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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานของ
ผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูช้ายวยัท างานทีซ่ือ้รองเทา้ท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
ผู้ชายวัยท างานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี อาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 45,001 
บาทขึน้ไป 

ผู้ชายวยัท างานส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาด อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรยีงจาก 
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั 

ผู้ชายวยัท างานส่วนใหญ่มีระดบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างาน อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรยีงจาก           
มากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการรบัรู้
ถงึความตอ้งการ และดา้นการคน้หาขอ้มลู ตามล าดบั  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผูช้ายวยัท างานทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ

ซือ้รองเทา้ท างาน ดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ และด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้า

ท างานของผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 

สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานของผู้ชายวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: ปัจจยั การตดัสนิใจซือ้ รองเทา้ท างานของผูช้าย  
 
 
_________________________ 
1ภาควชิาบรหิารจดัการธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครรนิทรวโิรฒ                        
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Abstract 
 
The purpose of this research is to study the factors related to the buying decisions of 

customers on working men’s shoes in the Bangkok Metropolitan area. The sample in this research 
consisted of four hundred working-age men who bought shoes in the Bangkok Metropolitan area. It was 
conducted by questionnaires as a tool to collect the data.  

The results were analyzed, as follows: 
The majority of working-age male consumers in this sample group were aged between twenty 

four to thirty two years old and single. Their level of education was a Bachelor's degree, employees in 
private companies with an average monthly income of Baht 45,001 and above.  

The most working-age male consumers gave the most significant important in terms of the 
marketing mix at a good level in all aspects. The most important factor was price, followed by product, 
place and promotion, respectively.  

The most working-age male consumers gave the most significance regarding buying decisions 
on working men’s shoes at good level in all aspects. From highest to lowest, included post-purchase 
behavior, purchasing decision, evaluation of alternatives, need- recognition and information search 
aspects, respectively. 

The results of the hypotheses testing were summarized, as follows:  
The working-age male consumers of different ages, education level, occupation and average 

monthly income influenced differences in terms of buying decisions on working men’s shoes in term of 
the aspect of purchasing decision at statistically significant of 0.05 and 0.01 level, respectively.  

The marketing mix in the aspects of product and price had a relationship with the buying 
decisions on working men’s shoes in the Bangkok Metropolitan area in terms of purchasing decisions at 
a statistically significant level of 0.01 The relationship aspect of was in the same direction at high level. 

The marketing mix in the aspects of place and promotion had relationships with buying 
decision on working men’s shoes in the Bangkok metropolitan area in term of the aspect of purchasing 
decisions aspect at a statistically significant level of 0.01 The relationship was in the same direction at 
moderate level. 
 
Keyword: Factors, Buying Decision, Working Men’s Shoes 

 
บทน า 

รองเท้าจดัว่าเป็นทัง้ของใช้จ าเป็นและแฟชัน่เครื่องแต่งกายที่บอกลกัษณะของผู้สวมใส่ เช่น สไตล ์
ความชื่นชอบ ภาพลกัษณ์ ลกัษณะของอาชพี หรอืกจิกรรมทีก่ าลงัจะท า รองเทา้จงึนบัว่าเป็นสนิคา้ทีม่คีวามส าคญั
ต่อการด ารงชวีติเป็นอย่างมาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงมกัจะให้ความส าคญักบัการเลอืกซื้อรองเท้าให้
เหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของตนเองมากทีส่ดุ  ดงันัน้ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ จงึมกีารผลติสนิคา้ออกมา
จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก หลากหลายรปูแบบ มคีุณภาพและราคาทีแ่ตกต่างกนัไป เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ ซึง่สาเหตุนี้จงึช่วยสง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมตลาดรองเทา้มกีารเตบิโตมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ประเทศ
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ไทยถอืว่าเป็นฐานการผลติใหญ่ทีม่ฝีีมอืและดไีซน์ทีโ่ดดเด่น จนเป็นทีย่อมรบัของผูป้ระกอบการในทัว่โลก และจดั
ว่าอยู่ในระดบัแนวหน้าของอาเซียนอกีด้วย  จากรายงานสถิติอุตสาหกรรม ขอ้มูลวชิาจากส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมประจ าปี 2558 จากข้อมูลตัง้แต่ปี 2551-2557 แนวโน้มการผลิตรองเท้าโดยรวมทุกประเภทของ
ประเทศไทย มีแนวโน้มที่สูงขึน้ เช่นเดยีวกนักบัปรมิาณและมูลค่าการจ าหน่ายรองเท้าโดยรวมทุกประเภทก็มี
แนวโน้มที่สูงขึ้นเช่นกนั แต่ถึงแม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมรองเท้าไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ในปี 2558 
ประเทศไทยต้องก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเตม็รูปแบบ ซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขนัทางธุรกจิต้อง
สูงขึ้นเรื่อยๆ ดงันัน้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ จะต้องมีการเตรยีมความพร้อมปรบัตัวในการบรหิาร
ตน้ทุน การพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ เช่นดา้นแรงงาน และกลยุทธก์ารตลาดดา้นต่างๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนิน
กจิการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุก และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ผู้บรโิภคชายจดัว่าเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการรองเท้าควรให้ความส าคญัเพิ่มมากขึ้น เพราะจากสถิติ
อุตสาหกรรมรองเทา้ไทย ปี 2551-2557 พบว่าปรมิาณการผลติ ปรมิาณและมลูค่าการจ าหน่ายรองเทา้หนงัส าหรบั
ผู้ชายมแีนวโน้มที่ลดลง นัน่อาจแสดงให้เหน็ว่าผู้บรโิภคชายในปัจจุบนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อที่เปลี่ยนไป   
จงึท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคชายหนัมาสวมใสร่องเทา้ประเภทอื่นมากกว่ารองเทา้หนงั  

จากสิง่ที่กล่าวมาขา้งต้นท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถึงส่วนประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อการตดัสนิใจซือ้รองเท้าท างานของผู้ชายวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก ผูช้ายทีอ่ยู่ในวยัท างานส่วน
ใหญ่มกัจะมกี าลงัการซือ้และความถีใ่นการซือ้รองเทา้ทีส่งูกว่าวยัอื่นๆ ท าใหปั้จจุบนัธุรกจิรองเทา้ท างานของผูช้าย
มกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ มกีารผลติสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ ทัง้ดา้นรูปแบบผลติภณัฑ ์ราคา มชี่องทาง
การจดัจ าหน่ายทีห่าซือ้ไดง้่าย และมโีปรโมชัน่ต่างๆ มากมายทีช่่วยดงึดดูให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ เพื่อให้
ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้ไดต้ามความตอ้งการและเหมาะสมกบัอาชพีของแต่ละบุคคล ซึง่การเขา้ใจพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค จะเป็นโอกาสที่จะท าให้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างโอกาสที่
ผูบ้รโิภคจะซือ้สนิค้าของเราได้ ประกอบกบักรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่มากและประกอบอาชพีทีห่ลากหลายแตกต่างกนัออกไป ท าใหม้คีวามหลากหลาย
ทางดา้นสงัคม และรูปแบบการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนัไป กรุงเทพมหานครจงึจดัว่าเป็นตลาดเป้าหมายหลกัของ
ผูป้ระกอบการรองเทา้สว่นใหญ่  

ซึง่ผลการวจิยันี้จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธด์า้นสว่นประสมการตลาด และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบธุรกจิ หรอืเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาคน้ควา้ส าหรบัผูท้ีส่นใจทัว่ไปต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั         
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้ไดแ้ก่การรูจ้กัต่อตราสนิคา้ การรบัรูต่้อคุณภาพ 
ภาพลกัษณ์ที่เชื่อมโยงกบัตราสนิค้า ความภักดต่ีอตราสนิค้า และสนิทรพัย์ /คุณสมบตัิอื่นๆ ของตราสนิค้า กบั
ความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
1.1.1 อาย ุ

1.1.1.1 อายุ 15-23 ปี 
1.1.1.2 อายุ 24-32 ปี 
1.1.1.3 อายุ 33-41 ปี 
1.1.1.4 อายุ 42-50 ปี 
1.1.1.5 อายุ 51-60 ปี 

1.1.2 สถานภาพสมรส 
1.1.2.1 โสด 
1.1.2.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
1.1.2.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.1.4 อาชพี 
1.1.4.1 พนกังานบรษิทัเอกชน 
1.1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
1.1.4.3 ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 
1.1.4.4 อาชพีอื่นๆ (โปรดระบุ)......................... 

1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
1.1.5.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
1.1.5.2 15,001-25,000 บาท 
1.1.5.3 25,001-35,000 บาท 
1.1.5.4 35,001-45,000 บาท 
1.1.5.5 45,001 บาทขึน้ไป 

1.2 สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
1.2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
1.2.2 ดา้นราคา 
1.2.3 ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย 
1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอืการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจยั 
1. ผูช้ายวยัท างานทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานแตกต่างกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้าน

การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าท างานของผู้ชายวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204-207) ทีก่ล่าว
ว่าลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิหรอืรายได ้การศกึษา และอายุงาน 
ปัจจยัส่วนบุคคลเหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วน
บุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ซึ่งผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดินี้มาเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกีย่วกบัผูช้ายวยั
ท างานที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์   ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนันัน้ มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด ผู้วจิยัได้ใช้ทฤษฏขีอง Kotler (1997: 92-94) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย ผลติกณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด ซึง่
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ จดัเป็นสิง่เร้าที่นักการตลาดจดัให้มีขึ้น และบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นสิง่เรา้ทางการตลาดทีก่ระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ ซึ่ง
ผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดิน้ีมาเป็นแนวทางในการศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด กบัการ
ตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตดัสนิใจซือ้ ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) อา้งองิจาก Kotler (2003) 
ทีก่ล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยมกีระบวนการ
ในการตัดสนิใจซื้อ 5 ขัน้ตอน คือ การรบัรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสนิใจซื้อ 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยการวิจัยครัง้นี้จะท าการศึกษาและทดสอบเพียง 1 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนการ            
ตดัสนิใจซือ้ โดยทัว่ไปแลว้การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมกัจะซือ้ตราสนิคา้ทีต่นเองชืน่ชอบมากและผูบ้รโิภคอาจจะ
ก าหนดความตัง้ใจที่จะซื้อโดยอ้างองิปัจจยัต่างๆ เช่น ราคาที่คาดหวงั ประโยชน์และคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์           
ทีค่าดหวงั ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดินี้มาเป็นแนวทางในการศกึษาถงึการตดัสนิใจซือ้รองเท้าท างานของผูช้าย
วยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้ชายวยัท างานที่ซื้อรองเท้าท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่

ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ชายวยัท างาน ที่ซื้อรองเท้าท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชก้ารก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการหาขนาด
ตวัอย่างส าหรบักรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2546) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% จากสูตรผู้วจิยัได้กลุ่มตวัอย่าง 385 คน เพิ่มจ านวนตวัอย่างอกี 15 คน 
รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
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ขัน้ท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
เพื่อท าการศึกษาและแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ชายวยัท างานที่ซื้อรองเท้าท างาน โดยจะเจาะจงเลือกเก็บที่
หา้งสรรพสนิคา้ทีต่ัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเจาะจงเลอืกมาจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้เอม็ควอ
เทยีร ์หา้งสรรพสนิคา้สยามพารากอน หา้งสรรพสนิคา้เทอรม์นิลั 21 อโศก สเตชัน่ หา้งสรรพสนิคา้สยามสแควรว์นั 
และหา้งสรรพสนิคา้ดเิอม็โพเรยีม 

ขัน้ท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนในสถานทีสุ่ม่แบบเจาะจง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบจ านวน 400 คน ด้วยการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ก าหนดจ านวนตวัอย่างในแต่ละหา้งสรรพสนิคา้ทัง้ 5 แห่ง ทีสุ่ม่ไดแ้ห่งละเท่าๆ กนั คอื 80 ตวัอย่าง  

ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่ให้ความ
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตามจ านวน 
 

ผลการวิจยั 
1. ผู้บรโิภคชายวยัท างานที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเท้าท างาน ด้านการตดัสนิใจซื้อ

แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคชายที่มอีายุ 
15-23 ปี มีการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานด้านการตัดสนิใจซื้อ น้อยกว่า ผู้บรโิภคชายที่มอีายุ 42 ปีขึน้ไป อายุ  
24-32 ปี และอายุ 33-41 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.317 0.215 และ 0.212 ตามล าดบั 

2. ผู้ชายวัยท างานที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าท างานด้านการ            
ตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3. ผู้ชายวยัท างานที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานด้านการ
ตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ชายวยั
ท างานที่มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรมีีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชายวยัท างานที่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือ
เทยีบเท่าปรญิญาตร ี

4. ผูบ้รโิภคชายวยัท างานทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อรองเทา้ท างานดา้นการตดัสนิใจซื้อ 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคชายทีม่อีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานดา้นการตดัสนิใจซือ้ น้อยกว่า ผูบ้รโิภคชายทีม่อีาชพีธุรกจิ
สว่นตวั/อาชพีอสิระ/อาชพีอื่นๆ โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.189 

5. ผูบ้รโิภคชายวยัท างานที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานด้าน
การตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
ผู้บรโิภคชายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป มกีารตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานด้านการตัดสนิใจซื้อ 
มากกว่า ผู้บริโภคชายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–35,000 บาท ต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท และ 
35,001–45,000 บาท โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.409 0.391 และ 0.302 ตามล าดบั 

6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานของ
ผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.748 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  
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7. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสนิใจซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.712 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  

8.ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อรองเท้า
ท างานของผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01           
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ (r) เท่ากบั 0.540 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

9. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้า
ท างานของผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ (r) เท่ากบั 0.570 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูช้ายวยัท างานที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานแตกต่างกนั พบว่า 

ผู้บริโภคชายวยัท างานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างาน ด้านการตดัสนิใจซื้อ
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคชายที่มอีายุ  
42 ปีขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างาน ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคชายวยัท างานที่มี
อายุสงูขึน้ กม็กัจะมอีาชพีทีม่ ัน่คงหรอืมตี าแหน่งงานทีส่งูขึน้ตามอายุงานดว้ย ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้จงึมกัใหค้วามส าคญั
กบัเรื่องการแต่งกายมากขึน้ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของตนใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีก่ารงาน รวมทัง้การมี
รายได้ที่เพิม่ขึน้ตามอายุงาน ซึ่งท าให้มีก าลงัซื้อที่มากกว่า จงึอาจส่งผลท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจซื้อ
รองเทา้ท างานมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า 
บุคคลทีม่อีายุแตกต่างกนัจะมคีวามต้องการในสนิคา้และบรกิารที่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ปณิศา 
มจีนิดา (2553) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกัจะมคีวามชอบ รสนิยม และพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑท์ี่
แตกต่างกนั โดยจะแบ่งอายุออกเป็นช่วงวยัต่างๆ ได้แก่ วยัทารก วยัเดก็ หรอืวยัรุ่น วยัท างาน และวยัชรากไ็ด ้
สนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการในแต่ละช่วงวยักจ็ะแตกต่างกนั เช่นเครื่องแต่งกาย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นคัมน ภู่ทอง (2550) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี้ ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี ้
ด้านแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้ากฬีายี่ห้อไนกี้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ผูบ้ริโภคทีม่อีายุต ่ากว่า 21 ปี และอายุ 21-30 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้
ไนกี ้ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี ้น้อยกว่าอายุ 31-40 ปี   

ผู้ชายวัยท างานท่ีมีสถานภาพสมรส  แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าท างานด้านการ            
ตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก
รองเทา้ท างานจดัว่าเป็นสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัผูช้ายวยัท างานทีถ่งึแมว้่าจะมสีถานภาพสมรสแบบใดกต็าม
เช่น โสด สมรส หมา้ย หรอืหย่ารา้ง ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ต่างกต็อ้งการมรีองเทา้คู่ใจส าหรบัการใส่ไปท างานในทุกๆ 
วนั ด้วยกนัทัง้นัน้ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างบุคลกิภาพ ให้เหมาะสมกบัลกัษณะอาชีพของตนเอง และเพื่อความ
ปลอดภยั ความสวยงาม ความมัน่ใจ ตรงตามรสนิยมและความตอ้งการของตนเอง จงึสง่ผลท าให้ผูช้ายวยัท างานที่
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มสีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานดา้นการตดัสนิใจซื้อ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อรนารา ดวงแข (2555) ศกึษาเรื่องปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็
พของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทมีสีถานภาพแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรม
การซื้อรองเท้าฟิทฟลอ็พ ในด้านการซื้อ รองเทา้ฟิทฟลอ็พในระยะเวลาอกี 3 เดอืนขา้งหน้า ดา้นการซื้อรองเท้า
ฟิทฟลอ็พจากหา้งสรรพสนิคา้ที่จ าหน่ายอย่างมลีขิสทิธถิูกต้อง ด้านการซือ้รองเท้าฟิททลอ็พที่เป็นสนิค้าลขิสทิธิ
ถูกต้องโดยการน าเขา้จากผูท้ี่ไม่ได้เป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงแต่มรีาคาถูกกว่า ดา้นการซื้อรองเท้าฟิทฟลอ็พ
เพื่อเป็นของขวญัให้กบับุคคลอื่นๆ ในโอกาสหรอืเทศกาลพเิศษ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผู้ชายวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานด้านการ
ตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผู้ชายวยั
ท างานทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภค
ชายทีม่รีะดบัการศกึษาอื่นๆ เน่ืองจาก การศกึษาเป็นปัจจยัที่ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามคดิ ค่านิยม ความชอบ ทศันคต ิ
พฤตกิรรมการบรโิภคและการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมกัมแีนวโน้มการบรโิภคผลติภณัฑท์ี่มี
คุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่า เน่ืองจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมอีาชพีทีส่ามารถสรา้งรายไดส้งูกว่าผู้ที่มี
การศกึษาต ่า ท าให้ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มกี าลงัซื้อทีม่ากกว่า อกีทัง้ความสามารถในการรบัขอ้มูลข่าวสารซึ่งส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั จงึสง่ผลท าใหผู้ช้ายวยัท างานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้
รองเทา้ท างานด้านการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) 
กล่าวว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีมากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นคัมน ภู่ทอง (2550) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้
ไนกี ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ ด้านจ านวนรองเท้ากีฬาที่มี แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05       
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมีพฤติกรรมการซื้อ
รองเทา้กฬีาไนกี ้ดา้นจ านวนรองเทา้กฬีาทีม่มีากกว่าระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี 

ผู้บริโภคชายวยัท างานท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานด้านการตดัสนิใจซื้อ 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคชายทีม่อีาชพี
ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/อาชพีอื่นๆ มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคชายที่
มอีาชพีอื่นๆ เนื่องจากอาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความต้องการสนิคา้และบรกิารที่แตกต่างกนั โดยรองเท้า
ท างานจดัว่าเป็นของใชจ้ าเป็นและแฟชัน่เครื่องแต่งกายทีบ่อกลกัษณะของผูส้วมใส่ เพื่อช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ
การแต่งกายให้ดูดี เหมาะสมกับอาชีพ และป้องกนัอันตรายที่อาจจะเกิดจากการท างาน ซึ่งลักษณะอาชีพที่
แตกต่างกนักจ็ะส่งผลต่อความต้องการและการตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานที่แตกต่างกนัไป เช่นผู้บรโิภคชายที่มี
อาชพีขา้ราชการ อาจมคีวามต้องการรองเทา้ท างานทีดู่ด ีเรยีบรอ้ยและเหมาะสมกบัชุดขา้ราชการ หรอืผูบ้รโิภค
ชายทีม่อีาชพีวศิวกรกอ็าจต้องการรองเทา้ทีเ่น้นดา้นคุณสมบตัแิละช่วยป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในการท างาน 
หรอืผู้บรโิภคชายที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ/อาชพีอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเป็นอสิระในการแต่งกาย           
ซึง่อาจท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ จงึสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภคชายวยั
ท างานทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเท้าท างานดา้นการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซือ้ชุดท างานและสนิคา้ที่จ าเป็น และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ ปณิศา มจีนิดา (2553) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคแต่ละอาชพีจะต้องการผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
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นกัธุรกจิ ตอ้งการสนิคา้ทีห่รหูรา เพื่อเสรมิภาพลกัษณ์ เช่น นาฬกิา Rolex แต่ส าหรบักรรมกรจะต้องการเพยีงแค่
นาฬกิาทีส่ามารถบอกเวลาไดเ้ท่านัน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชฎาภรณ์ ชวล ี(2556) ศกึษาเรื่อง สว่นผสม
ทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผูบ้ริโภคชายวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานดา้น
การตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
ผู้บรโิภคชายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป มกีารตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานด้านการตัดสนิใจซื้อ 
มากกว่า ผู้บริโภคชายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–35,000 บาท ต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท และ 
35,001–45,000 บาท เนื่องจาก ระดบัรายได้เป็นปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารของ
ผูบ้รโิภค โดยมกัจะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั คอื ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากจะบรโิภคมาก ถา้มรีายไดน้้อยก็
จะบรโิภคน้อย ประกอบกบัรายไดเ้ป็นปัจจยัก าหนดอ านาจการซือ้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงู กจ็ะมกี าลงั
ซื้อที่มากขึ้น จึงท าให้มีโอกาสและสามารถตัดสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายมากกว่าผู้บริโภคที่มีก าลงัซื้อน้อย รวมทัง้
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูมกันิยมเลอืกซือ้สนิคา้โดยใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ และชื่อเสยีงของตราสนิคา้ แต่ผูบ้รโิภค
ทีม่รีายไดน้้อยกม็กัจะเลอืกซือ้สนิคา้ทีคุ่ม้ค่า และอาจต้องค านึงถงึความจ าเป็นอื่นๆ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัรายได ้
และไม่กระทบกบัค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บรโิภคเอง จงึส่งผลท าให้ผู้บรโิภคชายวยัท างานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ปณิศา 
มจีนิดา (2553: 54-55) กล่าวว่ารายได้เป็นปัจจยัก าหนดอ านาจการซื้อ ผู้บรโิภคที่มรีายได้สงูมอี านาจการซือ้สูง
มกัจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่าจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีคุ่ม้ค่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชฎาภรณ์ ชวล ี(2556) ศึกษาเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้รองเทา้ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือรองเท้าท างานของผู้ชายวยั
ท างาน ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานของ
ผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง กล่าวคือถ้าผู้บรโิภคชายวยัท างานให้ความส าคญักบั ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ มากขึน้ จะท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจซื้อ เพิ่มขึ้น ในระดับสูง เนื่องจากผู้ชายวยัท างานส่วนใหญ่ ต่างก็ต้องการ
รองเท้าดีๆ ที่เหมาะสมกับอาชีพของตนเองไว้ใส่ท างาน และสามารถตอบสนองความต้องการและเกิ ดความ             
พงึพอใจมากทีส่ดุดว้ยกนัทัง้นัน้ โดยพบว่า ในการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานส าหรบัผูช้ายวยัท างาน ผูบ้รโิภคสว่น
ใหญ่มกัค านึงถงึประโยชน์/คุณสมบตัขิองสนิคา้เป็นส าคญั รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑ ์ในดา้นต่างๆ เช่น 
คุณภาพในการตดัเยบ็หรอืการผลติรองเทา้ คุณภาพของวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ ความทนทานและระยะเวลาในการใช้
งาน  การออกแบบที่สวยงาม ทนัสมยั มรีูปแบบและสสีนัให้เลอืกหลากหลาย ความมชีื่อเสยีงของตราสนิค้า และ
รองเทา้ท างานทีด่คีวรสวมใสส่บายกระชบัไมเ่จบ็เทา้ และช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพและช่วยสรา้งความมัน่ใจในการ
ท างานได ้ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคชายวยัท างานใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑน์ี้มากขึน้ กจ็ะ
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ส่งผลท าให้มีการตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานเพิ่มขึน้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ คอตเลอร์ (Kotler: 1997) 
กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่น าเสนอต่อตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได้ การใช้หรอืการ
บรโิภคที่สามารถตอบสนองความต้องการหรอืความจ าเป็น การตดัสนิใจในลกัษณะของ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจะ
ได้รบัอิทธิพลจากพฤติกรรมของผู้บริโภค และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชฎาภรณ์ ชวลี (2556) ศึกษาเรื่อง 
สว่นผสมทางการตลาดและแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ส่วนผสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเท้าของผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้ามีส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจะท าให้ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครมกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือถ้าผู้บริโภคชายวยัท างานให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา มากขึน้ จะท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัสงู เนื่องจาก ราคาจดัว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการตดัสนิใจซือ้และแสดง
ถงึคุณค่าของสนิคา้ ดงันัน้การตัง้ราคาให้มคีวามเหมาะสมกบัสนิค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กจ็ะท าให้ผู้บรโิภค
เลง็เห็นถึงคุณค่าที่จะได้รบัและเกดิการตัดสนิใจซื้อในที่สุด และพบว่าในการตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานส าหรบั
ผู้ชายวัยท างาน  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะท าการเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคากับความคุ้มค่าของ
ผลติภณัฑ์นัน้ๆ ก่อนการตดัสนิใจซื้อ เช่น ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้ ความเหมาะสมของ
ราคาเมื่อเทยีบกบัการออกแบบรองเทา้ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพสนิคา้ เป็นต้น  รวมทัง้การ
ให้ความส าคญักบัการติดป้ายราคาอย่างชดัเจนและการมีระดบัราคาให้เลือกหลายระดบั เพื่อให้ลูกค้าเกิดการ
ตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้และไม่เกดิความสบัสนในการตดัสนิใจซือ้ และเมื่อผูบ้รโิภคชายวยัท างานใหค้วามส าคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคานี้มากขึ้น ก็จะส่งผลท าให้มีการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องทฤษฎีของ คอตเลอร์ (Kotler. 1997: 92-94) กล่าวว่า ราคา (Price) เป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑ์กบัราคาผลติภณัฑ์นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขากจ็ะ
ตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาต้องค านึงถึง คุณค่าที่รบัรู ้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า 
ซึง่ต้องพจิารณาว่าการยอมรบัของลูกค้าในคุณค่าของผลติภณัฑ์ว่าสงูกว่าราคาผลติภณัฑ์นัน้ และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชฎาภรณ์ ชวล ี(2556) ศึกษาเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตัดสนิใจซื้อรองเท้าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคามี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้ามีส่วนผสมทาง
การตลาดด้านราคาเพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการตัดสนิใจซื้อรองเท้าเพิ่มขึ้นในระดับ            
ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้
ท างานของผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอืถา้ผูบ้รโิภคชายวยัท างานใหค้วามส าคญั
กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มากขึน้ จะท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของ
ผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากช่องทางในการ
จดัจ าหน่ายนัน้มคีวามส าคญัและจ าเป็นส าหรบัผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ดจีะต้องเขา้ถึ ง
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่วยกระตุ้นท าให้เกดิการตดัสนิใจซื้อได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะส าหรบัการเลอืกซื้อรองเท้า
ท างานส าหรบัผูช้ายวยัท างาน ทีอ่าจมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะอาชพีและความชื่นชอบของแต่ละ
คน รวมทัง้ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวยัท างาน ซึง่อาจเป็นกลุ่มทีม่ขีอ้จ ากดัทางดา้นเวลา เพราะเวลาส่วนใหญ่อาจ
ถูกใชไ้ปกบัการท างาน ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้จงึใหค้วามส าคญักบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนี้เป็นอย่างมาก โดยพบว่า
ในการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานส าหรบัผูช้ายวยัท างาน ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกัใหค้วามส าคญักบัการเดนิทางไปยงั
สถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีม่คีวามสะดวก หรอืสถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีอ่ยู่ใกลบ้า้นหรอืทีท่ างาน และสถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีม่ี
ทีจ่อดรถส าหรบัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้มคีวามสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการเดนิทางไปเลอืกซือ้สนิคา้ รวมทัง้
สภาพของรา้นคา้ควรมกีารจดัเรยีงสนิคา้เป็นหมวดหมู่ มคีวามสะดวกในการหยบิลองและเลอืกซือ้ และสถานทีจ่ดั
จ าหน่ายมกีารตกแต่งทีส่วยงามน่าสนใจ ดงึดูดใจลูกคา้ รวมทัง้การมชี่องทางการจดัจ าหน่ายทางอื่นร่วมดว้ยเช่น
ทางอนิเทอรเ์นตหรอืสื่อ online ต่างๆ และเมื่อผูบ้รโิภคชายวยัท างานใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย นี้มากขึน้ กจ็ะส่งผลท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง
ทฤษฎีของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวว่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กเ็น้นช่องทางการกระจาย
สนิคา้ทีค่รอบคลุมและทัว่ถงึ สามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกสว่นไดเ้ป็นอย่างดเีพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชฎาภรณ์ ชวล ี(2556) ศกึษาเรื่องสว่นผสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรองเท้าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนผสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอืถา้มสีว่นผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้จะท าใหผู้ห้ญงิ
ในเขตกรุงเทพมหานครมกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลางซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้รองเท้า
ท างานของผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจซือ้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอืถา้ผูบ้รโิภคชายวยัท างานใหค้วามส าคญั
กบัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด มากขึ้น จะท าให้มีการตัดสนิใจซื้อรองเท้าท างานของ
ผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสนิใจซื้อ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง เนื่องจากการส่งเสรมิ
การตลาดมวีตัถุประสงคเ์พื่อจูงใจ และโน้มน้าวใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิการรบัรู ้เกดิความสนใจ เกดิความตอ้งการ และ
น าไปสู่การตดัสนิใจซือ้ในทีสุ่ด โดยพบว่าในการตดัสนิใจซือ้รองเท้าท างานส าหรบัผูช้ายวยัท างาน ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่มกัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดต่างๆ เช่นการมตีวัอย่างสนิคา้ใหล้กูคา้ทดลองสวมใส่ การทีม่กีาร
รบัประกนัสนิค้าสามารถเปลีย่นสนิคา้หรอืซ่อมแซมไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด  มกีารส่งเสรมิการขาย (Promotion) 
เช่น ลด แลก แจก แถม  การมพีนกังานขายทีส่ามารถใหค้วามรูต้อบขอ้สงสยัและแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้
ได้ การมีระบบสมาชกิเพื่อรบัสทิธพิิเศษเช่นได้รบัส่วนลดหรอืสะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณ  มกีารโฆษณา
ประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อต่างๆ เช่นโทรทศัน์ นิตยสารสิง่พมิพ์หรอืสื่อออนไลน์  และการใหน้ักแสดง/นักรอ้ง/นัก
ธุรกจิ/ผู้ที่มชีื่อเสยีงมาเป็นพรเีซน็เตอร์โฆษณา ซึ่งจะเหน็ไดว้่าการส่งเสรมิการตลาดเหล่านี้ ล้วนเป็นสิง่ที่ส าคญั
และมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก ประกอบกบัในปัจจุบนัมกีารแข่งขนัทางการตลาดทีส่งูขึน้ 
ซึง่หากผู้ประกอบการมกีารจดัการส่งเสรมิการตลาดมากขึน้และตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค กจ็ะเป็นการ
กระตุ้นท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายและมากขึ้น จึงส่งผลท าให้เมื่อผู้บริโภคชายวัยท างานให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดนี้มากขึน้ กจ็ะท าใหม้กีารตดัสนิใจซื้อรองเท้า
ท างานเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งทฤษฎขีอง อรสิา ส ารอง (2551: 5) กล่าวว่าการส่งเสรมิการตลาด หมายถงึ การ
สือ่สารจากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายไปยงัผูบ้รโิภคโดยใชช้อ่งทางการสือ่สารรปูแบบต่างๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจงู
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ใจใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในผลติภณัฑ ์เกดิความต้องการและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ชฎาภรณ์ ชวล ี(2556) ศกึษาเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดและแรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซือ้รองเทา้ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง้ สองมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางกล่าวคือ ถ้ามี
สว่นผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดเพิม่ขึน้ จะท าใหผู้ห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครมกีารตดัสนิใจซือ้
รองเทา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภคชายวยัท างานที่มีอายุ 42 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี             

มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/อาชพีอื่นๆ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป มกีารตดัสนิใจ
ซื้อรองเท้าท างาน ด้านการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เมื่อเทียบกับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ดังนัน้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย                
ที่ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัลูกค้ากลุ่มนี้ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพื่อกระตุน้และจงูใจใหล้กูคา้กลุ่มนี้เกดิการรบัรู ้เกดิความตอ้งการ และน าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ  

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์
ผู้ประกอบการควรเน้นในด้านของประโยชน์และคุณสมบตัิของรองเท้าเป็นส าคญั เพื่อให้ได้รองเท้า

ท างานส าหรบัผูช้าย ทีม่คีุณสมบตัติรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคตามลกัษณะอาชพีต่างๆ และผูป้ระกอบการ
ควรเน้นการออกแบบทีส่วยงาม ทนัสมยั มรีปูแบบและสสีนัใหเ้ลอืกหลากหลาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู้บรโิภค อกีทัง้ควรเน้นการออกแบบเพื่อสุขภาพในการสวมใส่เป็นส าคญั เช่นออกแบบใหร้องเท้ามรีปูทรงที่
เหมาะสมกบัลกัษณะรูปเทา้ของผูบ้รโิภค เพื่อช่วยลดอาการเมื่อย กระชบั ไม่เจบ็เทา้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
จะต้องสวมใส่รองเท้าท างานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกอืบทัง้วนั ดงันัน้ความสบายในการสวมใส่จงึเป็นปัจจยัที่
ส าคัญ และรองเท้าท างานที่ดีนอกจากจะมีรูปทรงที่โดนใจกับความสวยงามแล้ว ผู้ประกอบการควรเน้นด้าน
คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วย เช่นการใช้วัสดุในการผลิตรองเท้าที่มีคุณภาพ ไม่แข็ง มีความทนทาน              
พื้นรองเท้ากันกระแทก และต้องยึดเกาะกับสภาพผิวพื้นทัว่ไปได้ดี ไม่ลื่นไถล พื้นรองเท้ามีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน เน้นคุณภาพในการตดัเยบ็หรอืเน้นการควบคุมการผลติทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานอยู่เสมอ รวมทัง้การ
น าเอาเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้นการผลติ และควรมกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ยู่เสมอ เพื่อใหไ้ดร้องเทา้ท างานทีด่ ีและ
ตอบสนองตามความต้องการของผู้บรโิภคให้ได้มากที่สุด อกีทัง้ควรให้ความส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ตรา
สนิค้าเพื่อให้ตราสนิค้าเป็นที่รู้จกัส าหรบัคนทัว่ไป โดยจากการศึกษาครัง้นี้พบว่าถ้าผู้บรโิภคชายวยัท างานให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากขึ้น กจ็ะมีผลท าให้การตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างาน  
ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ ในระดบัสงู 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
ผู้ประกอบการควรเน้นการตัง้ราคาที่เหมาะสมกบัสนิค้าและกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย เนื่องจากสนิค้า

ประเภทรองเท้าท างานส าหรบัผู้ชาย ผู้บริโภคเป้าหมายอาจแตกต่างกนัไปตามลักษณะอาชีพที่แตกต่างกัน                
ซึง่ผูป้ระกอบการอาจใชว้ธิกีารตัง้ราคาที่แตกต่างกนัเช่น การตัง้ราคาให้ผูบ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่า (Perceived 
Value) เนื่องจากพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะท าการเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคากบัความ
คุม้ค่าของสนิค้านัน้ๆ ก่อนการตดัสนิใจซือ้ เช่น ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้ ความเหมาะสม
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ของราคาเมื่อเทยีบกบัการออกแบบรองเทา้ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพสนิคา้ เป็นต้น ซึง่วธินีี้
ผูป้ระกอบการควรตัง้ราคาสนิคา้ทีค่ดิว่าเหมาะสม ไม่สงูเกนิก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค แต่ผูป้ระกอบการมหีน้าทีท่ีต่อ้ง
ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูว้่าสนิคา้ของเราคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคาทีต่ัง้ไวจ้รงิๆ เช่นการน าเอาจุดเด่นหรอืความพเิศษของ
สนิคา้ของเรามาเป็นจุดขาย เป็นตน้ หรอืผูป้ระกอบการอาจใชเ้ทคนิควธิกีารตัง้ราคาทีด่งึดดูใจผูบ้รโิภค เช่นการตัง้
ราคาที่ลงท้ายด้วยเลข 9 หรอื 99 เพื่อดงึดูดใจผู้บรโิภค ซึ่งการตัง้ราคาที่ลงท้ายด้วยเลข 9 นัน้จะท าให้การรบัรู้
ราคาของผูบ้รโิภคบดิเบอืนท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ไดง้่าย เนื่องจากลูกคา้จะเกดิความรูส้กึกว่าไดซ้ือ้สนิคา้ราคา
ถูก หรอืผูป้ระกอบการอาจใชว้ธิกีารตัง้ราคาแบบใหส้ว่นลด เพราะนอกจากจะท าใหล้กูคา้เกดิแรงจูงใจทีจ่ะซือ้แลว้ 
ยงัท าใหล้กูคา้เกดิความตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้นัน้มากขึน้อกีดว้ย เช่นการใหส้ทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้ทีซ่ือ้ในปรมิาณ
มากสามารถต่อรองส่วนลดได ้รวมทัง้การใหค้วามส าคญักบัการตดิป้ายราคาอย่างชดัเจนและการมรีะดบัราคาให้
เลอืกหลายระดบั เพื่อให้ลูกค้าเกดิการตัดสนิใจซื้อได้ง่ายขึน้และไม่เกดิความสบัสนในการตดัสนิใจซื้อ โดยจาก
การศกึษาครัง้นี้พบว่าถา้ผูบ้รโิภคชายวยัท างานใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคามากขึน้ กจ็ะ
มผีลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างาน ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ ในระดบัสงู 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิการตลาดเพื่อโน้มน้าวใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิการรบัรู ้เกดิ

ความตอ้งการซือ้ และน าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีเ่สนอขาย เช่น ควรมกีารจดัการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 
ตามช่วงเวลาหรอืเทศกาลต่างๆ เช่น การลดราคาเป็นช่วงๆ เช่นช่วงตน้เดอืน ช่วงเทศกาล ผูป้ระกอบการอาจจดั
รา้นคา้เป็นโซนสนิคา้ลดราคาใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกซือ้ไวด้า้นหน้าเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ วธินีี้อาจท า
ใหล้กูคา้ตดัสนิใจซือ้ในจ านวนทีม่ากขึน้  หรอืการมรีะบบสมาชกิเพื่อรบัสทิธพิเิศษเช่นไดร้บัสว่นลดหรอืสะสมแต้ม
เพื่อแลกของสมนาคุณ การมีตัวอย่างสนิค้าให้ผู้บริโภคทดลองสวมใส่ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในการ
ตดัสนิใจซื้อเพิ่มขึ้น และควรมกีารรบัประกนัสนิค้าสามารถเปลี่ยนสนิค้าหรอืซ่อมแซมได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
รวมทัง้ควรเน้นการฝึกอบรมพนักงานขายให้มคีวามรูแ้ละสามารถตอบขอ้สงสยัหรอืแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ให้แก่
ผู้บรโิภคได้ พนักงานขายควรมีมนุษยสมัพนัธ์ อธัยาศยัที่ดใีนการให้บรกิาร และผู้ประกอบการควรจดัให้มีการ
โฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสมของสนิคา้และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สนิค้าและตรา
สนิค้าเป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึ้น เช่นผ่านทางโทรทศัน์ นิตยสารสิง่พิมพ์หรอืสื่อออนไลน์ต่างๆ หรอือาจโดยการให้
นกัแสดง/นกัรอ้ง/นกัธุรกจิ/ผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงมาเป็นพรเีซน็เตอรโ์ฆษณา โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่าถ้าผูบ้รโิภคชาย
วยัท างานให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด มากขึ้น ก็จะมีผลท าให้การ
ตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างาน ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ ในระดบัปานกลาง 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ผูป้ระกอบการควรเน้นเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้และกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย 

เช่นอาจใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายๆ ช่องทางร่วมกัน ได้แก่ การจัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือ
ศูนย์การค้าต่างๆ หรอืในรา้นขายรองเท้าที่มีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสม เดินทางสะดวก มทีี่จอดรถไว้บรกิารส าหรบั
ลกูค้า เพื่อใหลู้กคา้มคีวามสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการเดนิทางไปเลอืกซือ้สนิคา้ รวมทัง้การใชช้่องทาง
การจดัจ าหน่ายทางสื่ออนิเตอรเ์น็ต online ต่างๆ ร่วมด้วย เช่น Website, Facebook, Instagram, Line เป็นต้น 
เน่ืองจากในปัจจุบนัมกีลุ่มผูบ้รโิภคจ านวนมากทีช่ื่นชอบการคน้หาและซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางนี้ และผูป้ระกอบการ
ควรมกีารบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัในแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อลดความเสีย่งของสนิคา้ขาดสต๊อก เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ป้ระกอบการสญูเสยีโอกาสในการ
ขาย และป้องกนัไม่ใหผู้บ้รโิภคหนัไปซือ้สนิค้าของคู่แข่งทดแทน และผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญักบัสภาพ
ของรา้นคา้ควรมกีารจดัเรยีงสนิคา้เป็นหมวดหมู่ หรอืแยกตามประเภทของรองเท้าเพื่อความสะดวกในการหยบิ
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ลองและเลือกซื้อ รวมทัง้การจัดเรียงสนิค้าที่มีความโดดเด่น สะดุดตา เพื่อดึงดูดสายตาผู้บริโภคให้สามารถ
มองเหน็สนิคา้ได้ง่าย และสถานที่จดัจ าหน่ายควรมกีารตกแต่งที่สวยงาม น่าสนใจ สะอาด ดงึดูดใจลูกคา้  ซึ่งจะ
ช่วยกระตุน้ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้ทีง่่ายขึน้ โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่าถา้ผูบ้รโิภคชายวยัท างานให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มากขึ้น ก็จะมผีลท าให้การตัดสนิใจซื้อ
รองเทา้ท างาน ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ ในระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการขยายขอบเขตการท าวิจยั นอกเหนือจากกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น

ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั เพื่อให้ได้ขอ้มูลครอบคลุมมากขึน้ และท าให้ทราบขอ้มูลที่หลากหลายของประชากร          
ในแต่ละพืน้ที ่เพื่อน ามาปรบัใชใ้นการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดต่อไป  

2. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิ ปัจจยัด้านอื่นที่อาจมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซื้อรองเท้าท างานของ
ผูช้าย เช่นทศันคต ิแรงจูงใจ ความคาดหวงั อทิธพิลทางสงัคมเป็นตน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา
กลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

3. ควรมกีารศกึษาเพิม่เติมดา้นความพงึพอใจของผู้บรโิภค เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
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