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รศ.ดร.วัลย์ลดา ทองเย็นบุริศร์**
บทคัดย่อ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระนีมีวัตถุประสงค์เพื อ ( ) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่ อ
การตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ( ) วิเคราะห์
ปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของผู้ บริ โภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ ( ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย จํานวน
คน การศึกษางานวิจัยครังนี
เป็ นการวิจัยแบบการสํารวจ (Survey Research) โดยประชากรทีทําการศึกษา คือ ผู้บริโภคทีเคย
ซือรองเท้ากีฬา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพือการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ผลจากการศึกษาพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง - ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี อาชีพประกอบธุ รกิจส่วนตัว/ค้ าขาย และมีรายได้ เฉลียต่ อเดือนตํากว่ าหรื อเท่ากับ
, บาท
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชือรองเท้ ากีฬาของ
ผู้บริ โภค โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เป็ น
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพล เป็ นอันดับแรก รองลงมา ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านสถานที
จัดจําหน่าย ตามลําดับ
3. ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดทีมี ความสัมพั น ธ์กับ ปั จ จั ยส่ ว นบุ คคล พบว่ า ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เพศในเรื องชื อเสี ย งของตราสิ น ค้ า และการป้ องกั น กลิ นอั บ
ความสัมพันธ์กับอายุในเรืองการมีสีสันสวยงาม การระบายอากาศของรองเท้ า การมีนวัตกรรม
*
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ป้ องกันการบาดเจ็บ การสวมใส่สบาย และกระชับเท้ า การป้ องกันการเกิดกลินอับและความนุ่ม
ของรองเท้ าและมีความสัมพันธ์กับระดับรายได้ เฉลียต่อเดือนในเรืองของระบบระบายอากาศของ
รองเท้ า และการมี น วั ต กรรมป้ องกั น การบาดเจ็บ ทีระดั บ นั ย สํา คั ญ . , ปั จ จั ย ด้ า นราคามี
ความสัมพันธ์กับอายุ เรืองของความเหมาะสมของราคากับรายได้ และมีความสัมพันธ์กับรายได้
เรืองของราคาถูกกว่ายีห้ ออืนทีมีลักษณะเดียวกัน ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพและความ
เหมาะสมของราคากับรายได้ ทระดั
ี บนัยสําคัญ . , ปัจจัยด้ านสถานทีจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์
กับอายุและการศึกษาเรืองของการมีสถานทีจอดรถทีสะดวก และมีความสัมพันธ์กบั รายได้ ในเรือง
ของความสะอาดของร้ าน การอยู่ใกล้ บ้าน ใกล้ ส ถานทีทํางาน / สถานศึกษา การมีสถานทีจอดรถ
สะดวก และแบรนด์ของร้ านทีระดับนั ยสํา คัญ . , และ ปั จจั ยด้ านการส่ งเสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั การศึกษาเรืองของการลดราคาสินค้ าทีระดับนัยสําคัญ .
คําสําคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซือ, รองเท้ากีฬา, ผู้บริโภค

ABSTRACT
The objectives of this Independent Study were to (1) study the personal factors
influencing buyers’ decision of sport shoes in Mueang District, Samut Prakan Province. (2)
analize the marketing mix factors influencing buyers’ decision of sport shoes in Mueang
District, Samut Prakan Province and (3) study the relationship between personal factors and
marketing mix factor. The samples were 400 customers. This research study is survey
research. The study population is consumers who used to buy sports shoes in the Mueang
district Samut Prakan Province. To test the hypothesis of the relationship of marketing mix
factors and personal factors of consumers.
The research result revealed that:1. The most questionnaire respondents were female in age between 15-24 years old
with bachelor degree, profession in private business/trading, had average monthly income is
less than or equal to 10,000 baht.
2. Marketing mix factors that influence buyer’s decision of sport shoes found that the
overall factors were influenced at good level. When considering each aspect found that the
product factor is the first most influential factor, followed by price, promotion and place
respectively.
3. The relevant between marketing mix and personal factors, it was found that the
product factor had relation with gender in term of reputation for brand and must protective
shoe. There was relation age in term of appearance, ventilation shoe, injured-free innovation,
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comfortable, must protective and softness and related with income in term o ventilation shoe
and injured-free innovation at statistical significant level at 0.05 Price factor had relation
with age in term of price suitable with income and related with income in term of cheaper
price to competition, Price suitable with quality and income at statistical level at 0.05 Place
factor had relation with age and education in term of car park available and related with
income in term of cleanliness of the shop, near home, office and academy, car park available
and well-relationship of seller at statistical significant level at 0.05 and promotion factor had
relation with education in term of price discount at statistical significant level at 0.05.
Keywords: Marketing Mix Factors, Buying Decision, Sport Shoes, Consumers

บทนํา
รองเท้ านับว่ าเป็ นปั จจัยหนึงทีมีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็ น
รองเท้ าประเภทใดก็ตามและสําหรับรองเท้ ากีฬาก็นับได้ ว่าเป็ นอุปกรณ์ทสํี าคัญอย่างหนึงทีมีความ
จําเป็ นในการออกกําลังกายเพือช่วยป้ องกันอันตรายทีอาจเกิดขึนกับเท้ าและข้ อเท้ า นอกจากนีมี
ผู้ บ ริ โ ภคบางกลุ่ มทีสวมใส่ รองเท้ ากีฬาในชี วิ ตประจํา วั น (ศั น สนี ย์ บุ ญ ยงค์ ,
) ปั จ จุ บัน
สัดส่วนรองเท้ ากีฬาในประเทศไทยมีประมาณร้ อยละ ของมูลค่าตลาดรวมทังหมด ตลาด
เป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นผู้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยกลุ่มนีจะออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ (กรุงเทพ
ธุรกิจ,
) สินค้ าในกลุ่มกีฬามีทิศทางการเติบโตทีดี มีนโยบายสนับสนุ นให้ ประชาชนออก
กําลังกายเพือสุขภาพอย่างต่อเนืองของรัฐบาลปี
ทําให้ เกิดการกระตุ้นตลาดรองเท้ า
กีฬาในประเทศและมีการขยายตัวประมาณร้ อยละ . หรือมูลค่าตลาดรวมประมาณ , ล้ าน
บาทในปี
ในปี
มีการนําเข้ ารองเท้ ากีฬาคิดเป็ นมูลค่า
ล้ านบาท แต่ในประเทศ
ก็ยังคงมีการผลิตอย่างต่อเนือง ทําให้ การจําหน่ายต้ องใช้ กลยุทธ์ทางด้ านราคาและส่งเสริมการขาย
เพือจูงใจให้ เกิดการตัดสินใจซือ (สํานักงานวิจัย บมจ.ธนาคารกรุงไทย,
)
จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดหนึงทีมีการส่งเสริ มในเรื องของการออกกําลังกายและ
การเล่ น กี ฬ า มี ก ารสร้ า งสถานทีออกกํา ลั ง กายและสนามกี ฬ าในพื นทีต่ า งๆ ภายในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ (สํานักงานการท่องเทียวและกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ,
) โดยเฉพาะในเขต
อําเภอเมืองสมุทรปราการมีความเจริญและถือว่าเป็ น อําเภอหนึงทีมีศักยภาพสูงในจังหวัดและมี
ความพร้ อมของแหล่งกีฬาอยู่เป็ นจํานวนมาก ในทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการออก
กําลังกายเพื อสุขภาพและประชาชนก็มีการตืนตัว ในด้ านการออกกํา ลั งกายทุ กเพศทุ กวั ย จาก
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของ
ผู้บริ โภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึงผลทีได้ จากการศึกษาจะเป็ นข้ อมูลสําหรั บ
ผู้ประกอบการรองเท้ ากีฬาในประเทศในด้ านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับ
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ความต้ องการของผู้ บริ โภคมากทีสุด ตลอดจนสามารถช่ วยในการตัดสิน ใจและใช้ กลยุ ท ธ์ทาง
การตลาดให้ สามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
. เพื อศึ กษาปั จจั ยส่วนบุ คคลทีมีอิทธิพลต่ อการเลื อกซื อรองเท้ ากีฬาของผู้ บริ โภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื อวิเคราะห์ปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการซือรองเท้ ากีฬาของ
ผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
. เพื อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซือรองเท้ า
กีฬาของผู้บริโภคอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
การศึ ก ษาวิ จัยในครั งนี ได้ ศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัยทีเกียวข้ องกับตั วแปรใน
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เชอร์ ชิลและปี เตอร์ (Churchill & Peter,
1998) ได้ กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ส่วน ดังนี
. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การมีสนิ ค้ าทีตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย
. ราคา หมายถึง การมีราคาทีผู้บริโภคยอมรับได้ และยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า
3. การจัดจําหน่าย หมายถึง การจัดจําหน่ายกระจายสินค้ าให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการ
ซือหาและให้ ความสะดวกแก่ลูกค้ า
. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง ความพยายามจูงใจให้ เกิดความชอบในตัวสินค้ าและ
พฤติ ก รรมอย่ า งถู ก ต้ อง การส่ ง เสริ ม การตลาดที สํา คั ญ ประกอบด้ วย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย
อดุ ลย์ จาตุรงคกุ ล (
) ยังได้ กล่ าวอีกว่ ากิจกรรมทางการตลาดเป็ นสิงทีมีอิทธิพล
อย่างยิงต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การใช้ ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละอย่างได้ แก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ยและการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ต่ า งก็ก ระทบต่ อ
กระบวนการซือในขันตอนต่างๆ ด้ วยในฐานะเป็ นตัวกระตุ้นหรื อสิงเร้ าทางการตลาดทีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซือ
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการตัดสินใจ สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (
)
ได้ กล่ าวว่ าการตัดสินใจหมายถึง กระบวนการในการเลือกทีเป็ นไปได้ เพือให้ บรรลุผลสําเร็จตาม
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ ณัฏฐพั นธ์ เขจรนันท์ (
) ได้ ให้ ความหมายว่ าการตัดสินใจ หมายถึง
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กระบวนการใช้ ความคิดและการกระทําของการรับรู้โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาส
และประเมินทางเลือกทีเหมาะสมเพือจัดการกับปัญหาหรือโอกาสทีเกิดขึน
ความสําคัญของการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็ นกระบวนการพิจารณาหาทางเลือกทีเป็ นไป
ได้ ดั งนั นการตั ดสิน ใจจึ งเป็ นหน้ า ทีทีบ่ ง บอกถึ งความแตกต่ า งระหว่ า งบุ คคล โดยผู้ ทีทํา การ
ตัดสินใจนันจะต้ องมีหลักการและเหตุผล มีเจตคติและวิจารณญาณทีดี เนืองจากการตัดสินใจเป็ น
วิ ธีทีสามารถนําไปสู่การบรรลุ เป้ าหมายทีได้ กาํ หนดไว้ การตัดสินใจจึ งมีความสําคัญ (วรพจน์
บุษราคัมวดี,
)
กระบวนการตัดสินใจเป็ นการกําหนดขันตอนของการตัดสินใจตังแต่ตอนแรกไปจนถึ ง
ขันตอนสุดท้ า ย ซึ งในการตัดสินใจโดยมีลํา ดับ ขันตอนของกระบวนการดังกล่ า วนั น เป็ นการ
ตัดสินใจโดยใช้ หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์เป็ นเครืองมือช่วยในการหาข้ อสรุปเพือการตัดสินใจ

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎีแ ละวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับ การวิ จั ยในเรื องนี ผู้ วิจั ย
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
.เพศ
.อายุ
.การศึกษา
.อาชีพ
.ระดับรายได้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
.ผลิตภัณฑ์
.ราคา
3.ช่องทางการจัดจําหน่าย
.การส่งเสริมการตลาด

ภาพที กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจยั
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ย การ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภค จําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคลของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษาคื อ ผู้ บริ โ ภคที อาศั ย อยู่ ใ นเขตอํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จํานวนทังหมด
คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทีใช้ ใ นการวิ จั ย จํา นวน
คน ได้ ม าจากการคํา นวณขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ สูตรคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
อ้ างใน สุชาติ ประสิทธิรัฐ
สินธุ,์ 2550) ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น ส่วน
ส่วนที เป็ นข้ อมูลด้ านลักษณะทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที เป็ นข้ อมูลเกียวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนที เป็ นข้ อเสนอแนะเพิมเติม
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ได้ แก่ การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา
โดยผู้เชียวชาญ ท่าน ด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้ อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) พบว่ามีค่ามากกว่า . ทุกข้ อคําถาม นอกจากนียังได้ ทาํ การตรวจสอบความ
เที ยว (Reliability) ของแบบสอบถามก่ อ นนํา ไปใช้ จริ ง จํ า นวน
ชุ ด แล้ วนํ า มาหาค่ า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึงต้ องมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ . ผลการวิเคราะห์พบว่าข้ อคําถามทุกข้ อผ่านเกณฑ์ทกํี าหนด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้ วยตนเอง
ในแต่ละพืนทีทีเป็ นแหล่งชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเก็บกลับคืนมาได้ ทงั
ฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใช้
ี ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
และสถิติทใช้
ี ทดสอบสมมติฐานคือ ไคร์แสควร์ (Chi-square)

ผลการวิจยั
ส่ ว นที ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ . อายุระหว่าง - ปี ร้ อยละ . อาชีพ
ส่วนใหญ่ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย ร้ อยละ . ระดับรายได้ ส่วนใหญ่ตากว่
ํ าหรือเท่ากับ ,
บาท ร้ อยละ .
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ส่วนที ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของการใช้ และซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริ โภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส วมใส่รองเท้ ากีฬาเพือ
เล่นกีฬา ร้ อยละ . เพศชายส่วนใหญ่ ร้ อยละ . มีการสวมใส่รองเท้ ากีฬาเพือเล่นกีฬา
มากทีสุด เหตุผลในการซือรองเท้ ากีฬาใหม่ส่วนใหญ่รองเท้ าคู่เดิมชํารุด ร้ อยละ . ไม่มีการ
เจาะจงยีห้ อรองเท้ ากีฬา ร้ อยละ . เพศชายมีการเจาะจงยีห้ อรองเท้ ามากกว่าเพศหญิง ร้ อย
ละ . ขณะทีเพศหญิงส่วนใหญ่ ไม่มีการเจาะจงยีห้ อรองเท้ า ร้ อยละ . เหตุผลในการ
เลือกผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับรูปแบบทีถูกใจ ร้ อยละ .
ส่วนที ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อ
รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
.ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
.ปัจจัยด้ านราคา
.ปัจจัยด้ านการจัดจําหน่าย
.ปัจจัยด้ านส่งเสริมการตลาด
รวม

ܠത
4.07
3.92
3.50
3.67
3.79

S.D.
0.56
0.52
0.58
0.67
0.47

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที
1
2
4
3

จากตารางที ปั จ จั ยทีมี อิทธิพลต่ อ การตั ดสิน ใจซื อรองเท้ า กีฬาของผู้ บ ริ โภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมทัง ด้ าน อยู่ในระดับมาก (ത=3.79) เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ า นพบว่ า ด้ า นทีมี ค่า เฉลี ยสูงสุดเป็ นอัน ดั บ แรกคื อ ปั จ จั ยด้ า นผลิ ตภั ณ ฑ์ (ത=4.07)
รองลงมาปัจจัยด้ านราคา (ത=3.92) ปัจจัยด้ านส่งเสริมทางการตลาด (ത=3.67) และปัจจัยด้ าน
การจัดจําหน่าย (ത=3.50) ตามลําดับ
ส่วนที ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของ
ผู้บริโภค จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและการทดสอบสมมติฐาน
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ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด
ปัจจัย

1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
รูปแบบของรองเท้า
คุณภาพของรองเท้า
ลักษณะความคงทน
การมีสสี นั สวยงาม
ชือเสียงของตราสินค้ า
การระบายอากาศของรองเท้ า
การมีนวัตกรรมป้ องกันการบาดเจ็บ

การสวมใส่สบายและกระชับเท้า
นําหนักของรองเท้า
การป้ องกันการเกิดกลินอับ
ความนุ่มของรองเท้า
2. ปั จจัยด้านราคา
ราคาถูกกว่ายีห้ ออืนทีมีลักษณะเดียวกัน
ความเหมาะสมของราคากับชือยีห้ อ
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ
ความเหมาะสมของราคากับรายได้
. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจํ าหน่าย
สถานทีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้
มีความสะดวกในการเดินทางไปซือสินค้ า
มีสถานทีจัดจําหน่ายกระจายอยู่จาํ นวนมาก
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
การลดราคา
การให้ ของแถม
ซือ แถม
การมีพนักงานขายแนะนําสินค้ า
การบริการหลังการขาย

ค่าเฉลีย

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่า

4.35
4.13
4.09
4.3
4.12
4.22
4.20
4.27
3.97
3.82
3.93

.646
.716
.783
.743
.786
.727
.803
.761
.907
1.053
.853

เห็นด้ วยมากทีสุด
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมากทีสุด
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมากทีสุด
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมากทีสุด
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

3.93
3.62
3.85
3.08

.853
.874
.711
1.016

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง

3.75
3.89
3.91

.888
.861
.890

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

3.26
3.68
3.43
3.44
3.30

1.070
.913
1.187
.958
1.033

เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง
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จากตารางที เมือพิ จารณาปั จจัยย่อยทัง 2 ปั จจัย เห็นได้ ว่า ปั จจัยอิสระทีมีค่าเฉลี ย
ของระดับความคิดเห็นมากทีสุด อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้ อย ทังหมด อันดับ
ล้ วนอยู่ในกลุ่มของปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ทงสิ
ั น ได้ แก่ ในเรืองของรูปแบบของรองเท้ า (ค่าเฉลี ย
. : เห็นด้ วยมากทีสุด) เรืองผลิตภัณฑ์การมีสีสันสวยงาม (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมากทีสุด)
เรื องผลิตภัณฑ์การสวมใส่สบายและกระชั บเท้ า (ค่ าเฉลี ย . : เห็นด้ วยมากทีสุด) เรื องการ
ระบายอากาศของรองเท้ า (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมากทีสุด) และในเรื องของการมีนวัตกรรม
ป้ องกันการบาดเจ็ล (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมาก)
นอกจากนีเมือพิจารณาในแต่ละปัจจัย 4Ps สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละปัจจัยได้
ดังต่อไปนี
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเห็นในเรื องของรูปแบบ
ของรองเท้ามากทีสุด (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมากทีสุด) รองลงมา คือ เรืองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
การมีสสี นั สวยงาม (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมากทีสุด)
ปั จจัยด้ านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเห็นในเรื องของราคาถู กกว่ า
ยีห้ ออืนทีมีลักษณะเดียวกันมากทีสุด (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมาก) รองลงมา คือ เรืองราคามี
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมาก)
ปัจจัยด้ านช่องทางจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเห็นในเรืองการมี
สถานทีจัดจําหน่ายกระจายอยู่จาํ นวนมาก เป็ นสัดส่วนทีมากทีสุด (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมาก)
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเห็นในเรื อง
ของการให้ ของแถม เป็ นสัดส่วนมากทีสุด (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมาก) รองลงมา คือ การมี
พนักงานขายแนะนําสินค้ า (ค่าเฉลีย . : เห็นด้ วยมาก)

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษา เรือง “ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” โดยใช้ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ องต่างๆ สามารถ
อภิปรายผลของการศึกษา ได้ ดังนี
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอทิ ธิพลต่อการเลือกซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬา
ของผู้บริ โภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการซืออยู่ในระดับดี เรียงลําดับจากมากไปน้ อย
ดังนี ลําดับแรกคือด้ านผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้ านราคา ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านสถานที
) ศึ กษาเรื องส่วนประสมทาง
จั ดจํา หน่ า ย สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของศิ ริ พร ศรี ศิ ริ กุล (
การตลาดทีมีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซือรองเท้ าฟุตบอล ผลจากการศึกษา
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พบว่ า ส่วนประสมทางการตลาดทีผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญอยู่ ในระดับมากทุ ก ด้ า น
อันดับแรก คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย และให้ ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาดเป็ นลําดับสุดท้ าย ซึงจะแตกต่างจากลําดับความสําคัญของผลการศึกษา
ในเรืองทีผู้วิจัยได้ ศึกษาอาจเป็ นเพราะผู้บริโภค ไม่สนใจในด้ านการส่งเสริมการตลาดไปมุ่งเน้ นใน
เรืองของตัวผลิตภัณฑ์ ราคาและสถานทีจําหน่ายมากกว่า
2. ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดทีมี อิทธิพลต่ อ การซื อรองเท้ ากีฬาของผู้ บ ริ โภคใน
อําเภอเมือ ง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ จํา แนกตามเพศ อายุ การศึ กษา และรายได้ และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยส่วนบุคคลในบางด้ าน ดังนี
2.1 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กบั ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั เพศในเรืองชือเสียงของตราสินค้ าและการ ป้ องกัน
การเกิดกลินอับ โดยทีเพศทีแตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกซือรองเท้ ากีฬาทีแตกต่างออกไป ซึง
จากการศึกษาพบว่ า เพศชายโดยส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านชือเสียงของตราสิน ค้ า
มากกว่าเพศหญิง ในขณะทีเพศหญิงให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านการป้ องกันเกิดกลินอับมากกว่า
เพศชาย โดยส่วนมากเพศชายจะมีการเจาะจงเลื อกตรายีห้ อของรองเท้ ามากกว่ าเพศหญิ ง ซึง
ชีให้ เห็นว่าชือเสียงของตราสินค้ ามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของเพศชาย
ปั จ จั ยด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์มีค วามสัมพั น ธ์กับ กลุ่ มอายุ ในเรื องของการมี สีสัน สวยงาม การ
ระบายอากาศของรองเท้ า การมีนวัตกรรมป้ องกันการบาดเจ็บ การสวมใส่สบายและกระชับเท้ า
การ ป้ องกันการเกิดกลินอับ และความนุ่มของรองเท้ า นอกจากนันยังพบอีกว่าเมือระดับอายุของ
ผู้บริโภคเพิมขึน ปั จจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคก็จะเพิมขึนด้ วย ซึงจะ
เห็นจากการทีผู้บริ โภคเริ มให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านการมีนวัตกรรมป้ องกันการบาดเจ็บ การ
ระบายอากาศของรองเท้ า การป้ องกันกลินอับ และความนุ่มของรองเท้ า แทนทีจะเป็ นการซือเพือ
สวมใส่สบายและกระชับเพียงอย่างเดียว
ปั จจัยด้ านผลิตกัณฑ์มีความสัมพั นธ์กับระดับรายได้ ในเรื องของการระบายอากาศของ
รองเท้ า และการมีนวัตกรรมป้ องกันการบาดเจ็บ โดยทีระดับรายได้ ทแตกต่
ี
างกันมีปัจจัยในการ
เลือกซือรองเท้ ากีฬาทีแตกต่างออกไป ซึงจากการศึกษาพบว่าผู้ทมีี ระดับรายได้ เพิมขึน ปั จจัยใน
การพิจารณาเลือกซือรองเท้ ากีฬาโดยพิจารณาในเรื องการระบายอากาศของรองเท้ า และการมี
นวัตกรรม ป้ องกันการบาดเจ็บก็มีมากขึนเช่นกัน เนืองจากรองเท้ ากีฬาทีมีคุณสมบัติดังกล่าว หรือ
มีการเพิม คุณสมบัติเพิมเติมเข้ ามาย่อมมีราคาแพง ทําให้ ผ้ ูทมีี รายได้ น้อยไม่สามารถซือรองเท้ าที
มีคุณสมบั ติ ดังกล่ าวได้ จึ ง ทํา ให้ ปั จ จั ย ดัง กล่ า วมีอิทธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื อรองเท้ า กีฬ าของ
ผู้บริโภคกลุ่มผู้มีรายได้ น้อยนีน้ อยลง
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2.2 ปัจจัยด้ านราคากับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ปั จ จั ยด้ า นราคามี ความสัม พั น ธ์กับ กลุ่ มอายุ ในเรื องของความเหมาะสมของราคากับ
รายได้ กล่ าวคือ อายุ แตกต่ างกันมีปัจจั ยในการเลื อกซื อรองเท้ ากีฬาทีแตกต่ างออกไป จากผล
การศึกษาพบว่าผู้ทมีี อายุ – ปี ส่วนใหญ่จะให้ ความสําคัญกับราคาของผลิตกัณฑ์มากกว่า
ช่วงอายุอนๆ
ื อาจจะเป็ นเพราะผู้บริโภคในช่วงอายุนีมีรายได้ น้อย รายได้ ส่วนใหญ่มาจากพ่ อแม่
และยัง ไม่ได้ ทาํ งาน ทําให้ ในการตัดสินใจซือสินค้ าในแต่ละครั งของผู้บริโภคกลุ่มนีจําเป็ นต้ อง
คํานึงถึง จํานวนเงินทีมีอยู่ในกระเป๋ าด้ วย หรื ออาจกล่ าวอีกนัยหนึงคือ ช่ วงอายุเป็ นตัวจํากัดให้
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือทีแตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านราคามีความสัมพันธ์กบั ระดับรายได้ ในเรืองของราคาถูกกว่ายีห้ ออืนทีมีลักษณะ
เดียวกัน ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ และความเหมาะสมของราคากับรายได้ ซึงจะเห็นได้
ว่า ระดับรายได้ ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป็ นตัวจํากัดให้ ผ้ ูบริโภคมีการตัดสินใจซือทีแตกต่างกัน
จึงเป็ นผลให้ การตัดสินใจในแต่ละครังของผู้มีระดับรายได้ น้อย ราคาจึงเป็ นตัวทีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจอย่างมาก และก่อนทีผู้บริโภคจะตัดสินใจซือสินค้ าใดๆ จะต้ องพิจารณาก่อนว่าสินค้ าทีจะ
ซือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และรายได้ ทมีี หรือไม่ ซึงจะต้ องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้ าด้ วย
2.3 ปัจจัยด้ านสถานทีจัดจําหน่ายกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ปั จจัยด้ านสถานทีจัดจําหน่ ายมีความสัมพั นธ์กับกลุ่ มอายุในด้ านการมีสถานทีจอดรถที
สะดวก จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้ านการมีสถานทีจอดรถทีสะดวกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ
รองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ ยกเว้ นแต่ช่วงอายุ - ปี ทีปั จจัยด้ านการมีสถานที
จอดรถทีสะดวกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในระดับปานกลาง อาจเป็ น
เพราะผู้บริ โภคกลุ่มนีมีพฤติกรรมการซือสินค้ าทีห้ างสรรพสินค้ า หรื ออาจจะยังไม่มีรถไว้ ใช้ งาน
เสียเป็ นส่วนใหญ่ ผู้ บริ โภคส่วนใหญ่ เลื อกซื อรองเท้ ากีฬาใน ห้ างสรรพสินค้ า เนื องจากมียีห้ อ
ขนาด และประเภทของรองเท้ากีฬาให้ เลือกมากมาย ดังนันปัจจัย ในเรืองของสถานทีจอดรถจึงไม่
มีอทิ ธิพลมากนักต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคกลุ่มนี
ปัจจัยด้ านสถานทีจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาในด้ านการมีสถานที จอด
รถทีสะดวก จากผลการศึ กษาพบว่ า ปั จจั ยด้ านการมีสถานทีจอดรถทีสะดวกมีอิทธิพ ลต่ อ การ
ตัดสิน ใจซื อรองเท้ า กีฬาของผู้ บ ริ โภคทุ กกลุ่ มการศึ ก ษาในระดับ ดี ยกเว้ น การศึ ก ษาในระดับ
ปริญญาตรีทปัี จจัยด้ านการมีสถานทีจอดรถทีสะดวกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของ
ผู้บริโภค ทุกกลุ่มอายุในระดับปานกลาง ซึงมีสอดคล้ องกับปัจจั ยด้ านสถานทีจัดจําหน่ายกับอายุ
เนืองจากผู้ที มีระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอายุในช่วง - ปี ดังนันผู้บริโภคกลุ่มนี
จึ งมีพฤติกรรม การซื อสินค้ าทีห้ างสรรพสินค้ าหรื ออาจยังไม่ มีรถไว้ ใช้ งาน จึ งทําให้ ปัจจั ยด้ าน
สถานทีจอดรถไม่มี อิทธิพลต่อผู้บริโภคกลุ่มนีมากนักเช่นกัน
ปัจจัยด้ านสถานทีจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั ระดับรายได้ ในเรืองของความสะอาด ของ
ร้ านอยู่ใกล้ บ้าน อยู่ใกล้ ททํี างาน/สถานศึกษา มีสถานทีจอดรถทีสะดวก และร้ านทีรู้จักมานาน /

190

แบรนด์ของร้ าน ซึงเกือบทุกปัจจัยมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภค ยกเว้ นใน
เรืองของการอยู่ใกล้ บ้าน การอยู่ใกล้ สถานทีทํางาน/การศึกษา ทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือของ
ผู้บริโภคเพียงส่วนน้ อยเท่านัน อาจเป็ นเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เจาะจงเลือกซือตราสินค้ า
ดังนันผู้บริโภคจะซือสินค้ าก็ต่อเมือสินค้ าสามารถตอบสนองความต้ องการทีแท้ จริงได้ จึงตัดสินใจ
ซือ ดังนันจึงเป็ นเหตุผลทีทําให้ ปัจจัยด้ านการอยู่ใกล้ บ้าน การอยู่ใกล้ สถานทีทํางาน/การศึกษา ไม่
มีอทิ ธิพลมากนักต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในทุกๆ ระดับของรายได้
2.4 ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดกับปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า
ปั จจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาในเรืองของการ
ลดราคา จากการศึกษาพบว่ า ทุกระดับการศึกษาให้ ความสําคัญกับการลดราคาว่ าเป็ นปั จจัยทีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภค โดยเฉพาะระดับการศึกษาตํากว่ามัธยม
ต้ นทีให้ ความสําคัญต่อการลดราคามากกว่าระดับการศึกษาอืนๆ อาจเป็ นเพราะระดับการศึกษาใน
ระดับตํากว่ ามัธยมศึ กษาตอนปลายถู กจํากัดด้ วยรายได้ ทีตนมี ดังนันปั จจั ยการลดราคาจึ งเป็ น
ปั จจัย ทีจู งใจในการตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคกลุ่มนีมากทีสุด สอดคล้ องกับแนวคิด
และทฤษฎีของ Churchill & Peter (1998) ได้ กล่าวว่า ความพยายามจูงใจให้ เกิดความชอบและ
ต้ องการในตัวสินค้ าและพฤติกรรมอย่างถูกต้ อง การส่งเสริมการตลาดทีสําคัญอย่างหนึงก็คือการ
ส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคา แลก แจก แถม โดยเฉพาะการลดราคาจะจูงใจในการตัดสิ นใจ
มากทีสุดถึงแม้ จะมีรายได้ ไม่มากนักก็ตาม

ข้อเสนอแนะ
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดทีผู้บริโภคให้ ความสําคัญมากทีสุด คือ ปัจจัย
ทางด้ านผลิตภัณฑ์ดังนัน ผู้ผลิตจึงควรออกแบบรองเท้ากีฬาให้ ออกมาสอดคล้ องกับความต้ องการ
วัตถุประสงค์หรือลักษณะการใช้ งานของผู้บริโภคให้ ได้ มากทีสุด
2. ด้ านราคา
ผู้ประกอบการควรตังราคาของรองเท้ากีฬาให้ เหมาะสมกับคุณภาพ ไม่สงู จนเกินไป ซึงจะ
เป็ นการช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ูบริโภคหันมาสนใจสินค้ ามากขึน
3. ด้ านสถานทีจัดจําหน่าย
จากผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้ านสถานทีชัดจําหน่ายทีผู้บริโภคให้ ความสําคัญมากคือ ใน
เรื องของ ความสะอาดของร้ าน รองลงมา คือการจั ดร้ านทีน่ าดึ งดู ดใจ การมีสถานทีจอดรถที
สะดวก ดังนั นผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ าควรเน้ น ในเรื องของการจั ดร้ านให้ ดูสะอาด เป็ นระเบียบ
เรียบร้ อย มีการจัดหมวดหมู่ของรองเท้ าให้ ชัดเจน นอกจากนันควรคํานึงถึงในเรืองความสะดวก
ใน เรืองสถานทีจอดรถด้ วย
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4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้ านควรให้ ความสําคัญในด้ านการส่งเสริมการตลาด โดยการ
โฆษณาสินค้ า การลดราคาสินค้ า และการบริ การหลังการขาย เช่ น อาจจะมีการซ่ อมแซมเปลียน
พืน รองเท้ าให้ กับผู้บริโภค หรือเพิมระยะเวลาประกัน และควรกระตุ้นการส่งเสริมการตลาดโดย
การใช้ พนักงานแนะนําสินค้ าเพือให้ ลูกค้ าเกิดการรับรู้และเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์รองเท้ าเพราะใน
การ ตัดสินใจซือรองเท้ ากีฬานันลูกค้ าจําเป็ นต้ องมีข้อมูลเกียวกับตัวสินค้ าด้ วย
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