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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า

แบดมนิตนัของผู้เล่นในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้  คอื เพศชายและเพศหญิงที่เล่นกฬีา
แบดมนิตนัเป็นประจ าตามสนามแบดมนิตนั จ านวน 400 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล และสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน โดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประมวลขอ้มลู จากการวจิยั พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน สถานภาพโสด มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 29,999 บาท 

สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้น
สง่เสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
 พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้
โดยเฉลี่ยเท่ากบั 2,342.51 บาทต่อคู่ ตราสนิค้าที่ซื้อมากที่สุดคือ Yonex มีจ านวนการซื้อเฉลี่ย 2 คู่ต่อปี เล่นกีฬา
แบดมนิตนัเฉลีย่ประมาณ 3 วนัต่อสปัดาห ์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการซือ้มากทีสุ่ดคอืตนเอง รบัทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ซือ้จากสือ่ออนไลน์มากทีส่ดุ และสาเหตุทีซ่ือ้เพื่อทดแทนสนิคา้เดมิทีช่ ารุด 
 ผู้เล่นที่เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตัน
แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  0.05 และ 0.01 
ตามล าดบั ส่วนผู้เล่นที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัแตกต่างกนั ด้านจ านวนคู่ในการซื้อ
รองเทา้แบดมนิตนัต่อปีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั ด้าน
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ ในทศิทางตรงขา้ม โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 5.3 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ รองเทา้แบดมนิตนั 
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2 
 

Abstract 
 

This research aimed to study the marketing mix that influenced shoe buying behavior among 
badminton players in Bangkok. The sample group used in this study consisted of four hundred male and 
female badminton players. Questionnaires were used for data collection. The statistics used in data analysis 
were percentage, average, standard deviation, independent t-test, one-way ANOVA, and multiple regression 
analysis. The findings of this research were as follows:  
  The majority of the sample group were male, aged between thirty one to forty years of age, and 
graduated with a Bachelor’s degree. Most of the participants were the employees of private corporation 
employees, and their average income per month was between 15,000 to 29,999 Baht. 
  The marketing mix in terms of overall product and price aspects were found to be at the highest 
level, while the promotion and price aspects were found to be at a high level.  
  The Badminton shoe buying behavior of most of the respondents revealed that the average buying 
cost per time is 2,342.51 Baht per pair of shoes. The most popular brand is Yonex. The average number of 
purchase is two pairs of shoes per year. On average the respondents played badminton three days per 
week. The most influential factor in terms of buying shoes was the players themselves. The most popular 
resource to buy from was online media. The reason to buy a new pair was to replace defective or decayed 
products. 
  The players of different genders, levels of education, occupations, and average income levels were 
found to be different in terms of buying behavior of badminton shoes in the aspects of average cost per time 
with a statistical significance of 0.05 and 0.01, respectively. Players of different genders were found to be 
different in terms of buying behaviors of badminton shoes in the aspect of the average number of purchase 
per year with statistical significance at a level 0.05.  
  The marketing mix in the aspect of place affects the buying behavior on badminton shoes in terms 
of the average cost per time in the opposite direction and adjusted R2 is equal to 5.3% 
 
Keyword: Marketing Mix, Purchasing Behavior, Badminton Shoes          
 
บทน า 

แบดมนิตนั นับไดว้่าเป็นกฬีาประเภทหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นกฬีาทีใ่ชอุ้ปกรณ์
การเล่นน้อยชิ้น มีเพียงไม้แรค็เกต และลูกขนไก่ รวมถึงผู้เล่นเพียง 2 คน ก็สามารถเล่นได้แล้ว อกีทัง้ยงัเป็นกีฬา
สบายๆ เหมาะส าหรบัผูท้ี่ไม่ต้องการออกก าลงักายอย่างหกัโหมเกนิไป (กระปุกดอทคอม. 2555: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ            
6 กนัยายน 2558) 

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมากฬีาแบดมินตันในประเทศไทย มคีวามนิยมเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ด้วย
ความสามารถของนักกฬีาแบดมนิตนัชาวไทยหลากหลายคนทีไ่ปแข่งขนัชนะในรายการต่างๆ สรา้งชื่อเสยีงโด่งดงัไป
ทัว่โลก อาท ิเมย ์รชันก อนิทนนท ์นกัแบดมนิตนัหญงิเดีย่วของไทย ทีม่อีนัดบัสงูสดุเป็นมอือนัดบั 3 ของโลก (กระปุก
ดอทคอม. 2558: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 6กนัยายน 2558) 

รวมทัง้กฬีาแบดมนิตนันัน้จะมกีารแขง่ขนัอยู่เกอืบตลอดทัง้ปี ท าใหผู้ท้ีช่ ื่นชอบกฬีาลูกขนไก่ สามารถตดิตาม
ขา่วสารของเหล่านกักฬีาอย่างใกลช้ดิ จากทางทวี ีสือ่สิง่พมิพ ์และโซเชีย่ลมเีดยี ซึง่เหล่านกักฬีากส็ามารถสรา้งผลงาน
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ได้อย่างน่าประทบัใจท าให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ติดตามกีฬาแบดมินตันอย่างต่อเนื่อง (เอสเอม็เอม็สปอร์ตดอทคอม. 2558: 
สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 6 กนัยายน 2558) 

จากกระแสความนิยมของกฬีาแบดมนิตนัในประเทศไทยท าใหต้ลาดของธุรกจิเกีย่วกบัแบดมนิตนัโตขึน้เป็น
อย่างมาก ผลการส ารวจตลาดพบว่า ปัจจุบันสนามแบดมินตันในประเทศไทย มีอยู่กว่า 300 แห่ง โดยพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เป็นศนูยร์วมสนามแบดมนิตนัทีม่ากทีส่ดุ รวมกว่า 200 แห่ง โดยแบ่งเป็นสนามของเอกชนประมาณ 
150 แห่ง แต่ละแห่งจะมคีอรท์ใหบ้รกิาร โดยเฉลีย่ 6-8 สนาม มคี่าใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ 100-150 บาท และจะมชี่วงเวลา
ทีม่ผีูเ้ขา้ใชบ้รกิาร 100%เวลา 18.00-22.00 น. 

ส่งผลให้แต่ละปีมีเงนิหมุนเวยีนในธุรกิจคอร์ทแบดมินตันไม่ต ่ากว่า 60 ล้านบาท ไม่รวมช่วงกลางวนัและ
ค่าบรกิารอื่นๆ อกีจ านวนมาก เน่ืองจากราคาของอุปกรณ์แบดมนิตนัมรีะดบัทีส่งูพอสมควร อาท ิไมแ้บดมนิตนั ราคา
เฉลี่ย 1,000-6,000 บาท ลูกขนไก่ 40-60 บาท รองเท้าแบดมินตนั 1,000-5,000บาท (สยามธุรกิจดอทคอม. 2558: 
สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 6กนัยายน 2558) 

จะเห็นได้ว่าธุรกิจเกี่ยวกบักีฬาแบดมินตัน มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรองเท้าแบดมินตัน             
ทีม่กีารออกตราสนิคา้ใหม่ รุ่นใหม่ แบบใหม่ อย่างมากมาย ทัง้สสีนั รปูทรง ทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้เ้ล่นมี
ความมัน่ใจในการสวมใส่รองเทา้แบดมนิตนัรวมถงึการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่น้นมุ่งเน้นความปลอดภยัในการเล่นกฬีา อย่าง
รองเท้าที่มีการป้องกนัขอ้เท้าพลิก ทัง้นี้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมสนาม
แบดมนิตนัทีม่ากทีส่ดุ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการและสรา้งความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายในส่วนของรองเท้าแบดมินตันที่จะส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซื้อ             
จงึเป็นที่มาในการท าวิจยัเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่น          
ในกรุงเทพมหานคร”เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาและวางกลยุทธท์างการตลาดใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อให้ทราบถงึส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การแผนการตลาดการก าหนดกลยุทธ ์การปรบัปรุงผลติภณัฑใ์นอนาคต ใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ทางธรุกจินี้ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
 2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการน าผลการวจิยัในครัง้นี้ไปเป็นขอ้มลูการพฒันาเพื่อใหต้รงกบัความ 
ต้องการของผู้บรโิภคมากที่สุด และยงัเป็นฐานขอ้มูลเบื้องต้นให้ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ได้น าไปศกึษาขยายผลได้
ต่อไป 
 3. เพื่อใหผู้ว้จิยัทราบถงึปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางการตลาดของผลติภณัฑร์องเทา้
แบดมนิตนั 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพสมรส รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ได้แก่  พฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้ เล่นใน
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้เล่นแบดมนิตนัที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศอายุ ระดบัการศกึษาอาชพีสถานภาพสมรส และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
สง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดข้อมูลส่วนบุคคล ของ เพ็ญพร ธีระสวสัดิ ์ (2540) กล่าวว่าประชากรศาสตร์ หมายถึง กระบวน
การศกึษาเกีย่วกบัประชากรและการเปลีย่นแปลงของประชากร ท าใหท้ราบขนาดหรอืจ านวนคนทีม่าอยู่ในแต่ละสงัคม 
แต่ละภูมภิาค และระดบัโลก รวมทัง้ศกึษาการกระจายตวัในดา้นพืน้ทีข่องประชากร และองคป์ระกอบทางประชากร 

ประชากร หมายถงึ กลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่ทีใ่ดทีห่นึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มกีารเพิม่หรอืลด ไดโ้ดยการเกดิ 
การตาย และการยา้ยถิน่ ทัง้ยา้ยถิน่ชัว่คราวและยา้ยถิน่ถาวรองคป์ระกอบทางประชากร หมายถงึ ลกัษณะต่าง ๆ ทาง
ประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ เชือ้ชาต ิศาสนา สถานภาพสมรสระดบัการศกึษา เศรษฐกจิ สามารถบ่งบอกแนวโน้มของ
จ านวนประชากรในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่าส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึการมสีนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้าย
ในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุม้รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรม
อย่างถูกตอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ชพิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 5) 
อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภค ทาการค้นหา (Searching)            
การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิผล (Evaluating) และการใชส้อยผลติภณัฑ ์(Disposing) และบรกิาร 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี  คือผู้ เล่นกีฬาแบดมินตันเป็นประจ าตามสนามแบดมินตันใน
กรุงเทพมหานครซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือผู้เล่นกีฬาแบดมินตันเป็นประจ าตามสนามแบดมินตันใน
กรุงเทพมหานครซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรของ
ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 
 
สรปุผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ ผลการวเิคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึง่มจี านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.75 

รองลงมาคอื เพศหญงิ มจี านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.25 
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อาย ุผลการวเิคราะหผ์ูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 31-40 ปี ซึง่มจี านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.25 
รองลงมาคอื อายุ 21-30 ปี มจี านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.25 และ อายุ 41 ปีขึน้ไป มีจ านวน 66 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 16.50 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา ผลการวเิคราะหผ์ูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศกึษาปรญิญาตร ีซึง่มจี านวน 232 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 รองลงมาคอื สูงกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 และต ่ากว่าปรญิญาตร ี  
มจี านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 ตามล าดบั 

อาชีพ ผลการวเิคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน ซึ่งมีจ านวน 197 คน              
คดิเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคอื ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจี านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15.00 นักเรยีน/
นิสตินักศกึษา มจี านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/รบัจา้งทัว่ไป มจี านวน 
93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.25 และแม่บา้นพ่อบา้น มจี านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  โสดซึ่งมีจ านวน 288 คน คิดเป็น                 
รอ้ยละ 72.00 รองลงมาคอื สมรส/อยู่ด้วยกนั มจี านวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 23.25 และ หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่           
มจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้ 15,000 – 29,999 บาท               
ซึ่งมีจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ รายได้ 30,000 – 44,999 บาท มีจ านวน 109 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 27.25 และรายได ้45,000 บาทขึน้ไป มจี านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.25 ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือรองเท้าแบดมินตนั 
ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั โดยรวม พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า  
ดา้นผลติภณัฑ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความคงทนในการใช้งาน มีความส าคญัอยู่ในระดบั           
มากที่สุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 รองลงมาคอืน ้าหนักเบา มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 
รปูลกัษณะ (เช่น สสีนั, ความสวยงาม) มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และตราสนิคา้มชีื่อเสยีง
เป็นทีรู่จ้กั มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 

ดา้นราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื คุณภาพเหมาะสมกบัราคา มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 รองลงมาคอืราคาที่หลากหลายให้เลอืกตามความต้องการ มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด              
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และราคาเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกสถานทีจ่ดัจ าหน่าย มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.19 ตามล าดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.13 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสงูสุด คอื สถานที่จ าหน่ายมทีี่ตัง้สะดวกต่อการเดนิทาง 
เช่น มทีีจ่อดรถ, มรีถไฟฟ้าไปถงึ มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 รองลงมาคอื สามารถหาซือ้
ได้ง่ายและสะดวก (ใกล้ที่พกัอาศยั หรอืที่ท างาน หรอืมสีาขาจ านวนมาก) มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 และสามารถสัง่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทหรือผู้แทนจ าหน่ายได้ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 

ดา้นสง่เสรมิการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.16 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีไ่ด้ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื การรบัประกนัสนิคา้ อาท ิสามารถส่งซ่อมหรอืเปลีย่น
สนิค้าให้ ในกรณีเกิดความเสยีหายจากการผลิต หรือสนิค้าไม่ได้คุณภาพตามที่แจ้งไว้ มีความส าคญัอยู่ในระดับ          
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มากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 รองลงมาคอื การจดังานลดราคาสนิค้า (อาท ิการตัง้บูธพเิศษประจ าปีเพื่อลดราคา
สนิคา้ใหม่หรอืขายราคาพเิศษส าหรบัสนิคา้ตกรุ่น) มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 พนกังาน
ขาย มีการให้ข้อมูลหรอืค าแนะน าเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 ระบบ
สมาชกิที่ให้ส่วนลดพิเศษ อาท ิหากเป็นสมาชกิจะได้รบัส่วนลด 10 % ในทุกครัง้ที่ซื้อ มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก            
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาท ิบลิบอรด์ เวบ็ไซต์ นิตยสาร หรอืทวี ีมคีวามส าคญัอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือรองเท้าแบดมินตันของผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซื้อต่อครัง้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้รองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้
โดยประมาณ ในราคาต ่าสุด 500 บาทต่อคู่ ราคาสูงสุดเท่ากบั 10,000 บาทต่อคู่ และค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2,342.51 บาท         
ต่อคู่ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามตราสนิค้าที่ซื้อมากที่สุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อตราสนิค้า Yonex มากที่สุด มีจ านวน 80 คน             
คดิเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคอื Adidas มจี านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 Asic มจี านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
14.50 Li-Ning มจี านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 Victor มจี านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.75 Pan มจี านวน 30 คน 
คดิเป็นร้อยละ 7.50 Mizuno มจี านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 5.75 Power และ Dunlop มจี านวนที่เท่ากนัคอื 19 คน 
คดิเป็นร้อยละ 4.75 Kampoo มจี านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 และ Kason มจี านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 1.75 
ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามจ านวนในการซือ้ต่อปีโดยประมาณ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารซือ้รองเทา้แบดมนิตนัเป็นจ านวนน้อยทีส่ดุ 1 คู่
ต่อปี จ านวนสงูสดุเท่ากบั 11 คู่ต่อปี และค่าเฉลีย่เท่ากบั 2 คู่ต่อปี 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามจ านวนวนัในการเล่นกฬีาแบดมนิตนัต่อสปัดาห์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารเล่นกฬีาแบดมนิตนัจ านวน
น้อยทีส่ดุ 1 วนัต่อสปัดาห ์จ านวนสงูสดุเท่ากบั 7 วนัต่อสปัดาห ์และค่าเฉลีย่ประมาณ 3 วนัต่อสปัดาห ์
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากที่สุดในการซือ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า ตวัเอง มอีทิธพิลในการซื้อมากทีสุ่ด             
มจี านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 รองลงมาคอื ราคา มจี านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 รปูลกัษณ์และความ
ทนทานของสนิคา้ มจี านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.75 ตราสนิคา้ มจี านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 บุคคลใน
ครอบครวั / เพื่อน มจี านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 การโฆษณาจากสือ่ต่างๆ มจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 
และพนกังานขาย มจี านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามการรบัทราบแหล่งขอ้มูลในการซือ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบัทราบแหล่งขอ้มูลในการซือ้จาก 
สือ่ออนไลน์มากทีส่ดุ มจี านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 รองลงมาคอื เพื่อนแนะน า และจากรา้นทีซ่ือ้ จ านวนเท่ากนั
มจี านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21 และสือ่สิง่พมิพ ์มจี านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามสาเหตุของการซือ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าสาเหตุในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัมากทีสุ่ด
คอื ทดแทนสนิคา้เดมิทีช่ ารุด มจี านวน 270 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.50 รองลงมาคอื เป็นสนิคา้รุ่นใหม่ มจี านวน 61 คน 
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คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 สง่เสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) มจี านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 และเพื่อนแนะน า / 
ชกัชวน มจี านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั โดยใช้สถิต ิ
Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance 

เพศ ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อ
ครัง้ พบว่ามคี่า Sig. เท่ากบั 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า ผู้เล่นแบดมนิตนัที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัแตกต่างกนั  ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยเพศชาย
มพีฤตกิรรมค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้มากกว่าเพศหญงิ  

ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี  พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.047 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายมพีฤตกิรรมในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัจ านวนคู่ต่อปีมากกว่าเพศหญงิ 

อายุ ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั  
ต่อครัง้ และด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี  พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.865 และ 0.623 ตามล าดับ            
ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) และยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่อีายุ
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตนัไม่แตกต่างกนั ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมินตัน            
ต่อครัง้ และด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ระดบัการศกึษา ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้รองเท้า
แบดมนิตนัต่อครัง้พบว่ามคี่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้เล่นแบดมินตันที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตัน              
แตกต่างกนั ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้  ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.546 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) แสดงว่า ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั            
มีพฤติกรรมในการซื้อรองเท้าแบดมินตันไม่แตกต่างกนั  ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

อาชพี ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตัน
ต่อครัง้พบว่ามคี่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) แสดงว่า ผูเ้ล่นทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการ
ซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี  พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.421 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) และยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การซื้อรองเท้าแบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปี ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สถานภาพสมรส ผลการวเิคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ด้านค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเท้า
แบดมินตันต่อครัง้ และ ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.463 และ0.469 
ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) และยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่า ผู้เล่น
แบดมนิตนัทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ใน
การซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ และดา้นจ านวนคู่ในการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตัน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อ
รองเท้าแบดมินตันต่อครัง้ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผูเ้ล่นทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั
แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี  พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.112 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผู้เล่นแบดมนิตนัที่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันไม่แตกต่างกนั  ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี              
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นในกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ
การวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้ เล่นใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า  

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตัน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย              
ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สว่นประสมการตลาดดา้นราคา ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้
รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
อภิปรายผลการวิจยั 

การอภปิรายผลจะเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยจะอธบิายตาม
สมมตฐิาน ดงันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาอาชีพ
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันแตกต่างกนั  แบ่งเป็น
สมมตฐิานย่อยดงันี้   
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สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
อาชีพสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันแตกต่างกัน          
ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ 

เพศ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตนัแตกต่างกนั ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้า
แบดมินตันต่อครัง้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเพศชายมีพฤติกรรม
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากในกฬีาแบดมนิตนั มจี านวนผูเ้ล่นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง จงึอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั ทัง้นี้รองเท้าเป็นอุปกรณ์ส าคญัในกีฬา         
ชนิดนี้ เพศชายมีพฤติกรรมการเล่นกีฬาที่ใช้พละก าลงัมากกว่า  รองเท้ามีโอกาสสกึหรอหรือช ารุดได้ง่ายกว่า จึง
พยายามเลอืกสนิค้าที่มีคุณภาพที่ดสี่งผลให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสูงตามไปด้วย ท าให้มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อรองเท้า
แบดมนิตนัมากกว่า และมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้มากกว่าเพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อภิรดี ชูพงษ์  (2548) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศของผู้บรโิภคแตกต่าง พฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีสใ์นด้านงบประมาณในการซื้อ
กางเกงยนีสต่์อครัง้แตกต่างกนั และงานวจิยัของ ศุภฤกษ์ ทมิอน้ (2550) ที่ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเลอืกซื้อรองเท้า
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยพบว่า เพศแตกต่างมผีลกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้แตกต่างกนั และ 
สุเมธ สมบุญธรรม (2556) ที่ศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้ออุปกรณ์กฬีาเทเบลิเทนนิส
ของนักกฬีาเทเบิลเทนนิส สงักดัสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยพบว่า เพศมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา 

อายุ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเท้า
แบดมนิตนัต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากแบดมนิตนัเป็นกฬีาที่
มผีูเ้ล่นครอบคลุมทุกช่วงอายุ รองเทา้เป็นเพยีงอุปกรณ์การเล่น ท าใหผู้บ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศนัสนีย ์บุญยง (2550) ทีศ่กึษาเรื่อง 
พฤตกิรรมและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อายุไม่
มผีลกบัพฤตกิรรมราคารองเทา้ทีซ่ือ้ 

ระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้
รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูท้ีม่รีะดบัการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรมีพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั ด้านค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้มาก
ทีสุ่ด เน่ืองจากกลุ่มผูม้กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นกลุ่มทีม่กีารเล่นแบดมนิตนัมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ท าใหผู้เ้ล่นในกลุ่ม
นี้มคีวามใส่ใจในการเลอืกซื้อรองเทา้แบดมนิตนัมากกว่า โดยผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้รองเท้า
แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าผู้เล่นที่มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ด้านค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้
มากกว่า ผูเ้ล่นทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและผูเ้ล่นทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใช้
จ่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ มากกว่า ผูเ้ล่นทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีทัง้นี้เน่ืองดว้ยระดบั
การศกึษา ท าใหผู้เ้ล่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการเปรยีบเทยีบราคาไดง้่าย จงึมกีารคดิ วเิคราะหถ์งึค่าใชจ้่ายทีจ่ะซือ้ในแต่
ละครัง้ได้มากกว่า ท าให้ระดบัการศกึษาที่แตกต่างมีพฤติกรรมค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้าแบดมนิตันที่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยนทั อาภาสกุลเดช (2554) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการเลอืกซื้อไม้แบดมนิตนัของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดับการศกึษา
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ 
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อาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัแตกต่างกนั ด้านค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้า
แบดมินตนัต่อครัง้ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยอาชพีพนักงานเอกชนมี
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัมากสดุ เน่ืองจากพนกังานเอกชน
เป็นกลุ่มทีม่กีารเล่นกฬีาแบดมนิตนัมากทีสุ่ด ท าใหผู้เ้ล่นกลุ่มนี้มคีวามใส่ใจในการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ โดยผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ของพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้
แบดมนิตนัต่อครัง้ จ าแนกตามอาชพี พบว่า ผูเ้ล่นทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเฉลีย่ในการ
ซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ มากกว่าผูเ้ล่นทีม่อีาชพีนกัศกึษา ผูเ้ล่นทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/
รบัจา้งทัว่ไป/พ่อบา้นแม่บา้น มพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ มากกว่าผูเ้ล่นทีม่อีาชพี
นักศึกษา ผู้เล่นที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อครัง้  
มากกว่าผูเ้ล่นทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ ผูเ้ล่นทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/รบัจา้ง
ทัว่ไป/พ่อบ้านแม่บ้าน มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อครัง้  มากกว่าผู้เล่นที่มีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ ท าให้เหน็ถงึอาชพีทีส่่งผลถึงรายได้ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีที่มรีายไดส้งูกเ็ลอืกใช้จ่ายใน
ราคาสูงได้ ส่งผลให้อาชีพแตกต่างมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตัน  ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้า
แบดมนิตนัต่อครัง้แตกต่าง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยพร ตรรีตันธนากุล (2548) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้
กฬีาประเภทวิง่และคอรท์ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพี
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นราคาทีซ่ือ้รองเทา้กฬีาประเภทคอรท์แตกต่างกนั  

สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการ
ซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากแบดมนิตนั
เป็นกฬีาทีม่ผีูเ้ล่นทุกสถานภาพ ไม่ว่าจะโสด สมรส หรอืหย่ารา้ง กม็พีฤตกิรรมการใชจ้่ายในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั
ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยพร ตรรีตันธนากุล (2548) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีา
ประเภทวิง่และคอรท์ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นราคาทีซ่ือ้รองเทา้กฬีาประเภทคอรท์ไม่แตกต่างกนั 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการ
ซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อครัง้ ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยรายได้เฉลี่ย 
45,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัมากที่สุด 
เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูง ส่งผลถึงความสามารถในการใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย ท าให้ผู้เล่นกลุ่มนี้มีพฤติกรรม
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัมากกว่ากลุ่มอื่น โดยผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ของพฤตกิรรมการซื้อ
รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผู้
เล่นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อครัง้  
มากกว่า ผูเ้ล่นทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,000 – 29,999 บาท ผูเ้ล่นทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 บาทขึน้
ไป มพีฤติกรรมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้  มากกว่า ผู้เล่นที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
30,000 – 44,999 บาท ท าใหเ้หน็ว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกจ็ะมกี าลงัในการใชจ้่ายเพื่อซือ้รองเทา้แบดมนิตนัใน
ราคาทีส่งูไปดว้ย สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างมพีฤตกิรรมในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่าง ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อครัง้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ สมบุญธรรม (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้อุปกรณ์กฬีาเทเบลิเทนนิสของนกักฬีาเทเบลิเทนนิส สงักดัสมาคมเทเบลิ
เทนนิสแห่งประเทศไทย โดยพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา 

สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.2 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
อาชพีสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัแตกต่างกนั  ด้าน
จ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี 
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เพศ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั
ต่อปี ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเพศชายมพีฤติกรรมในการซื้อรองเท้า
แบดมินตันจ านวนคู่ต่อปีมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากในกีฬาแบดมินตัน มีจ านวนผู้เล่นเพศชายมากกว่าเพศหญิง             
จงึอาจสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั และเน่ืองดว้ยเพศชายมพีฤตกิรรมการเล่นแบดมนิตนัทีรุ่นแรงกว่า
เพศหญิงจงึส่งผลต่อความเสยีหายของรองเท้าท าให้เพศชายมพีฤติกรรมในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัจ านวนคู่ต่อปี
มากกว่าเพศหญิง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยพร ตรรีตันธนากุล (2548) ที่ศกึษาพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากฬีา
ประเภทวิ่งและคอร์ทที่เป็นแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้กฬีาประเภทคอรท์แตกต่างกนั 

อายุ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันไม่แตกต่างกัน ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้า
แบดมนิตนัต่อปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจากผูเ้ล่นสว่นใหญ่มกีารซือ้
รองเทา้แบดมนิตนัตามการใชง้านของตวัเอง ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าเล่นแบดมนิตนัหนกักจ็ะท าใหร้องเทา้เสยีหายไว อายุ
แตกต่างกนัจงึมีพฤติกรรมด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปีไม่แตกต่างกนั  สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ธนัยพร ตรีรตันธนากุล (2548) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาประเภทวิ่งและคอร์ทที่เป็นแบรนด์เนมของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนคู่ในการซือ้
รองเทา้กฬีาประเภทคอรท์ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ด้านจ านวนคู่ในการซื้อ
รองเท้าแบดมนิตนัต่อปี ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ไว ้เน่ืองจากผู้เล่นส่วน
ใหญ่มกีารซือ้รองเทา้แบดมนิตนัตามการใชง้านของตวัเอง จงึเน้นไปดา้นคุณภาพในการใชง้าน มากกว่าปรมิาณการซือ้ 
จงึท าใหไ้ม่ว่าจะระดบัการศกึษาใด กม็พีฤตกิรรมดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ไม่ต่างกนั สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ปิยนทั อาภาสกุลเดช (2554) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การเลอืกซื้อไม้แบดมนิตนัของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั           
มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ดา้นการเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัโดยเฉลีย่
ต่อปี  

อาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันไม่แตกต่างกนั  ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้า
แบดมนิตนัต่อปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ไว ้เน่ืองจากผูเ้ล่นสว่นใหญ่มกีาร
ซือ้รองเทา้แบดมนิตนัตามการใชง้านของตวัเอง จงึเน้นไปดา้นคุณภาพในการใชง้าน มากกว่าปรมิาณการซือ้ จงึท าให้
ไม่ว่าอาชพีใด กม็พีฤติกรรมด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตันต่อครัง้ไม่ต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ             
นคัมน ภู่ทอง (2550) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีข้องผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี้ ดา้นจ านวน           
ทีซ่ือ้แต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ด้านจ านวนคู่ในการซื้อ
รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจากผูเ้ล่นส่วนใหญ่ 
มกีารซื้อรองเท้าแบดมนิตันตามการใช้งานของตวัเอง จงึเน้นไปด้านคุณภาพในการใช้งาน มากกว่าปรมิาณการซื้อ            
จงึท าใหไ้ม่ว่าจะสถานภาพสมรสใด กม็พีฤตกิรรมดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ไมต่่างกนั สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สเุมธ สมบุญธรรม (2556) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้อุปกรณ์กฬีา
เทเบลิเทนนิสของนักกฬีาเทเบลิเทนนิส สงักดัสมาคมเทเบลิเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยพบว่า สถานภาพสมรสไม่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา 

 



12 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้
รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจากผูเ้ล่นส่วนใหญ่ 
มกีารซื้อรองเท้าแบดมนิตันตามการใช้งานของตวัเอง จงึเน้นไปด้านคุณภาพในการใช้งาน มากกว่าปรมิาณการซื้อ           
จงึท าให้ไม่ว่าจะรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนเท่าใด กม็พีฤติกรรมดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้ไม่ต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภริด ีชพูงษ์ (2548) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กางเกงยนีสข์องผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูบ้รโิภคไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กางเกงยนีสใ์นดา้น
จ านวนกางเกงยนีสท์ีซ่ือ้ในระยะเวลา 1 ปีทผี่านมา  

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตันของผู้เล่นในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น
สมมตฐิานย่อยดงันี้  

สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตนัของผู้เล่นในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้  
  ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
แบดมินตัน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อครัง้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสง่ผลในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื หากผูเ้ล่นใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมการตลาด 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึ่งได้แก่ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวก (ใกล้ที่พกัอาศยั หรอืที่ท างาน หรอืมีสาขา
จ านวนมาก) สามารถสัง่ซือ้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัหรอืผูแ้ทนจ าหน่ายได้ และสถานทีจ่ าหน่ายมทีีต่ัง้สะดวกต่อการ
เดนิทาง เช่น มทีีจ่อดรถ, มรีถไฟฟ้าไปถงึ เพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าเฉลีย่ในการ
ซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ ลดลง เน่ืองจากสนิคา้ทีห่าซือ้ไดง้่ายและสะดวก ท าใหผู้เ้ล่นสามารถเปรยีบเทยีบราคาและ
ความคุม้ค่าได้ จงึส่งผลให้ ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย            
ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ในทศิทางตรงขา้ม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยนทั อาภาสกุลเดช (2554) ทีศ่กึษา
เรื่องปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้แบดมินตันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้  

ส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลีย่ใน
การซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจุบนัลว้นตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพเหมาะสมกบัราคา ในการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนั 
จงึตดัสนิใจจากความต้องการภายในของแต่ละบุคคลหรอืรสนิยมส่วนบุคคล ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากสว่นประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธนัยพร ตรรีตันธนากุล (2548) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬา
ประเภทวิง่และคอรท์ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑไ์ม่มผีลกบัพฤตกิรรมดา้นราคาทีซ่ือ้รองเทา้กฬีาประเภทคอรท์ 

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อรองเทา้แบดมนิตนั ด้านค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซื้อ
รองเท้าแบดมินตันต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัให้ความส าคญักบัความต้องการภายในของแต่ละบุคคลหรอืรสนิยมส่วนบุคคล และปัจจยัอื่นๆ 
อาท ิปัจจยัดา้นสงัคม หรอืปัจจยัดา้นจติวทิยา มากกว่า สว่นประสมการตลาดดา้นราคาจงึไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
รองเท้าแบดมินตัน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อครัง้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยพร                  
ตรรีตันธนากุล (2548) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีาประเภทวิง่และคอรท์ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มผีลกบัพฤตกิรรมดา้นราคาทีซ่ือ้รองเทา้กฬีา
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ประเภทคอร์ท และ ปิยนัท อาภาสกุลเดช (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อไม้แบดมนิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
ต่อครัง้ 
          สว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
เนื่องจากผู้บรโิภคในยุคปัจจุบนัให้ความส าคญักบัความต้องการภายในของแต่ละบุคคลหรอืรสนิยมส่วนบุคคล  และ
ปัจจยัอื่นๆ อาทิ ปัจจยัด้านสงัคม หรอืปัจจยัด้านจิตวิทยา มากกว่า ดังนัน้ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดจงึไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อครัง้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยพร ตรรีตันธนากุล (2548) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีาประเภทวิง่และคอรท์ 
ที่เป็นแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิ
การตลาดไม่มผีลกบัพฤตกิรรมดา้นราคาทีซ่ือ้รองเทา้กฬีาประเภทคอรท์ 

สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตนัของผู้เล่นในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี 

ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนั ดา้น
จ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
เนื่องจากผู้บรโิภคในยุคปัจจุบนัให้ความส าคญักบัความต้องการภายในของแต่ละบุคคลหรอืรสนิยมส่วนบุคคล  และ
ปัจจยัอื่นๆ อาท ิปัจจยัดา้นสงัคม หรอืปัจจยัดา้นจติวทิยา มากกว่า ส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑจ์งึไม่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยพร 
ตรรีตันธนากุล (2548) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีาประเภทวิง่และคอรท์ทีเ่ป็นแบรนด์เนมของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ไม่มผีลกบัพฤตกิรรมดา้นจ านวนคู่ในการ
ซือ้รองเทา้กฬีาประเภทคอรท์ และ ปิยนทั อาภาสกุลเดช (2554) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไมแ้บดมินตนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไม้แบดมนิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
เลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัโดยเฉลีย่ต่อปี  

สว่นประสมการตลาด ดา้นราคา ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้
แบดมนิตนัต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคในยุค
ปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการภายในของแต่ละบุคคลหรอืรสนิยมสว่นบุคคล และปัจจยัอื่นๆ อาท ิปัจจยัดา้น
สงัคม หรือปัจจยัด้านจิตวิทยา มากกว่า ส่วนประสมการตลาดด้านราคาจึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
แบดมนิตนั ด้านจ านวนคู่ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยพร ตรรีตันธนากุล (2548)           
ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาประเภทวิ่งและคอร์ทที่เป็นแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มผีลกบัพฤตกิรรมดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้กฬีาประเภท
คอรท์ และ ปิยนทั อาภาสกุลเดช (2554) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัโดยเฉลีย่
ต่อปี และ อภิรดี ชูพงษ์ (2548) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
กางเกงยนีสใ์นเรื่องจ านวนกางเกงยนีสท์ีซ่ือ้ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา 
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สว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวน
คู่ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
เนื่องจากผู้บรโิภคในยุคปัจจุบนัให้ความส าคญักบัความต้องการภายในของแต่ละบุคคลหรอืรสนิยมส่วนบุคคล และ
ปัจจยัอื่นๆ อาท ิปัจจยัดา้นสงัคม หรอืปัจจยัดา้นจติวทิยา มากกว่า ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
จงึไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธนัยพร ตรรีตันธนากุล (2548) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีาประเภทวิง่และคอรท์ทีเ่ป็นแบรนดเ์นมของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มผีลกบั
พฤติกรรมด้านจ านวนคู่ในการซือ้รองเท้ากฬีาประเภทคอรท์ และ อภิรด ีชูพงษ์ (2548) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้กางเกงยนีสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส์ในเรื่องจ านวนกางเกงยนีสท์ี่ซื้อใน
ระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา 

สว่นประสมการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวนคู่
ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
เนื่องจากผู้บรโิภคในยุคปัจจุบนัให้ความส าคญักบัความต้องการภายในของแต่ละบุคคลหรอืรสนิยมส่วนบุคคล  และ
ปัจจยัอื่นๆ อาท ิปัจจยัดา้นสงัคม หรอืปัจจยัดา้นจติวทิยา มากกว่า ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดจงึ
ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวนคู่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปิยนัท อาภาสกุลเดช (2554) ที่ศกึษาเรื่องปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อไม้แบดมินตันของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิ
การตลาดไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกซื้อไม้แบดมินตันในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเลือกซื้อไม้
แบดมนิตนัโดยเฉลี่ยต่อปี และ อภิรด ีชูพงษ์ (2548) ที่ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีสข์อง
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านส่งเสริมการตลาดไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กางเกงยนีสใ์นเรื่องจ านวนกางเกงยนีสท์ีซ่ือ้ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

จากผลการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตันของผู้เล่นใน
กรุงเทพมหานคร 
  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
  1. ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อผูป้ระกอบการวางกลยุทธท์างการตลาดใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย
มากทีส่ดุในการสรา้งยอดขาย ดงันี้  

กลุ่มเป้าหมายแรกคอื ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้
มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศชาย ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
45,000 บาทขึน้ไป 

กลุ่มเป้าหมายรอง คอืผูบ้รโิภคทีม่พีฤติกรรมการซื้อรองเทา้แบดมนิตนั ดา้นจ านวนคู่ในการซื้อรองเทา้ต่อปี
มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศชาย  

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นต่างๆ ดงันี้ 
    ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรศึกษาและให้ความส าคัญกับการพิจารณากลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยค านึงถงึ ช่องทางออนไลน์เพิม่มากขึน้ เนื่องจากผูเ้ล่นส่วนใหญ่รบัทราบ
แหล่งข้อมูลในการซื้อจากสื่อออนไลน์มากที่สุด ทัง้นี้ควรตระหนักและให้ความส าคัญถึงการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด ในขอ้ ส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางจดัจ าหน่ายให้มากขึน้ เนื่องจากหากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบั
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ช่องทางจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมค่าเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัลดลง ตามผลการศกึษา
ซึ่งพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลในทางตรงข้ามต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
แบดมนิตนั ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อครัง้  
    ด้านราคา ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา โดยค านึงถึง 
คุณภาพทีเ่หมาะสมกบัราคา และการมรีะดบัราคาทีห่ลากหลายใหเ้ลือกตามความต้องการ เน่ืองจากเป็นขอ้ทีผู่เ้ล่นให้
ความส าคญัมากทีส่ดุ รวมถงึ ราคาเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ซึง่ผูเ้ล่นในความส าคญัในระดบัมาก 
    ดา้นผลติภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการพจิารณากลยุทธท์างการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ โดย
ค านึงถงึความคงทนในการใชง้าน และ น ้าหนกัเบา เน่ืองจากเป็นขอ้ทีผู่เ้ล่นใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ รวมถงึ การท าตรา
สนิค้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกั และการท าผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลกัษณะ ที่มีสสีนั มีความสวยงาม ซึ่งผู้เล่นให้ความส าคัญ          
ในระดบัมาก 
    ดา้นส่งเสรมิการส่งเสรมิการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการพจิารณากลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยค านึงถึง การจัดงานลดราคาสินค้า และการรับประกันสินค้า เนื่ องจากผู้เล่น                     
ให้ความส าคญัในข้อนี้มากที่สุด รวมถึง การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การให้ข้อมูลหรือค าแนะน าเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์             
โดยพนกังานขาย และระบบการใหส้ว่นลดแก่สมาชกิ ซึง่ผูเ้ล่นใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มผู้เล่นในกรุงเทพมหานครเท่านัน้อาจท าให้การศกึษาไม่ครอบคลุม 
ดงันัน้การศกึษาครัง้ต่อไป อาจจะท าการศกึษากลุ่มผูเ้ล่นทัว่ประเทศเพื่อใหผ้ลการศกึษาครอบคลุมมากทีสุ่ด หรอือาจ
ท าการศึกษากลุ่มผู้เล่นในต่างจงัหวดั เพื่อน าข้อมูลมาประกอบกบัขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้  ในการน ามาประยุกต์ใช้
วางแผนการตลาดใหเ้หมาะกบัคนไทยทัง้ประเทศ  
 2. ควรท าการศึกษาโดยเพิ่มปัจจยัทางการตลาดอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมผู้เล่น โดยเฉพาะผู้เล่นใน
ปัจจุบนัที่มพีฤติกรรมการบรโิภคที่เปลี่ยนไปจากอดีตมาก เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์กบัการท าการตลาดและ             
การวางกลยุทธท์างการตลาดต่อไปใหไ้ดป้ระสทิธผิลและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 3. ควรศกึษารายละเอยีดเจาะลกึในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใหล้กึซึง้และละเอยีดมากขึน้ เพื่อใหท้ราบถงึ
ความตอ้งการอย่างแทจ้รงิของลกูคา้ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 
 4. ควรศกึษาเพิม่เตมิในดา้นความรูส้กึของผูเ้ล่นใหม้ากขึน้ เน่ืองจากปัจจุบนัผูเ้ล่นม ี
ทางเลอืกในการบรโิภคสนิคา้มากขึน้ การสรา้งความพอใจ หรอืการท าใหผู้เ้ล่นพงึพอใจจงึเป็นสิง่ทีค่วรใหค้วามส าคญั 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลงไดด้้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ที่ไดใ้ห้ค าแนะน าและ
ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นจนงานวจิยัฉบบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึถงึความกรุณาและ
ความใสใ่จของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค อาจารย์ที่ปรกึษา           
ทีไ่ด้ใหค้ าแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ และไดก้รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ช่วยแกไ้ข
เครื่องมอืใหส้มบรูณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้ได้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่อยู่เคียงขา้ง ให้การสนับสนุน เป็นก าลงัใจและคอยให้ความช่วยเหลือ
ผูว้จิยัดว้ยดมีาโดยตลอด  
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 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการตลาดและการจัดการ  รุ่น 14 โดยเฉพาะ            
คุณอญัชลี แสงพัฒนากรกิจ ที่คอยให้การสนับสนุน แนะน า ตลอดจนช่วยเหลือเรื่องต่างๆ น ามาสู่งานวจิยัที่เสร็จ
สมบรูณ์  

สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้  ผูว้จิยัขอมอบให้บดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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