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บทคดัย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนีมีวัตถุประสงค์เพือ ( ) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ( ) วิเคราะห์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขต
อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ ( ) ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย จาํนวน  คน การศึกษางานวิจัยครังนี
เป็นการวิจัยแบบการสาํรวจ (Survey Research) โดยประชากรททีาํการศึกษา คือ ผู้บริโภคทเีคย
ซือรองเท้ากฬีา ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพือการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

ผลจากการศึกษาพบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง -  ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้เฉลียต่อเดือนตาํกว่าหรือเท่ากับ 
,  บาท 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชือรองเท้ากีฬาของ
ผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็น
ปัจจัยทมีีอทิธพิล เป็นอนัดับแรก รองลงมา ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสถานที
จัดจาํหน่าย ตามลาํดับ 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับเพศในเรืองชือเสียงของตราสินค้าและการป้องกันกลินอับ 
ความสัมพันธ์กับอายุในเรืองการมีสีสันสวยงาม การระบายอากาศของรองเท้า การมีนวัตกรรม

* นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยพิษณโุลก
** อาจารย์ประจาํหลักสตูรและอาจารย์ทปีรึกษาสารนพินธ ์
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ป้องกันการบาดเจบ็ การสวมใส่สบาย และกระชับเท้า การป้องกันการเกิดกลินอับและความนุ่ม
ของรองเท้าและมีความสัมพันธ์กับระดับรายได้เฉลียต่อเดือนในเรืองของระบบระบายอากาศของ
รองเท้าและการมีนวัตกรรมป้องกันการบาดเจ็บทีระดับนัยสําคัญ . , ปัจจัยด้านราคามี
ความสัมพันธ์กับอายุ เรืองของความเหมาะสมของราคากับรายได้และมีความสัมพันธ์กับรายได้ 
เรืองของราคาถูกกว่ายีห้ออืนทีมีลักษณะเดียวกัน ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพและความ
เหมาะสมของราคากบัรายได้ทรีะดับนัยสาํคัญ . , ปัจจัยด้านสถานทจัีดจาํหน่ายมีความสมัพันธ์
กบัอายุและการศึกษาเรืองของการมีสถานทจีอดรถทสีะดวก และมีความสัมพันธ์กบัรายได้ในเรือง
ของความสะอาดของร้าน การอยู่ใกล้บ้าน ใกล้สถานททีาํงาน / สถานศึกษา การมีสถานทจีอดรถ
สะดวก และแบรนด์ของร้านทีระดับนัยสาํคัญ . , และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสมัพันธก์บัการศึกษาเรืองของการลดราคาสนิค้าทรีะดับนัยสาํคัญ .  

คําสําคญั : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสนิใจซือ, รองเท้ากฬีา, 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 

บทนาํ 
รองเท้านับว่าเป็นปัจจัยหนึงทีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็น

รองเท้าประเภทใดกต็ามและสาํหรับรองเท้ากีฬากนั็บได้ว่าเป็นอุปกรณ์ทสีาํคัญอย่างหนึงทมีีความ
จาํเป็นในการออกกาํลังกายเพือช่วยป้องกันอันตรายทีอาจเกิดขึนกับเท้าและข้อเท้า นอกจากนีมี
ผู้บริโภคบางกลุ่มทีสวมใส่รองเท้ากีฬาในชีวิตประจําวัน (ศันสนีย์ บุญยงค์, ) ปัจจุบัน
สัดส่วนรองเท้ากีฬาในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ  ของมูลค่าตลาดรวมทังหมด ตลาด
เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยกลุ่มนีจะออกกาํลังกายอย่างสมาํเสมอ (กรุงเทพ
ธุรกิจ, ) สินค้าในกลุ่มกีฬามีทิศทางการเติบโตทดีี มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนออก
กาํลังกายเพือสุขภาพอย่างต่อเนืองของรัฐบาลปี -  ทาํให้เกดิการกระตุ้นตลาดรองเท้า
กฬีาในประเทศและมีการขยายตัวประมาณร้อยละ .  หรือมูลค่าตลาดรวมประมาณ ,  ล้าน
บาทในปี  ในปี  มีการนาํเข้ารองเท้ากีฬาคิดเป็นมูลค่า  ล้านบาท แต่ในประเทศ 
กยั็งคงมีการผลิตอย่างต่อเนือง ทาํให้การจาํหน่ายต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและส่งเสริมการขาย
เพือจูงใจให้เกดิการตัดสนิใจซือ (สาํนักงานวิจัย บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ) 

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึงทีมีการส่งเสริมในเรืองของการออกกาํลังกายและ
การเล่นกีฬา มีการสร้างสถานทีออกกําลังกายและสนามกีฬาในพืนทีต่างๆ ภายในจังหวัด
สมุทรปราการ (สาํนักงานการทอ่งเทยีวและกฬีา จังหวัดสมุทรปราการ, ) โดยเฉพาะในเขต
อาํเภอเมืองสมุทรปราการมีความเจริญและถือว่าเป็นอาํเภอหนึงทีมีศักยภาพสูงในจังหวัดและมี
ความพร้อมของแหล่งกีฬาอยู่เป็นจาํนวนมาก ในทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการออก
กาํลังกายเพือสุขภาพและประชาชนกม็ีการตืนตัวในด้านการออกกาํลังกายทุกเพศทุกวัย จาก
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกียวกับปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของ
ผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึงผลทีได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลสาํหรับ
ผู้ประกอบการรองเท้ากีฬาในประเทศในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการของผู้บริโภคมากทีสุด ตลอดจนสามารถช่วยในการตัดสินใจและใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคใน
อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการซือรองเท้ากีฬาของ
ผู้บริโภคในอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

. เพือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้า
กฬีาของผู้บริโภคอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

4. เพือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกยีวขอ้ง 
การศึกษาวิจัยในครังนี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องกับตัวแปรใน

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เชอร์ชิลและปีเตอร์ (Churchill & Peter, 

1998) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย  ส่วน ดังนี 

. ผลิตภัณฑ ์หมายถึง การมีสนิค้าทตีอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

. ราคา หมายถึง การมีราคาทผู้ีบริโภคยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะมองเหน็ว่าคุ้มค่า
3. การจัดจาํหน่าย หมายถึง การจัดจาํหน่ายกระจายสนิค้าให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการ

ซือหาและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า 
. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในตัวสินค้าและ

พฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสริมการตลาดทีสํา คัญประกอบด้วย การโฆษณา การ
ประชาสมัพันธ ์การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย 

อดุลย์ จาตุรงคกุล ( ) ยังได้กล่าวอีกว่ากิจกรรมทางการตลาดเป็นสิงทีมีอิทธิพล
อย่างยิงต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การใช้ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละอย่างได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด ต่างก็กระทบต่อ
กระบวนการซือในขันตอนต่างๆ ด้วยในฐานะเป็นตัวกระตุ้นหรือสิงเร้าทางการตลาดทมีีอิทธิพล
ต่อการตัดสนิใจซือ 

แนวคิดและทฤษฎีเกยีวกบัการตัดสินใจ สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ ( ) 
ได้กล่าวว่าการตัดสินใจหมายถึง กระบวนการในการเลือกทีเป็นไปได้เพือให้บรรลุผลสาํเรจ็ตาม
เป้าหมายทีกาํหนดไว้ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ ( ) ได้ให้ความหมายว่าการตัดสินใจ หมายถึง 
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กระบวนการใช้ความคิดและการกระทาํของการรับรู้โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาส
และประเมินทางเลือกทเีหมาะสมเพือจัดการกบัปัญหาหรือโอกาสทเีกดิขึน 

ความสาํคัญของการตัดสนิใจ การตัดสนิใจเป็นกระบวนการพิจารณาหาทางเลือกทเีป็นไป
ได้ ดังนันการตัดสินใจจึงเป็นหน้าทีทีบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้ทีทาํการ
ตัดสนิใจนันจะต้องมีหลักการและเหตุผล มีเจตคติและวิจารณญาณทดีี เนืองจากการตัดสนิใจเป็น
วิธีทีสามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีได้กาํหนดไว้ การตัดสินใจจึงมีความสาํคัญ (วรพจน์ 
บุษราคัมวดี, ) 

กระบวนการตัดสินใจเป็นการกาํหนดขันตอนของการตัดสินใจตังแต่ตอนแรกไปจนถึง
ขันตอนสุดท้าย ซึงในการตัดสินใจโดยมีลําดับขันตอนของกระบวนการดังกล่าวนัน เป็นการ
ตัดสนิใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑเ์ป็นเครืองมือช่วยในการหาข้อสรุปเพือการตัดสนิใจ  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการวิจัยในเรืองนี ผู้วิจัย
สามารถกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี 

ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

ภาพที  กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจยั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภค จาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนบุคคลมีความสมัพันธก์บัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

.เพศ

.อายุ

.การศึกษา

.อาชีพ

.ระดับรายได้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

.ผลิตภัณฑ์

.ราคา
3.ช่องทางการจัดจาํหน่าย
.การส่งเสริมการตลาด
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วิธีดําเนนิการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ ช้ในการศึกษาคือ  ผู้บ ริโภคทีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

สมุทรปราการ จาํนวนทงัหมด  คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย จํานวน  คน ได้มาจากการคํานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,  อ้างใน สุชาติ ประสิทธิรัฐ
สนิธุ,์ 2550) ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น  ส่วน 

ส่วนท ี  เป็นข้อมูลด้านลักษณะทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที  เป็นข้อมูลเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือรองเท้ากฬีาของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ส่วนท ี  เป็นข้อเสนอแนะเพิมเติม 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

ผู้วิจัยทาํการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ได้แก่ การตรวจสอบความเทยีงตรงเชิงเนือหา 
โดยผู้เชียวชาญ  ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) พบว่ามีค่ามากกว่า .  ทุกข้อคาํถาม นอกจากนียังได้ทาํการตรวจสอบความ
เทียว (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนําไปใช้จริง จํานวน  ชุด แล้วนํามาหาค่า
สมัประสทิธิสหสัมพันธ ์(alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึงต้องมีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั .  ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อคาํถามทุกข้อผ่านเกณฑท์กีาํหนด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
ในแต่ละพืนททีเีป็นแหล่งชุมชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเกบ็กลับคืนมาได้ทงั 

 ฉบับ 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติทใีช้ทดสอบสมมติฐานคือ ไคร์แสควร์ (Chi-square) 

ผลการวิจยั 

ส่วนที  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ .  อายุระหว่าง -  ปี ร้อยละ .  อาชีพ
ส่วนใหญ่ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ .  ระดับรายได้ส่วนใหญ่ตาํกว่าหรือเท่ากับ ,  
บาท ร้อยละ .  
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ส่วนที  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของการใช้และซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขต
อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สวมใส่รองเท้ากีฬาเพือ
เล่นกีฬา ร้อยละ .  เพศชายส่วนใหญ่ ร้อยละ .  มีการสวมใส่รองเท้ากีฬาเพือเล่นกีฬา
มากทสีุด เหตุผลในการซือรองเท้ากีฬาใหม่ส่วนใหญ่รองเท้าคู่เดิมชาํรุด ร้อยละ .  ไม่มีการ
เจาะจงยีห้อรองเท้ากีฬา ร้อยละ .  เพศชายมีการเจาะจงยีห้อรองเท้ามากกว่าเพศหญิง ร้อย
ละ .  ขณะทีเพศหญิงส่วนใหญ่ไม่มีการเจาะจงยีห้อรองเท้า ร้อยละ .  เหตุผลในการ
เลือกผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกบัรูปแบบทถูีกใจ ร้อยละ .  

ส่วนท ี  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทมีีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีาของผู้บริโภคใน
เขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางที  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ
รองเท้ากฬีาของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  S.D. แปลผล อนัดบัที 

.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.07 0.56 มาก 1 

.ปัจจัยด้านราคา 3.92 0.52 มาก 2 

.ปัจจัยด้านการจัดจาํหน่าย 3.50 0.58 มาก 4 

.ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 3.67 0.67 มาก 3 

รวม 3.79 0.47 มาก 

จากตารางที  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขต
อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมทงั  ด้าน อยู่ในระดับมาก ( =3.79) เมือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( =4.07) 
รองลงมาปัจจัยด้านราคา ( =3.92) ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด ( =3.67) และปัจจัยด้าน
การจัดจาํหน่าย ( =3.50) ตามลาํดับ 

ส่วนท ี  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทมีีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีาของ
ผู้บริโภค จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและการทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด 

ปัจจยั ค่าเฉลีย ส่วน
เบยีงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
รูปแบบของรองเท้า 4.35 .646 เหน็ด้วยมากทสีดุ 

คุณภาพของรองเท้า 4.13 .716 เหน็ด้วยมาก 

ลักษณะความคงทน 4.09 .783 เหน็ด้วยมาก 

การมีสสีนัสวยงาม 4.3 .743 เหน็ด้วยมากทสีดุ 

ชือเสยีงของตราสนิค้า 4.12 .786 เหน็ด้วยมาก 

การระบายอากาศของรองเท้า 4.22 .727 เหน็ด้วยมากทสีดุ 

การมีนวัตกรรมป้องกนัการบาดเจบ็ 4.20 .803 เหน็ด้วยมาก 

การสวมใส่สบายและกระชับเท้า 4.27 .761 เหน็ด้วยมากทสีดุ 

นาํหนักของรองเท้า 3.97 .907 เหน็ด้วยมาก 

การป้องกนัการเกดิกลินอบั 3.82 1.053 เหน็ด้วยมาก 

ความนุ่มของรองเท้า 3.93 .853 เหน็ด้วยมาก 

2. ปัจจยัดา้นราคา
ราคาถูกกว่ายีห้ออนืทมีีลักษณะเดียวกนั 3.93 .853 เหน็ด้วยมาก 

ความเหมาะสมของราคากบัชือยีห้อ 3.62 .874 เหน็ด้วยมาก 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ 3.85 .711 เหน็ด้วยมาก 

ความเหมาะสมของราคากบัรายได้ 3.08 1.016 เหน็ด้วยปานกลาง 
. ปัจจยัดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย

สถานทจัีดจาํหน่ายอยู่ใกล้ 3.75 .888 เหน็ด้วยมาก 

มีความสะดวกในการเดินทางไปซือสนิค้า 3.89 .861 เหน็ด้วยมาก 

มีสถานทจัีดจาํหน่ายกระจายอยู่จาํนวนมาก 3.91 .890 เหน็ด้วยมาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด
การลดราคา 3.26 1.070 เหน็ด้วยปานกลาง 
การให้ของแถม 3.68 .913 เหน็ด้วยมาก 

ซือ  แถม  3.43 1.187 เหน็ด้วยมาก 

การมีพนักงานขายแนะนาํสนิค้า 3.44 .958 เหน็ด้วยมาก 

การบริการหลังการขาย 3.30 1.033 เหน็ด้วยปานกลาง 
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จากตารางที  เมือพิจารณาปัจจัยย่อยทัง 2  ปัจจัย เหน็ได้ว่า ปัจจัยอิสระทีมีค่าเฉลีย
ของระดับความคิดเหน็มากทสีุด  อันดับแรก โดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อย ทงัหมด  อันดับ 
ล้วนอยู่ในกลุ่มของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทงัสิน ได้แก่ ในเรืองของรูปแบบของรองเท้า (ค่าเฉลีย 
. : เหน็ด้วยมากทสีุด) เรืองผลิตภัณฑ์การมีสีสันสวยงาม (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมากทีสุด) 

เรืองผลิตภัณฑ์การสวมใส่สบายและกระชับเท้า (ค่าเฉลีย . : เห็นด้วยมากทีสุด) เรืองการ
ระบายอากาศของรองเท้า (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมากทีสุด) และในเรืองของการมีนวัตกรรม
ป้องกนัการบาดเจล็ (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมาก) 

นอกจากนีเมือพิจารณาในแต่ละปัจจัย 4Ps สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละปัจจัยได้
ดังต่อไปนี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเหน็ในเรืองของรูปแบบ
ของรองเท้ามากทสีดุ (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมากทสีดุ) รองลงมา คือ เรืองผลิตภัณฑผ์ลิตภัณฑ์
การมีสสีนัสวยงาม (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมากทสีดุ) 

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเหน็ในเรืองของราคาถูกกว่า
ยีห้ออืนทมีีลักษณะเดียวกันมากทสีุด (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมาก) รองลงมา คือ เรืองราคามี
ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาํหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเหน็ในเรืองการมี
สถานทจัีดจาํหน่ายกระจายอยู่จาํนวนมาก เป็นสดัส่วนทมีากทสีดุ (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียของระดับความคิดเหน็ในเรือง
ของการให้ของแถม เป็นสัดส่วนมากทีสุด (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมาก) รองลงมา คือ การมี
พนักงานขายแนะนาํสนิค้า (ค่าเฉลีย . : เหน็ด้วยมาก) 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษา เรือง “ปัจจัยทมีีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีาของผู้บริโภคในเขต
อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทเีกียวข้องต่างๆ สามารถ
อภิปรายผลของการศึกษา ได้ดังนี 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีอทิธพิลต่อการเลือกซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคใน
เขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬา
ของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการซืออยู่ในระดับดี เรียงลาํดับจากมากไปน้อย
ดังนี ลาํดับแรกคือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสถานที
จัดจําหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ศรีศิริกุล ( ) ศึกษาเรืองส่วนประสมทาง
การตลาดทมีีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซือรองเท้าฟุตบอล ผลจากการศึกษา 
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พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
อันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และให้ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาดเป็นลาํดับสุดท้าย ซึงจะแตกต่างจากลาํดับความสาํคัญของผลการศึกษา
ในเรืองทผู้ีวิจัยได้ศึกษาอาจเป็นเพราะผู้บริโภค ไม่สนใจในด้านการส่งเสริมการตลาดไปมุ่งเน้นใน
เรืองของตัวผลิตภัณฑ ์ราคาและสถานทจีาํหน่ายมากกว่า 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคใน
อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ และผลการ 
ทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ 
กบัปัจจัยส่วนบุคคลในบางด้าน ดังนี 

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑก์บัปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑม์ีความสัมพันธก์บัเพศในเรืองชือเสยีงของตราสนิค้าและการ ป้องกนั

การเกิดกลินอับ โดยทเีพศทแีตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกซือรองเท้ากีฬาทแีตกต่างออกไป ซึง
จากการศึกษาพบว่า เพศชายโดยส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านชือเสียงของตราสินค้า 
มากกว่าเพศหญิง ในขณะทเีพศหญิงให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านการป้องกันเกิดกลินอับมากกว่า 
เพศชาย โดยส่วนมากเพศชายจะมีการเจาะจงเลือกตรายีห้อของรองเท้ามากกว่าเพศหญิง ซึง
ชีให้เหน็ว่าชือเสยีงของตราสนิค้ามีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีาของเพศชาย 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุในเรืองของการมีสีสันสวยงาม การ 
ระบายอากาศของรองเท้า การมีนวัตกรรมป้องกันการบาดเจบ็ การสวมใส่สบายและกระชับเท้า 
การ ป้องกันการเกิดกลินอับ และความนุ่มของรองเท้า นอกจากนันยังพบอกีว่าเมือระดับอายุของ 
ผู้บริโภคเพิมขึน ปัจจัยทมีีอิทธิพลในการเลือกซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคกจ็ะเพิมขึนด้วย ซึงจะ
เหน็จากการทีผู้บริโภคเริมให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านการมีนวัตกรรมป้องกันการบาดเจบ็ การ
ระบายอากาศของรองเท้า การป้องกันกลินอบั และความนุ่มของรองเท้า แทนทจีะเป็นการซือเพือ 
สวมใส่สบายและกระชับเพียงอย่างเดียว 

ปัจจัยด้านผลิตกัณฑ์มีความสัมพันธ์กับระดับรายได้ในเรืองของการระบายอากาศของ 
รองเท้า และการมีนวัตกรรมป้องกันการบาดเจบ็ โดยทีระดับรายได้ทแีตกต่างกันมีปัจจัยในการ 
เลือกซือรองเท้ากีฬาทแีตกต่างออกไป ซึงจากการศึกษาพบว่าผู้ทมีีระดับรายได้เพิมขึน ปัจจัยใน
การพิจารณาเลือกซือรองเท้ากีฬาโดยพิจารณาในเรืองการระบายอากาศของรองเท้า และการมี
นวัตกรรม ป้องกนัการบาดเจบ็กมี็มากขึนเช่นกนั เนืองจากรองเท้ากฬีาทมีีคุณสมบัติดังกล่าว หรือ
มีการเพิม คุณสมบัติเพิมเติมเข้ามาย่อมมีราคาแพง ทาํให้ผู้ทมีีรายได้น้อยไม่สามารถซือรองเท้าที
มีคุณสมบัติ ดังกล่าวได้จึงทาํให้ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของ
ผู้บริโภคกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนีน้อยลง 
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2.2 ปัจจัยด้านราคากบัปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุในเรืองของความเหมาะสมของราคากับ 

รายได้ กล่าวคือ อายุแตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกซือรองเท้ากีฬาทีแตกต่างออกไป จากผล
การศึกษาพบว่าผู้ทมีีอายุ  –  ปี ส่วนใหญ่จะให้ความสาํคัญกับราคาของผลิตกัณฑ์มากกว่า
ช่วงอายุอนืๆ อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคในช่วงอายุนีมีรายได้น้อย รายได้ส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ 
และยัง ไม่ได้ทาํงาน ทาํให้ในการตัดสินใจซือสินค้าในแต่ละครังของผู้บริโภคกลุ่มนีจาํเป็นต้อง
คาํนึงถึง จาํนวนเงินทีมีอยู่ในกระเป๋าด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึงคือ ช่วงอายุเป็นตัวจาํกัดให้
ผู้บริโภคมีการตัดสนิใจซือทแีตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านราคามีความสมัพันธก์บัระดับรายได้ในเรืองของราคาถูกกว่ายีห้ออนืทมีีลักษณะ 
เดียวกนั ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ และความเหมาะสมของราคากบัรายได้ซึงจะเหน็ได้ 
ว่า ระดับรายได้ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป็นตัวจาํกัดให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือทแีตกต่างกัน 
จึงเป็นผลให้การตัดสินใจในแต่ละครังของผู้มีระดับรายได้น้อย ราคาจึงเป็นตัวทมีีอิทธิพลต่อการ 
ตัดสนิใจอย่างมาก และก่อนทผู้ีบริโภคจะตัดสนิใจซือสนิค้าใดๆ จะต้องพิจารณาก่อนว่าสนิค้าทจีะ 
ซือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และรายได้ทมีีหรือไม่ ซึงจะต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าด้วย 

2.3 ปัจจัยด้านสถานทจัีดจาํหน่ายกบัปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ปัจจัยด้านสถานทีจัดจาํหน่ายมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุในด้านการมีสถานทีจอดรถที 

สะดวก จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการมีสถานทจีอดรถทสีะดวกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ 
รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ ยกเว้นแต่ช่วงอายุ  -  ปี ทปัีจจัยด้านการมีสถานที
จอดรถทสีะดวกมีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในระดับปานกลาง อาจเป็น
เพราะผู้บริโภคกลุ่มนีมีพฤติกรรมการซือสินค้าทห้ีางสรรพสินค้า หรืออาจจะยังไม่มีรถไว้ใช้งาน
เสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซือรองเท้ากีฬาใน ห้างสรรพสินค้า เนืองจากมียีห้อ
ขนาด และประเภทของรองเท้ากฬีาให้เลือกมากมาย ดังนันปัจจัย ในเรืองของสถานทจีอดรถจึงไม่
มีอทิธพิลมากนักต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีาของผู้บริโภคกลุ่มนี 

ปัจจัยด้านสถานทจัีดจาํหน่ายมีความสมัพันธก์บัระดับการศึกษาในด้านการมีสถานท ีจอด
รถทีสะดวก จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการมีสถานทีจอดรถทีสะดวกมีอิทธิพลต่อการ 
ตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคทุกกลุ่มการศึกษาในระดับดี ยกเว้นการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทปัีจจัยด้านการมีสถานทจีอดรถทสีะดวกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของ
ผู้บริโภค ทุกกลุ่มอายุในระดับปานกลาง ซึงมีสอดคล้องกับปัจจัยด้านสถานทจัีดจาํหน่ายกับอายุ
เนืองจากผู้ท ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอายุในช่วง -  ปี ดังนันผู้บริโภคกลุ่มนี
จึงมีพฤติกรรม การซือสินค้าทีห้างสรรพสินค้าหรืออาจยังไม่มีรถไว้ใช้งาน จึงทาํให้ปัจจัยด้าน
สถานทจีอดรถไม่มี อทิธพิลต่อผู้บริโภคกลุ่มนีมากนักเช่นกนั 

ปัจจัยด้านสถานทจัีดจาํหน่ายมีความสมัพันธก์บัระดับรายได้ในเรืองของความสะอาด ของ
ร้านอยู่ใกล้บ้าน อยู่ใกล้ททีาํงาน/สถานศึกษา มีสถานทจีอดรถทสีะดวก และร้านทรู้ีจักมานาน /
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แบรนด์ของร้าน ซึงเกอืบทุกปัจจัยมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีาของผู้บริโภค ยกเว้นใน 
เรืองของการอยู่ใกล้บ้าน การอยู่ใกล้สถานททีาํงาน/การศึกษา ทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือของ 
ผู้บริโภคเพียงส่วนน้อยเท่านัน อาจเป็นเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เจาะจงเลือกซือตราสินค้า 
ดังนันผู้บริโภคจะซือสินค้ากต่็อเมือสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการทแีท้จริงได้จึงตัดสินใจ
ซือ ดังนันจึงเป็นเหตุผลททีาํให้ปัจจัยด้านการอยู่ใกล้บ้าน การอยู่ใกล้สถานททีาํงาน/การศึกษา ไม่
มีอทิธพิลมากนักต่อการตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีาของผู้บริโภคในทุกๆ ระดับของรายได้ 

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดกบัปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาในเรืองของการ 

ลดราคา จากการศึกษาพบว่า ทุกระดับการศึกษาให้ความสาํคัญกับการลดราคาว่าเป็นปัจจัยทมีี 
อทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภค โดยเฉพาะระดับการศึกษาตาํกว่ามัธยม
ต้นทใีห้ความสาํคัญต่อการลดราคามากกว่าระดับการศึกษาอนืๆ อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาใน 
ระดับตาํกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายถูกจํากัดด้วยรายได้ทีตนมี ดังนันปัจจัยการลดราคาจึงเป็น
ปัจจัย ทีจูงใจในการตัดสินใจซือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคกลุ่มนีมากทสีุด สอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีของ Churchill & Peter (1998) ได้กล่าวว่า ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบและ
ต้องการในตัวสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสริมการตลาดทสีาํคัญอย่างหนึงกคื็อการ
ส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคา แลก แจก แถม โดยเฉพาะการลดราคาจะจูงใจในการตัดสินใจ
มากทสีดุถึงแม้จะมีรายได้ไม่มากนักกต็าม 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดทผู้ีบริโภคให้ความสาํคัญมากทสีดุ คือ ปัจจัย

ทางด้านผลิตภัณฑด์ังนัน ผู้ผลิตจึงควรออกแบบรองเท้ากฬีาให้ออกมาสอดคล้องกบัความต้องการ
วัตถุประสงค์หรือลักษณะการใช้งานของผู้บริโภคให้ได้มากทสีดุ  

2. ด้านราคา
ผู้ประกอบการควรตังราคาของรองเท้ากีฬาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ ไม่สงูจนเกนิไป ซึงจะ

เป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสนิค้ามากขนึ
3. ด้านสถานทจัีดจาํหน่าย
จากผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านสถานทชัีดจาํหน่ายทผู้ีบริโภคให้ความสาํคัญมากคือ ใน

เรืองของ ความสะอาดของร้าน รองลงมา คือการจัดร้านทีน่าดึงดูดใจ การมีสถานทีจอดรถที
สะดวก ดังนันผู้ประกอบการร้านค้าควรเน้นในเรืองของการจัดร้านให้ดูสะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย มีการจัดหมวดหมู่ของรองเท้าให้ชัดเจน นอกจากนันควรคาํนึงถึงในเรืองความสะดวก
ใน เรืองสถานทจีอดรถด้วย 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านควรให้ความสาํคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด โดยการ

โฆษณาสินค้า การลดราคาสินค้า และการบริการหลังการขาย เช่น อาจจะมีการซ่อมแซมเปลียน
พืน รองเท้าให้กับผู้บริโภค หรือเพิมระยะเวลาประกัน และควรกระตุ้นการส่งเสริมการตลาดโดย
การใช้ พนักงานแนะนาํสินค้าเพือให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์รองเท้าเพราะใน
การ ตัดสนิใจซือรองเท้ากฬีานันลูกค้าจาํเป็นต้องมีข้อมูลเกยีวกบัตัวสนิค้าด้วย  
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