอภิปรำยผลกำรวิจยั 
 สมมตฐิาน1 เกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลปจัจยัทางด้านปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุในช่วง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืนในช่วง 20,001 – 30,000 บาท Nike เป็นยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบ และมคีวามถีใ่นการวิง่ 1-
3 ครัง้ต่อเดอืน สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัวา ธรีธรรมธาดา (2558) ที่ศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า(Facial Skincare) ระดับ Counter Brand ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผลการวจิยัลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย 20.2% และเพศหญงิ 79.8% 
โดยสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 20-29 ปี คดิเป็น 61.7% โดยกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการศกึษาตัง้แต่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี
ไปจนถงึระดบัปรญิญาเอก โดยระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างคอื ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็น 65.4% และ
ท างานเป็นพนักงานในบรษิัทเอกชน คิดเป็น 58.5% โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
15,000-30,000 บาท คดิเป็น 45.9%  
 พจิารณาดา้นเพศ การทดสอบสมมตฐิานการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ของผูป้ระชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชก้ารทดสอบแบบ Independent Samples t-test พบว่า การตดัสนิใจซือ้โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.207 หมายความ
ว่า เพศที่ต่างกนัไม่มผีลต่อการเลอืกซื้อรองเท้าวิง่สอดคล้องกบังานวจิยัของนัทธมน เดชประภสัสร (2558)  ที่ศกึษา
ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตปจัจัยทางเพศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลติภัณฑ์เสรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต พบว่า ค่า t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.687 ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญัที่ α = 



0.05 จงึยอมรบั H0 แสดงว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุชา ผวิผ่อง (2550) และ เยีย่ม เหอ (2558) ทีพ่บว่าเพศทีต่่างกนัไม่มี
ผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ อาจเน่ืองมาจากกระแสการรกัสุขภาพทีเ่พิม่มากขึน้ 
ท าใหไ้ม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิต่างกใ็หค้วามส าคญักบัสขุภาพเช่นเดยีวกนั 
 พจิารณาดา้นอายุ การทดสอบสมมตฐิานดว้ยค่า F-test (One-way ANOVA) โดยวเิคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดยีวทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 จ าแนกตามอายุ พบว่าการตดัสนิใจซือ้โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.008 อายุทีต่่างกนั
มผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่าอายุทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ดา้นการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.003 อายุทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นดา้นอื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 
 พจิาณาดา้นสถานภาพ พบว่าการตดัสนิใจซือ้โดยรวมทางสถานภาพทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานะโสดท าใหไ้ม่จ าเป็นต้องค านึงถงึ
ค่าใชจ้่ายหรอืภาระอื่นๆ 
 พจิารณาดา้นอาชพี พบว่าการตดัสนิใจซือ้โดยรวมทางอาชพีทีต่่างกนัมผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่แตกต่าง
กนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัา ทวโีชคอนนัต ์(2557) ทีศ่กึษาคุณค่าทางสนิคา้และปจัจยัการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อที่แตกต่างกนั โดยพบว่าผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มีแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้าวิ่งมากกว่า
ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นคัมน ภู่ทอง (2550) ไดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีายีห่้อไนกี้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีที่แตกต่างกนัของ
ผูบ้รโิภค ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากฬีายี่ห้อไนกี้แตกต่างกนั สามารถสรุปได้ว่าผู้บรโิภคที่มอีาชพีประกอบ
ธุรกจิสว่นตวัเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีม้ากทีส่ดุ 
 พจิารณาดา้นระดบัการศกึษา พบว่าการตดัสนิใจซือ้โดยรวมทางระดบัการศกึษาทีต่่างกนัไม่มผีลต่อการเลอืก
ซื้อรองเท้าวิ่ง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละสูงกว่าระดบั
ปรญิญาตร ีนับว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาและมคีวามรูค้วามสามารถ จงึท าใหม้กีารศกึษาขอ้มูลของสนิคา้ก่อนทีจ่ะซื้อ 
ตลอดจนสามารถหาช่องทางในการซือ้รองเทา้วิง่ 
 พจิารณาดา้นเงนิเดอืนเฉลีย่ต่อเดอืน พบว่าการตดัสนิใจซือ้โดยรวมดา้นเงนิเดอืนเฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เน่ืองจาก เงนิเป็นปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจเพราะบุคคลทีม่มรีายไดส้งูย่อมมอี านาจการตดัสนิใจในการ
ซื้อมากกว่าบุคคลที่มีรายได้ต ่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ นาร ีฟกัเฟ่ืองบุญ (2554) ได้ท าการศึกษาปจัจยัทางการ
ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จ าหน่าย เอส .บี.ดีไซน์ สแควร์ ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในศนูยจ์ าหน่าย เอส.
บ.ีดไีซน์ สแควร ์แตกต่างกนั 
 พจิารณาดา้นยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบ พบว่าการตดัสนิใจซือ้โดยรวมดา้นยีห่อ้รองเทา้ทีช่ื่นชอบทีต่่างกนัไม่มผีล
ต่อการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่ 
 พจิารณาด้านความถี่ในการวิง่ พบว่าการตดัสนิใจซื้อโดยรวมด้านความถี่ในการวิง่ที่ต่างกนัไม่มผีลต่อการ
เลอืกซือ้รองเทา้วิง่ 
 สมมตฐิาน2 เกีย่วกบัปจัจยัความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซื้อรองเท้าวิง่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้
เน่ืองจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ทีร่ะดบัมาก 



ซึง่ท าใหเ้ลง็เหน็ว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากกบัความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ เพราะผูใ้หญ่
สว่นมากกต็อ้งคาดหวงัว่าสิง่ทีต่นซือ้ไปนัน้เมื่อน ามาใชง้านแลว้จะตอ้งไดร้บัความคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ทีส่งูสุดอย่าง
แทจ้รงิ โดยผูบ้รโิภคจะพจิารณาจากประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากผลติภณัฑ์ รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑค์ุณค่าจากผลติภัณฑ ์
การไดร้บับรกิารหลงัการซื้อ และคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีไ่ด้จากผลติภณัฑ์ฉะนัน้ ปจัจยัที่ผูบ้รโิภคได้สมัผสัเป็นอย่าง
แรกจากการมองเหน็กค็อื องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์จงึท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่าง
มากกบัองคป์ระกอบของผลติภณัฑด์งักล่าวเพื่อเป็นการท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและเกดิความตอ้งการทีจ่ะทดลอง
ผลติภณัฑน์ัน้เมื่อเหน็องคร์วมของผลติภณัฑจ์ากภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ ได้
กล่าวไวว้่า องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ หมายถงึ คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ทีส่ามารถเป็นแรงดงึดูดใจต่อการตลาดได ้
โดยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางการก าหนดนโยบายของผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าเป็นเรื่องของลกัษณะ และ
คุณภาพของผลติภณัฑ์ การก าหนดองคป์ระกอบของผลติภณัฑจ์ะตอ้งค านึงถงึปจัจยัต่างๆ อาท ิความสามารถทีจ่งูใจ
ของสิง่ที่น ามาเสนอตลาด รูปลกัษณะและคุณภาพผลติภณัฑ์ส่วนประสมบรกิารและคุณภาพ และราคาซึ่งถือเกณฑ์
คุณค่า เป็นต้น นอกจากนี้ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ และ Kotler and Keller ยงัไดก้ล่าวเหมอืนกนัไวว้่า ผลติภณัฑ์
ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 1. ผลประโยชน์หลกั (Core Benefit) คอื ประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑ์ทีผู่บ้รโิภคจะ
ไดร้บัเมื่อซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารดงักล่าวนัน้ โดยจนเกดิความพงึพอใจสงูสดุตามทีค่าดหวงัไว้ ผลประโยชน์นัน้ใหไ้ด้
คุณลกัษณะที่สามารถสนองความพอใจนัน้ ซึง่เรยีกว่า ผลติภณัฑพ์ื้นฐาน 2. ผลติภณัฑ์พืน้ฐาน(Basic Product) หรอื 
รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ (Tangible Product) คอื ลกัษณะทางกายภาพหรอืคุณลกัษณะต่างๆทีผู่บ้รโิภคสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด้ 
ซึง่ผลติภณัฑ์พื้นฐานนี้มกัจะประกอบดว้ยลกัษณะ 5ประการ คอื คุณภาพ คุณลกัษณะ การออกแบบ ตราสนิค้า และ
บรรจุภณัฑ ์3. ผลติภณัฑท์ี่คาดหวงั(Expected Product) คอื คุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคคาดหวงัว่าจะ
ไดร้บัเมื่อซือ้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้ โดยใชเ้ป็นขอ้ตกลงเมื่อมกีารซื้อผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ซึ่งการเสนอผลติภณัฑ์
หรอืบริการนัน้จะต้องท าให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจด้วย  4. ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มหรอื ผลิตภัณฑ์ควบ 
(Augmented Product) คอื เป็นสิง่ทีผู่ซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคไดร้บันอกเหนือจากประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
นัน้ ผลประโยชน์เพิ่มเติมนี้ผู้ซื้อหรอืผู้บรโิภคจะได้รบัควบคู่ไปกบัการซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร  อาท ิ(1) การติดตัง้ 
(Installation) (2) การขนส่ง(Transportation) (3) การรับประกัน (Insurance) (4) การให้สินเชื่อ (Credit) (5) การ
ให้บรกิารอื่นๆ(Services) และ 5. ผลติภณัฑ์ที่มศีกัยภาพ (Potential Product) คอื ผลติภณัฑ์ที่ประกอบด้วย คุณค่า
สว่นเพิม่ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด รวมถงึความสามารถในการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่คุณค่าต่างๆของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้ต่อไป
ในอนาคตเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิกบัลูกคา้ เมื่อน าแนวคดิมาพจิารณากบัขอ้มูลของผู้บรโิภคแลว้ ท าใหท้ราบว่า
ผู้บริโภคให้ความคาดหวงัในแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่ความคาดหวังในด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และด้านคุณค่า/
คุณประโยชน์ สว่นดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ  ผูบ้รโิภคใหค้วามคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ ปจัจยัทัง้สามดา้นนัน้สง่ผล
ใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัคมน ภู่ทอง (2550)เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัความคาดหวงัในปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องของรปูแบบ คุณภาพ และความเหมาะสมในการใส่ออกก าลงักายหรอื
เล่นกฬีา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อธพิร หวงัเสรกีุล (2554) เรื่อง การวเิคราะห์ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
รองเท้ากฬีาของผูบ้รโิภคในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ที่
เกีย่วกบัการสวมใส่สบายและกระชบัเทา้คุณภาพ ความคงทน รูปแบบของรองเทา้กฬีา การมสีสีนัทีส่วยงาม ชื่อเสยีง 
น ้าหนัก และความนุ่ม โดยรวมแลว้ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาของผูบ้รโิภค และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธรีะภัทร ปิยะรมัย์ (2555) เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อรองเท้า Converse ของนักศกึษาคณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่าปจัจยัทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการซือ้ผลติภณัฑ ์คอื การลดราคา 
การใหส้ว่นลด การแถมของ ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์ดง้่ายขึน้ 
ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรวิจยัครัง้ต่อไป 



 เพื่อใหผ้ลการศกึษาในครัง้นี้สามารถขยายต่อไปในทศันะทีก่วา้งมากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ในการอธบิาย
ปรากฏการณ์และปญัหาทางดา้นการเลอืกซือ้รองเทา้วิง่หรอืปญัหาอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ผูท้ าวจิยัจงึขอเสนอแนะ
ประเดน็ส าหรบัการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 
 1. การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเกีย่วกบั ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้
รองเทา้วิง่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่จ ากดัการศกึษาไวท้ีป่ระชากรในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านัน้ จงึท า
ใหไ้ดร้บัขอ้มลูในภาพรวมของประชากรในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ส าหรบัผูท้ีส่นใจจะท าการศกึษาวจิยัใน
ครัง้ต่อไปควรท าการวจิยัในเขตอื่นๆ ท าการวจิยัในแต่ละภาค หรอืจงัหวดัทีต่่างกนั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีต่อ้งการ
ศกึษาในธุรกจิรองเทา้วิง่ทีจ่ะน าไปสูก่ารตดัสนิใจในการลงทุน รวมทัง้การวางแผน การปรบัปรงุ และพฒันาผลติภณัฑ์
ต่างๆใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัต่อการด าเนินธุรกจิดงักล่าว 
 2. การวจิยัครัง้นี้ท าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัตวัแปร ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์และการ
ตดัสนิใจซือ้ ในการวจิยัครัง้ต่อไปนัน้ผูท้ีต่อ้งการท าการศกึษาวจิยัอาจศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
บรโิภครองเทา้ในประเภทอื่นๆของผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคว่าผูบ้รโิภคใหส้ าคญักบัสิง่
ใดเป็นหลกัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3. การวจิยัครัง้นี้ผูท้ าการศกึษาวจิยัไดใ้ชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ และค่าสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน การใชส้ถติวิเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ทีม่ากกว่าหนึ่งตวั มาเป็นสว่นประกอบในการ
วเิคราะหข์อ้มลู แต่ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปผูท้ าการศกึษาวจิยัควรใชส้ถติอิื่นเขา้มาในการวเิคราะหข์อ้มลูมากขึน้ 
อาท ิการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ Regression เพื่อทีจ่ะไดท้ราบว่าปจัจยัใดบา้งทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้วิง่ 
และน าเอาผลขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุงและพฒันาปจัจยัของผลติภณัฑเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการทีจ่ะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัช่วยกระตุน้ใหน้กัวิจยั/ นกัวชิาการใหเ้กดิ
ความสนใจ โดยน าการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ไปศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป ซึง่จะสง่เสรมิใหท้ราบถงึขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์และการตดัสนิใจซือ้ 
กิตติกรรมประกำศ 
 การคน้ควา้อสิระฉบบันี้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างลุล่วง และประสบความส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีเน่ืองมาจากความ
อนุเคราะหข์องอาจารย ์ดร.ณฐัวฒุ ิฮนัตระกลู อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ ทีไ่ดก้รุณาสละเวลาดแูล คอยให้
ค าปรกึษา และค าแนะน าต่างๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดจนช่วยชีแ้นะถงึจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อใหผู้ท้ าวจิยัไดน้ าไปแกไ้ข
ปรบัปรุงใหง้านวจิยัฉบบันี้มคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ของเน้ือหา และเป็นไปตามรปูแบบในการท าวจิยัทีถู่กตอ้ง ทางผูว้จิยั
รูส้กึถงึความซาบซึง้ในความกรณุาเป็นอย่างยิง่ และขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสงูแกท่่านอาจารยม์าไว ้ณ โอกาสนี้ 
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