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พฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้อรองเท้าผา้ใบล าลอง 

Consumers Behavior of Generation Y in Mueang Chiang Mai District 

Towards Purchasing Sneakers  

อภชิญา จินาติ*  

บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ในการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนี้คือ  ผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543  

ท่ีเคยซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง โดยอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา คือ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 

2559 ถึง 1 สิงหาคม 2560 จ านวน 300 ราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ  

23 – 28 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน  

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

 พฤตกิรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการตัดสนิใจซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองสว่นใหญ่มี

การค้นหาข้อมูลก่อนตัดสนิใจซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง โดยคน้หาข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางแบรนดส์ินค้า เหตุผลท่ีเลอืกซื้อ

รองเท้าผ้าใบล าลอง คือ รูปแบบ สีสัน ทันสมัยและชื่อเสียง/ตราสินคา้/แบรนด ์ส่วนใหญ่แหลง่ท่ีซือ้รองเท้าผ้าใบล าลองคือ 

ห้างสรรพสินค้า โดยการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง จะท าการเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจซื้อและ  

วางแผนการซื้อล่วงหนา้เป็นบางคร้ัง พฤตกิรรมหลังจากการซื้อรองเท้าผ้าใบจะท าการค้นหาข้อมูลเพิ่มเตมิ เพื่อสนับสนุน

การซือ้คร้ังท่ีผ่านมา ผู้มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซือ้รองเท้าผ้าใบล าลองมากที่สุด คือ ตัวเอง และโอกาสในการซื้อรองเท้า

ผ้าใบล าลอง เมื่อมีโอกาสพิเศษ เช่น ไปเท่ียว ไปตา่งประเทศ เป็นต้น 

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้าผ้าใบล าลอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากท้ังปัจจัยด้านราคา ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ รองเท้ามีรูปแบบท่ีตอบสนองตามความต้องการ มีความชัดเจนของป้ายบอกราคา  

รองเท้ามคีวามนุม่สบายและเหมาะส าหรับการสวมใส่ ตามล าดับ รวมท้ัง ยังพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการ

เลือกซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองท่ีแตกต่างกัน จ าแนกตามจ านวนรองเท้าผ้าใบล าลองท่ีมี และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อ

รองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ 

 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT  

 The objective of this independent study was to study consumer behavior of Generation Y people in Chiang 

Mai on decision to buy sneakers.  The sample of this study was 300 people who were born during 1980 to 2000, 

have brought buy sneakers and have lived in Chiang Mai for a year since August 1, 2016 to August 1, 2017.  The 

findings show that most of the respondents were single female employees or company aged between 23 and 28 

whose highest educational degree were bachelor’ s degree and average monthly incomes around 10,001 to 20,000 

THB. 

  In terms of the consumer behavior of the Generation Y people in Chiang Mai on decision to buy sneakers, the 

findings show that most of them searched for information from official websites of sneakers before deciding to buy 

them.  The factors influencing on buying sneakers were designs, colors, modernity and reputation, trademarks or 

brands. Most of the product sources were shopping malls. Comparing prices of sneakers was sometimes used to decide 

and plan to buy them in advance. Moreover, their behavior found after buying the sneakers was searching additional 

information to support that buying.  Self-want and special occasions such as travelling abroad were the most factors 

influencing on buying sneakers. 

 The result of study studying factors of marketing mix that influence on decision to purchase sneakers was 

found that the respondents gave priority highly to prices, products, promotion and channels of distribution, respectively. 

In addition, the top three sub factors of marketing mix were the sneakers’ designs satisfying the respondents’ needs, 

clarity of price tags and comfort and suitability for wear, respectively.  Also, it was found that the consumer behavior 

of Generation Y in Chiang Mai on decision to buy sneakers classified according to numbers of sneakers they have and 

average expenses on buying one pair of sneakers was different. 

บทน า 

 ปัจจุบันรองเท้ากีฬาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นท่ีได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะรองเท้า

กีฬา ประเภทรองเท้าผ้าใบล าลอง (Sneakers) ซึ่งรองเท้าผ้าใบล าลองมีการออกแบบสวยงามและมีการออกแบบด้วย

นวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้สวมใส่ได้สบายเท้า ส่งผลให้บางรุ่นถูกน ามาใช้เป็นรองเท้าแฟชั่น และกระแสผู้มีชื่อเสียง นักแสดง 

นักร้องหลายรายเลือกใส่รองเท้าผ้าใบล าลองในชีวิตประจ าวันจึงเสมือนเป็นการโฆษณารองเท้าทางอ้อม ท าให้รองเท้า

ผ้าใบล าลองได้รับความนิยมสูงขึ้นและมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีนิยมรองเท้าผ้าใบล าลองเพิ่มมากขึน้ จึงท าให้เกิดการแขง่ขันทางการตลาดของผู้ผลิตรองเท้าผ้าใบล าลองซึง่

ตา่งออกแบบและสร้างคุณค่าในตัวสนิค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Supersports, 2559) 

 เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือยุคของคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2543 เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และมีรายได้ค่อนข้างสูงรวมถึงอัตราการใช้จ่ายต่อรายได้ท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคนเจเนอเรชั่น
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ก่อนหน้าในช่วงอายุเดียวกัน เติบโตมาในยุคท่ีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียก าลังแพร่หลาย ท าให้มีนิสัย 

ชา่งเลือก ชอบตัดสนิใจบนขอ้มูล จะใชข้้อมูลออนไลนม์าพจิารณาเปรียบเทียบและตรวจสอบก่อนการตัดสนิใจซื้อสินค้าท้ัง

ด้านราคาและคุณภาพ รวมไปถึงความนิยมในการสวมใส่รองเท้าผ้าใบล าลองมากกวา่คนรุน่อ่ืน ๆ 

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศกึษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง

ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการน าเข้าสินค้าและวางแผนกลยุทธ์  

ทางการตลาดให้แก่ ผู้ผลิต น าเข้า จัดจ าหน่ายค้าปลีกรองเท้า และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาธุรกิจให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สรา้งผลประโยชนจ์ากโอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  

ซึ่งท าให้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค ค าถามเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws1H 

ประกอบไปด้วย Who, What, Why, Whom, Where, When, และ How เพื่อให้ได้ค าตอบ 7Os ประกอบไปด้วย Occupants, 

Objects, Objectives, Organizations, Outlets, Occasions, และ Operations (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P's) แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ “4Ps” อันได้แก่  

ผลิตภัณฑ์ (Product)  เป็นสิ่งท่ีมีจับต้องได้และสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีสามารถตอบสนองความพึ่งพอใจของผู้บริโภค

ได้ ซึ่งอาจจะรวมถึง บรรจุภัณฑ ์ราคา สี คุณภาพ ตราสินคา้ การบริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย  

ราคา (Price) เป็นสิ่งท่ีใช้ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา โดยราคามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้

ของผู้บริโภคในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีกิจการน าเสนอ และราคายังมีผลกระทบต่อการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

อกีด้วย  

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) เป็นวธีิการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ชอ่งทางที่เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิต

ไปสู่ผู้บริโภค ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีท าให้ผู้บริโภคหาผลิตภัณฑไ์ด้งา่ยซึ่งมทีางเลือกในการก าหนดช่องทางการจ าหนา่ย 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารทางการตลาดซึ่งมีบททางส าคัญมาก เป็นการให้ข้อมูล 

ท่ีจ าเป็นต่างๆ แก่ผู้บริโภค ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2552) 

แนวคิดของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย คนเจนเนอเรชั่นวายมีคุณลักษณะเด่น 5 ประการ คือ 1) เป็นกลุ่มท่ีมี

ความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน 2) ชอบเร่ืองราวท่ีสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ 3) ตัดสินใจบนข้อมูล 4) มีนิสัย 

ช่างเลือก มีมาตรฐานสูง 5) ความรู้ทางการเงิน ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าว ธุรกิจจึงควรวางกลยุทธ์ให้เหมาะสม 

หากต้องการจับกลุม่เป้าหมายนี้ในระยะยาว (นติยสารการตลาด, 2557) 

ธุรกิจรองเท้าผ้าใบล าลอง ในปี 2552 ธุรกิจรองเท้าผ้าใบล าลองในไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ กลุ่มผู้ซื้อยังจ ากัด

เฉพาะในกลุ่มผู้ท่ีนยิมรองเท้าผ้าใบล าลองซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก จนเมื่อปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจรองเท้าผ้าใบล าลองในไทยได้
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ความสนใจจากแบรนด์รองเท้าผ้าใบล าลองเป็นอันดับต้น ๆ สาเหตุท่ีไทยกลายเป็นตลาดท่ีน่าสนใจเพราะมีการเติบโต

รวดเร็ว เฉลี่ยปีละ 15 – 20 % และท่ีส าคัญพบว่าเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 

แม้รองเท้าผ้าใบล าลองจะมีราคาสูง แต่ถ้าเป็นรุ่นท่ีมีชื่อเสียงและหายาก ลูกค้าคนไทยก็พร้อมจ่าย (Marketing Oops, 

2560) 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 1. ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ

ล าลอง ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร เลือกใช้รองเท้าผ้าใบล าลองเพราะอะไร บุคคลและแรงจูงใจท่ีมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซื้อ เมื่อไหร่ท่ีเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง ผู้บริโภคซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองซื้อท่ีไหนและซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง

อย่างไร 

 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายท่ีเคยเลอืกซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองท่ี

เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543 ท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา แต่เนื่องจากข้อมูล

ดังกล่าวไม่ทราบจ านวนประชากรเจนเนอเรชั่นวายท่ีซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองท่ีแน่นอน จึ งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman ได้ขนาดตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (กุณฑลี ร่ืนรมย์ , 2558) โดยแบ่งเก็บข้อมูลตามห้างสรรพสินค้าใน

จังหวัดเชยีงใหม ่

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จ านวน 300 ชุด ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม

เอง ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานโดยใช้สถิติ Chi-square 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการตัดสนิใจซื้อ

รองเท้าผ้าใบล าลอง จ าแนกตามจ านวนรองเท้าผ้าใบล าลองท่ีมีและจ าแนกตามค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยตอ่การซื้อรองเท้าผ้าใบ

ล าลอง 1 คู่ และใช้สถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด

ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหมใ่นการตัดสินใจซือ้รองเท้าผ้าใบล าลองจ าแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

ตอ่การซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงชว่งอายุ 23 – 28 ปี สถานภาพครอบครัว คือ โสด ระดับการศกึษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนคือ รายได้ 10,001 – 20,000 บาท อาชีพเป็นลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 

 ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้อ

รองเท้าผ้าใบล าลองในการเลือกรองเท้าผ้าใบล าลอง  

 ผู้บริโภคซื้ออะไร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ซือ้รองเท้าผ้าใบล าลองและยี่ห้อท่ีซือ้ คือ Adidas และ Nike   



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   304 

 

 ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง คือ รูปแบบ  

สีสัน ทันสมัย และชื่อเสียง/ตราสินคา้/แบรนด ์ 

 ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซื้อ ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ตัดสินใจซือ้รองเท้าผ้าใบล าลองดว้ยตัวเอง 

 ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ซือ้รองเท้าผ้าใบล าลองจากห้างสรรพสนิค้า 

 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง เมื่อมีโอกาสพิเศษ เช่น ไปเท่ียว  

ไปตา่งประเทศ เป็นต้น 

 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 - 2 ครัง้ตอ่ปี จ านวน

รองเท้าผ้าใบล าลองท่ีซือ้ คือ 1 - 2 คู่ตอ่ปี และจ านวนรองเท้าผ้าใบล าลองท่ีซือ้ คือ ครัง้ละ 1 คู่ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยตอ่การ

ซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ คือ 2,001 - 4,000 บาท มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจซื้อ มีการค้นหาข้อมูล 

ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยแหล่งข้อมูลในการค้นหาข้อมูล คือ เว็บไซต์ของทางแบรนด์สินค้า ซึ่งมีการวางแผนการซื้อล่วงหน้า

เป็นบางครัง้ และหลังจากการซื้อจะมกีารค้นหาข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อสนับสนุนการซือ้คร้ังท่ีผ่านมา  

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง พบว่า ส่วนใหญ่

ให้ความส าคัญในระดับความส าคัญมาก ทัง้ 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยระดับให้ความส าคัญจากมากไปนอ้ย ดังนี้ 

 ด้านราคา มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับมาก คือ มีความชัดเจนของป้ายบอกราคา 

 ด้านผลิตภัณฑ ์มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับมาก คือ รองเท้ามรูีปแบบท่ีตอบสนองตามความตอ้งการ 

 ดา้นการสง่เสริมการตลาด มปัีจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับมาก คือ รา้นจ าหน่ายสามารถบอกรายละเอียด

และให้ขอ้มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสนิค้า 

 ด้านการชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ช าระได้ท้ังเงินสดและบัตรเครดิต 

 ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม จ าแนกตามจ านวนรองเท้าผ้าใบล าลองที่มี   

พบวา่ ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิมีดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง โดยผู้บริโภคมีรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 - 3 คู่ ส่วนใหญ่ซื้อ

รองเท้าผ้าใบล าลองไม่เกิน 2,000 บาท และผู้บริโภคมีรองเท้าผ้าใบล าลอง 4 คู่ขึ้นไปซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองราคา 2,001 

- 4,000 บาท 

 โอกาสในการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง โดยผู้บริโภคมีรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 - 3 คู่ ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าผ้าใบ

ล าลองเมื่อมีโอกาสพิเศษ เช่น ไปเท่ียว เป็นต้นและผู้บริโภคมีรองเท้าผ้าใบล าลอง 4 คู่ขึ้นไป จะซื้อเมื่อมีการส่งเสริมการ

ขาย  

 ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อการซื้อรองเทา้

ผ้าใบล าลอง 1 คู่ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมท่ีมีความ

แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ มีดังนี้ 

 จ านวนรองเท้าผ้าใบล าลองท่ีมี โดยผู้บริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ ไม่เกิน 

2,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 – 3 คู่ ส่วนผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง  
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1 คู่ 2,000 – 4,000 บาท และผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ 4,000 บาท ขึ้นไป  

ส่วนใหญ่จะมีรองเท้าผ้าใบล าลอง 4 คู่ขึ้นไป  

 โอกาสในการซื้อรองเท้า โดยผู้บริโภคมีคา่ใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ ไมเ่กิน 2,000 บาท 

และผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ 2,000 – 4,000 บาท จะซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง  

เมื่อมีโอกาสพิเศษ เช่น ไปเท่ียว ไปต่างประเทศ เป็นต้น ส่วนผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้ อรองเท้าผ้าใบล าลอง  

1 คู่ 4,000 บาท ขึน้ไป ส่วนใหญ่จะซือ้รองเท้าผ้าใบล าลองเมื่อมีรองเท้ารุ่นใหม่ 

 การตัดสินใจซือ้รองเทา้ผ้าใบล าลอง โดยผู้บริโภคมีคา่ใชจ้่ายโดยเฉลี่ยตอ่การซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ ไมเ่กิน 

2,000 บาท และผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ 2,000 – 4,000  บาท จะเปรียบเทียบ

ราคาก่อนการตัดสินใจซื้อ ส่วนผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ 4,000 บาท ขึ้นไป  

ส่วนใหญ่จะท าการซื้อทันทีท่ีพบรองเท้าท่ีถูกใจ 

 พฤตกิรรมหลังจากการซือ้รองเท้าผ้าใบล าลอง โดยผู้บริโภคมีคา่ใชจ้่ายโดยเฉลี่ยตอ่การซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 

คู่ ไมเ่กิน 2,000 บาท จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการซื้อคร้ังท่ีผ่านมา ส่วนผู้บริโภคมีคา่ใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อการ

ซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ 2,000 – 4,000 บาท และผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง  

1 คู่ 4,000 บาท ขึน้ไป ส่วนใหญ่ซือ้รองเท้าแบรนดเ์ดิมจากรา้นเดิม 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้อรองเท้า

ผ้าใบล าลอง พบวา่มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 พฤตกิรรมผู้บริโภคจากแนวทาง 6Ws และ 1H 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 23- 28 ปี สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) และรุ่งอรุณ ศรธนู (2553) ที่พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 40 ปี 

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท แต่ไม่สอดคล้องกับระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี

พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท แต่การศึกษาของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558)   

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับ 20,000 – 30,000 บาท และการศึกษาของรุ่งอรุณ ศรธนู (2553) รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 

10,000 บาท และการศึกษาของสมมิตร สันทราย (2556) พบว่าส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนต่ ากว่า 10,000 บาท ทั้งนี้อาจ

เกิดจากกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันและเป็นการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ผลการศึกษาด้านรายได้

แตกตา่งกัน 

 

 2. ผู้บริโภคซื้ออะไร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองและตราสินค้าท่ีตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด  

คือ Adidas และ Nike สอดคล้องกับการศกึษาของศริิพร ศรีศิริกุล (2557) พบว่าตราสินคา้ที่ส่วนใหญ่รู้จักและซือ้มากทีส่ดุ 
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คือ ตราสินค้า Adidas ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของรองเท้าผ้าใบล าลอง และสอดคล้องกับการศึกษาของศรสวรรค์  

สิ ริวัฒนเศรษฐ์  (2558) พบว่าผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลือกซื้อรองเท้าไนกี้  ( NIKE) 

ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑข์องรองเท้าผ้าใบล าลองเชน่กัน 

 3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง คือ รูปแบบ  

สีสัน ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรุ่งอรุณ ศรธนู (2553) พบว่าผู้บริโภคจะให้ความส าคัญทางด้านความ

หลากหลายของรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงรองเท้าให้ทันสมัยต่อสมัยนิยม ความหลากหลายของสีสัน ลวดลาย  

และสอดคล้องกับการศึกษาของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) พบว่าเหตุผลในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ คือ  

เลือกจากความสวยงาม และรูปแบบท่ีทันสมัย รวมไปถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ท่ีส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อ

จากชื่อเสียง/ตราสินคา้/แบรนด์ 

 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองด้วยตัวเอง  

ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของธีระภัทร ปิยะรัมย ์(2555) พบวา่ ผู้ซือ้จะค านงึถึงความชอบความเป็นตัวของตัวเองมากกวา่

การค านึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งอรุณ ศรธนู (2553) และสอดคล้องกับการศึกษาของ

ของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) และการศึกษาของของวรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ท่ีพบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลอืกซือ้สว่นใหญ่ คือ ตัดสินใจซือ้ดว้ยตนเอง  

 5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่จะซือ้เมื่อมีโอกาสพิเศษ เชน่ ไปเท่ียว ไปตา่งประเทศ เป็นต้น  

ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมมิตร สันทราย (2556) ซึ่งท่ีเลือกซื้อรองเท้า เมื่อราคาถูก/มีการลดราคา และต้องการ

เปลี่ยนรองเท้าใหม่ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งอรุณ ศรธนู (2553) ท่ีจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่เมื่อรองเท้าคู่เก่าขาด

หรือช ารุด ท้ังนี้อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาของสมมิตร สันทราย (2556) และรุ่งอรุณ ศรธนู (2553) มีรายได้

ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จึงซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองเมื่อมีการส่งเสริมการขายและเมื่อมีความจ าเป็นในการใช้งาน  

จึงท าให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกัน 

 6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน ผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่จะซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองจากห้างสรรพสินค้า สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของศริิพร ศรีศิริกุล (2557) พบว่าซื้อรองเท้าจาก ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า และสอดคล้องกับการศกึษา

ของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) และการศึกษาของของวรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ส่วนใหญ่นิยมซื้อใน

ห้างสรรพสินค้า คือ แผนกกีฬา เช่น แผนก Supersports แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมมิตร สันทราย (2556)  

ซึ่งจะซื้อรองเท้าสว่นใหญ่จากไฮเปอร์มารเ์ก็ต ทัง้นี้อาจเกิดจากกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน 

 7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตอ่การซื้อรองเท้าผ้าใบล าลอง 1 คู่ คือ 

2,001 – 4,000 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) พบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

ในการซื้อรองเท้า คือ 2,501 – 3,000 บาท และสอดคล้องกับการศกึษาของวรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) พบวา่ส่วนใหญ่

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย คือ 2.001 – 2,500 บาท ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าผ้าใบล าลองคร้ังละ 1 คู่สอดคล้องกับการศึกษาของ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมมิตร สันทราย (2556) พบว่า การซื้อรองเท้าในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่จะซื้อจ านวน 1 คู่ 

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยซื้อปีละ 1 - 2 คร้ัง ซึ่งสอดคล้องกับวรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ท่ีพบว่า ความถี่ในการซื้อ

รองเท้ากีฬาอาดิดาส ส่วนใหญ่ประมาณ 10 - 12 เดือนต่อคู่ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ 
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(2558) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อรองเท้าประมาณ 2 ปีต่อคู่ ท้ังนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

แตก่ลุ่มตัวอยา่งของการศึกษาของวรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จึงมีความถี่ในการซือ้รองเท้าผ้าใบ

ล าลองแตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสนิใจซื้อ การค้นหาข้อมูลก่อนตัดสนิใจ การวางแผนการซื้อและ

พฤตกิรรมหลังจากการซือ้ไม่สอดคล้องกับการศกึษาใดเน่ืองจากไมม่กีารศึกษาในประเด็นนี้  

 ส่วนประสมการตลาด  

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งอรุณ ศรธนู ( 2553) และ 

สมมิตร สันทราย (2556) ซึ่งพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมีผลมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ ธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) ท่ีพบว่า

โดยรวมอยู่ในระดับมผีลมากที่สุด ท้ังนี้ความไม่สอดคล้องอาจเนื่องมาจากศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกตา่งกัน ปัจจัยย่อย

ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีให้ค่าเฉลี่ยความส าคัญสูง 3 อันดับแรก คือ รองเท้ามีรูปแบบท่ีตอบสนองตามความต้องการ  รองเท้ามี

ความนุม่สบายเหมาะส าหรับการสวมใส่ และรองเท้ามคีุณภาพด ีทนทาน ในการใชง้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ 

ศริิพร ศรีศิริกุล (2557) ที่พบวา่ รองเท้ามคีวามสบายในการสวมใส่ และสอดคล้องกับผลการศกึษาของธีระภัทร ปิยะรัมย์ 

(2555) ที่พบวา่ ตอ้งมีรูปแบบให้เลอืกหลากหลาย สินค้ามีคุณภาพดี 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งอรุณ ศรธนู (2553) ธีระภัทร ปิยะรัมย์ 

(2555) และสมมิตร สันทราย (2556) ซึ่งพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมีผลมาก ปัจจัยย่อยท่ีให้ค่าเฉลี่ยความส าคัญสูง 3 

อันดับแรก คือ มีความชัดเจนของป้ายบอกราคา ราคาสินค้ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับ

วัสดุท่ีน ามาใช้ท ารองเท้า สอดคล้องกับการศึกษาของของรุ่งอรุณ ศรธนู (2553) ธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) ศิริพร  

ศรีศิริกุล (2557) ที่พบวา่ ปัจจัยทางด้านราคาท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญ คือ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ  

  ปัจจัยดา้นการช่องทางการจัดจ าหนา่ย พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งอรุณ ศรธนู (2553) 

และสมมิตร สันทราย (2556) ซึ่งพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมีผลมาก ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ย

ความส าคัญสูง 3 อันดับแรก คือ สามารถช าระได้ท้ังเงินสดและบัตรเครดิต การซื้อทางเว็บไซด์สามารถตรวจสอบการ

จัดส่งสินค้าได้ตลอดเวลา และมีความหลากหลายช่องทางของการซื้อ เช่น ร้านจ าหน่าย เว็บไซต์ เป็นต้น สอดคล้องกับ

การศึกษาของธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) ที่ให้ความส าคัญกับรูปแบบการช าระเงินง่าย แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 

สมมิตร สันทราย (2556) ท่ีให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากคือ สถานท่ีใกล้บ้าน/ท่ีท างาน และ 

รุ่งอรุณ ศรธนู (2553) ท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการจัดเรียงสินค้าสะดวกในการหยิบลอง การตกแต่งร้านมีความ

สวยงามน่าสนใจ ท้ังนี้อาจเกิดจากท้ังนี้อาจเกิดจากกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันและเป็นการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จึงท าให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน  

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งอรุณ ศรธนู (2553)  

ธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) และสมมิตร สันทราย (2556) ซึ่งพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมีผลมาก ปัจจัยย่อย 3 อันดับแรก 

คือ ร้านจ าหนา่ยสามารถบอกรายละเอียดและให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า มีการส่งเสริมการขายโดยการลดราคา 

และพนักงานขายให้บริการดี มีอัธยาศัย สอดคล้องกับการศึกษาของธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) และสมมิตร สันทราย 

(2556) ที่พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญในการส่งเสริมการขาย การลดราคา การแจกแถม เช่น ซื้อ 1 แถม 1 การลง
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โฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น ใบปลิว นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณา และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ศริิพร ศรีศิริกุล (2557) พบว่า ปัจจัยดา้นส่งเสริมการตลาด คือมสี่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑใ์หม่ 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกแบรนด์สินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค  รวมไปถึงการ

คัดเลอืกสนิค้าท่ีมีรูปแบบ สีสัน ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลอืกในการซื้อสินค้าได้ตรงตามกับความตอ้งการของผู้บริโภค

มากท่ีสุด จัดหารองเท้าผ้าใบล าลองท่ีมีราคาอยู่ในช่วง 2 ,001 - 4,000 บาทและมีการส่งเสริมการขายโดยการ 

จัดโปรโมชั่นลดราคา เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจง่ายขึ้น และควรมีการให้ค าแนะน าโดยพนักงานและ 

หาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จัดท าเว็บไซด์ท่ีมีการให้รายละเอียดสินค้าอย่างครบถ้วน โดยการระบุภาพ

สินค้า ข้อมูลสินค้าให้ละเอียด เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลให้ลูกค้าได้คน้หาข้อมูลประกอบการตัดสนิใจและสามารถซื้อสนิค้าผ่าน

ทางเว็บไซด์ เป็นการเปิดช่องทางการจ าหน่ายนอกจากการขายผ่านทางหน้าร้าน โดยมีการออกแบบเว็บไซด์ท่ีเรียบง่าย

และดูดี สามารถแสดงสถานะด าเนินการและการจัดส่ง และสามารถช าระได้ท้ังเงินสดและบัตรเครดิต  
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