
 
 

1สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธรกุิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์สเก็ตเชอร์ส 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS INFLUENCING THE PURCHASING DECISION BEHAVIOR OF SKECHERS 
AMONG CONSUMERS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
ผุสดี จันเรียน1 

รสิตา สังข์บุญนาค2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อรองเท้า           
แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยท าการส ารวจในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในด้านส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C) พบว่า 
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ท่ีระดับมาก และด้านแรงจูงใจ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ท่ีระดับมาก ผลการ
ทดทอบสมมติฐาน พบว่า ด้านความต้องการของผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 23.1 ส่วนแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า            
แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 25.4  โดยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อ สเก็ตเชอร์ส 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the factors that had an influence on purchasing decision 
behavior of Skechers, a global leader in a performance and lifestyle footwear, of consumers in the Bangkok 
metropolitan area. The sample was 400 consumers in the Bangkok metropolitan area who bought this brand 
of footwear. The research instrument used in collecting the data were a five-point Likert scale questionnaire. 
In terms of the marketing mix from the perspective of the customer (4C), consumers had a good overall 
opinion level. Likewise, consumer incentives also had a good level of overall opinion. The results of 
hypothesis testing were as follows: the desire of customers and communication tools were statistically 
significant factors at a level of 0.05 and influenced the purchasing decision behavior of Skechers in the 
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Bangkok metropolitan area, which could be described as 23.1%. The external and internal motive were 
statistically significant at a level of 0.05 that influenced purchasing decision behavior of Skechers in the 
Bangkok metropolitan area, which could be explained at 25.4%. Both factors had a positive influence on 
purchasing decision behavior on Skechers footwear. 
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บทน า 
เมื่อกล่าวถึงไลฟ์สไตลข์องคนยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเทรนด์การรกัษาสุขภาพและการออกก าลงักายก าลังไดร้ับความนิยม

เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหาร การออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ หรือแม้กระทั้งการปรับไลฟ์สไตล์การ
ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้อยู่ในจุดที่สมดุล หรือที่เรียกว่า WORK LIFE BALANCE (เวิร์ค-ไลฟ์-บา-ลานซ์) ซึ่งสิ่งที่สามารถเริ่มท าได้ง่าย 
และใกล้ตัวท่ีสุด คือ การออกก าลังกาย เพราะการที่เราสามารถขยับร่างกายวันละเล็กน้อยระหว่างวัน ตามนโยบายของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ตามสแกนที่ว่า “แค่ขยับ เท่ากับออกก าลังกาย) นั้นก็ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้
ร่างกายได้เคลื่อนไหวมากขน จากเวลาอันจ ากัดในแต่ละวันที่ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้เป็นข้ออ้างของการไม่ออกก าลังกาย จากกระแส
การรักษาสุขภาพนั้นส่งผลท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านสถานที่ออกก าลังกาย (FITNESS CENTER) มีแนวโน้มที่
จะเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงภาครัฐบาลและเอกชนได้มีการสนับสนุนส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมการออกก าลังกายของประชาชน
ตามชุมชนต่างๆมากข้ึน โดยจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายต่างๆ เช่น รายการ “ปั่นตามรอยเสด็จ รัชกาลที่ 9 ถึง 
รัชกาลที่  10” ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐบาล หรือ งาน “Supersports 10 Miles International Run Series Thailand 2019 
support” ที่ภาคเอกชน โดยบริษัท ซี.อาร์.ซี. สปอร์ต ร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและจัดท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกปี 
เป็นต้น 

จากกระแสการที่ประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจกับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มยิ่งขึ้นนั้น ส่งผลให้ธุรกิจที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากกระแสรักสุขภาพนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่าจับตามองมากข้ึน นั่นคือ ธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬา เครื่อง
แต่งกายแบบกีฬา อาหารเสริมประเภทต่างๆ ที่เข้ามาตอบสนองการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดี และจากการท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้ากีฬาต่างๆมีผลให้ผู้บริโภคใช้เป็น
ตัวแทนของการแสดงออกถึงฐานะทางสังคมอย่างหนึ่ง เหมือนเช่น เครื่องประดับยี่ห้อต่างๆ และผลจากการที่สินค้ากีฬาได้พัฒนา
คุณสมบัติ รูปลักษณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยขึ้น รวมถึงการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล สามารถจับต้องได้ ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้
ง่ายขึ้น และได้รับความพึงพอใจมากข้ึนเช่นกัน ซึ่งรองเท้ากีฬาปัจจุบันได้ปรับรูปแบบทั้งรูปลักษณ์และการใช้งานให้ตอบสนองกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จ าเป็นในการเลือกใช้กับการออกก าลังกายแต่ละประเภท ส่งผลให้รองเท้ากีฬาแต่
ละแบรนด์ใส่ใจที่จะเริ่มปรับ และพัฒนารูปลักษณ์ การใช้งานให้เข้ากับความต้องการ และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นจากที่
แบรนด์รองเท้ากีฬาได้มีการออกแบบดีไซน์หน้าตารองเท้าให้สามารถใส่ออกก าลังกาย และใช้ในชีวิตประจ าได้เป็นอย่างดี 

ในประเทศไทยแบรนด์รองเท้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ นั่นคือแบรนด์ 
 สเก็ตเชอร์ส (SKECHERS) ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าสัญชาติอเมริกา ผลิตรองเท้าทั้ง LIFESTLYE AND PERFORMANCE 
ก่อตั้งข้ึนในปี 1992 โดยในปัจจุบันรองเท้าแบรนด์ SKECHERS ได้เข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทย มีการน าเข้าผลิตภัณฑร์องเท้าที่
สามารถใช้ในการออกก าลังกาย และสวมใส่ในชีวิตประจ าวันท่ีตรงกับความตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน เพราะเป็น
รองเท้าที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับใช้วิ่งออกก าลังกาย การเดินระยะไกล มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายท า
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ให้ผู้สวมใส่สามารถใช้งานระหว่างวันได้โดยรู้สึกเมื่อยล้าน้อยลงเมื่อเทียบกับรองเท้าแบรนด์อื่น นอกจากคุณภาพของรองเท้าท่ีเป็น
จุดเด่นของแบรนด์แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ สเก็ตเชอร์ส เริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจรองเท้าของประเทศไทย คือ การตั้งราคาอยู่
ในจุดที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจกับแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส มากข้ึน ซึ่งยอดขายรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ในปี พ.ศ. 
2019 มีมูลค่าสูงถึงหลักพันล้านบาท แต่เมื่อพูดถึงช่ือแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส กลับไม่เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากนัก จึงเป็นเหตุผลที่
น่าสนใจที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าภายใต้  แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีผลท าให้แบรนด์รองเท้า สเก็ตเชอร์ส มียอดขายหลักพันล้านบาท ในปี             
พ.ศ. 2019 (อ้างอิงยอดขายเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ของบริษัทซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า           
แบรนด์ สเก็ตเชอร์สของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าแบรนด์ 
สเก็ตเชอร์ส และสามารถน าไปเป็นแนวทางและข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถในการพัฒนาสินค้า และพัฒนากลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้า และท าให้บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งแบ
รนด์อื่นๆ ในตลาดได้อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านความต้องการของ

ผู้บริโภค ปัจจัยด้านต้นทุนของผู้บริโภค ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ และปัจจัยด้านการสื่อสาร กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าแบรนด์สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านแรงจูงใจของลูกค้ากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์สเก็ตเชอร์ส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรองเท้าแบรนด์สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน 
2. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุน

ของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย และแรงจูงในภายนอก มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า
แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะ ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ง

ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดลของครอบครัว ด้านสถานภาพของครอบครัว เรื่องรายได้ ลักษณะอาชีพ ระดับการศึกษาเหล่านี้เป็น
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เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนแบ่งทางตลาด ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์นั้นเป็นลักษณะที่ส าคัญและ ยังพบข้อมูลทางสถิติ   
ที่วัดได้ของกลุ่มประชากรที่ใช้ช่วยในเรื่องก าหนดตลาด กลุ่มของเป้าหมายในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและด้านสังคม             
ด้านวัฒนธรรมสามารถช่วยอธิบายถึงแนวความคิดและด้านความรู้สึกของกลุ่ม เป้าหมายเท่าน้ัน ข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์นั้น
จะสามารถท่ีจะเข้าถึงและยังมีประสิทธิผลตในการก าหนดเรื่องตลาด เป้าหมาย ยังรวมทั้งมีความง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C) ของ Lauterborn (1990) ได้มีให้
ความหมายของ เรื่องส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ดังนี้ C: Convergence การรวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพราะว่า
ความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์โดๆ หรือขาดพันธมิตรทางการค้า ผลิตภัณฑ์นั้นมี
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้ยาก C: Customer Value คุณค่าสู่ลูกค้าการตลาดสมัยใหม่จะเป็นเรื่องของอะไรที่มากกว่าเดิม 
อย่างในอดีตนั้นนักการตลาดจะมีการพูดถึงการท าอย่างไรถึงจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ แต่นับจากนี้ไปนักการตลาดนั้น
จะต้องคิดค้นวิธีการต่างๆ ในการที่จะสามารถช่วยสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าแทนการคิดแต่เพียงว่าท าให้ลูกค้านั้นมีความพึงพอใจ
เท่านั้น C: Channels หมายถึง ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าซึ่งเดิมจะหมายถึง สถานที่ (Place) แต่การตลาดสมัยใหม่เป็นเรื่อง
ของการที่จะบริหารเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Management) ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีช่องทางในการจัด
จ าหน่ายสินค้าเกิดขึ้นมามากมาย อีกทั้งในบางครั้งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหนึ่งๆ นั้นสามารถที่น าส่งให้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
หลากหลายช่องทาง อาทิ ช่องทางการจ าหน่ายแบบดั้งเดิม ช่องทางจ าหน่ายผ่านทางโมเดิร์นเทรด ช่องทางด้านขายตรง ช่องทาง
ในอินเทอร์เน็ต ช่องทางด้านโรดโชว์ หรือการแสดงสินค้า เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดสมัยใหม่จึงถือว่าการบริหารช่องทางนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญ C: Communication หรือ Integrated Marketing Communication: IMC เป็นการบูรณาการ การสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร หมายถึง จะใช้เครื่องมือทางการตลาดทั้งหมด อาทิ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ พนักงานขายสินค้า หนังสือพิมพ์
หรือนิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ โบรชัวร์ บิลบอร์ด เป็นต้น เพื่อเป็นการสื่อสารทั้ง 4P’s ให้กับลูกค้าได้รับรู้ โดยในปัจจุบันจะใช้
เทคโนโลยีประสมกับด้านฐานข้อมูลมาช่วยเรื่องการจัดท า IMC ให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น CRM (การจัดการด้านความสัมพันธ์กับทาง
ลูกค้า) Call Center ที่ให้บริการได้ 24 ช่ัวโมง การมีเว็บไซต์ที่ลูกค้าจะศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การมีโปรแกรม
สมาชิกที่จะให้ลูกค้าจงรักภักดี (Loyalty Program) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารกับทางลูกค้าง่ายขึ้นมาก 

แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ  ของเสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 54) แรงจูงใจ (Motivation) หรือสิ่งจูงใจ (Motives) 
หมายถึง พลังแรงกระตุ้น (Drive) ภายในของแต่ละตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดการปฏิบัติจากความหมายนี้นั้นพลังของสิ่งที่จะ
มาสร้างกระตุ้นจะซึ่งประกอบไปด้วยพลังความตึงเครียดซึ่งเกิดจากผลของความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองกลับความต้องการ
ของ แต่ละบุคคลทั้งที่รู้สึกตัวและจิตใต้ส านึกอาจจะพยายามลดความตึงเครียดโดยใช้พฤติกรรมที่คาดว่าจะสามารถสนองกับความ
ต้องการของเขาและท าให้เกิดการผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียด จุดมุ่งหมายเฉพาะในการเลือกท าพฤติกรรมเป็นผลมาจากเรื่อง
ความคิดและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชาการที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยท าการส ารวจในพื้นที่

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอน โดยผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการที่ค านวณจากสูตร
ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชบัญชา , 2545, น. 26) ก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ในการค านวณหา
ตวัอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิด 5% 
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เมื่อ       n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง    
e   =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
Z   =  ค่าปกติมาตรฐานนี้ได้จากตารางแจกแจงปกติตามมาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับระดับความเช่ือมั่น 
        ที่ 95% (ค่า Z Score ที่ระดับความเชื่อมั่น) 

จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถามจึงท าการเก็บตัวอย่าง
เพิ่ม 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 5% รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคจาก
ขารองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สาขา ดังนี้ 1). SKECHERS SHOP CENTRAL WORLD 2). 
SKECHERS MEGA BANGNA 3). SKECHERS LADPRAO 4). SKECHERS CPN WEST GATE 5). SKECHERS CPN PINKLAO 
 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนที่เท่ากัน ท่ี 80 ตัวอย่างต่อสาขา
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างจาก จ านวน
จากผู้บริโภคจากร้านขายรองเท้าแบรนด ์สเก็ตเชอร์ส และรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแจงแบบสอบถามที่ได้จัดเตรยีมไว้ตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละสาขาท่ีเลือกไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแยกการวิเคราะห์จ าแบบสอบถามได้ ดังนี้ แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน น ามาวิเคราะห์แสดงผลเป็ นการแจก
แจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แบบสอบถามส่วนที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในและภายนอกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์             
สเก็ตเชอร์ส ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ โดยการหาค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถามส่วนที่ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้ทดสอบสมมุติฐานเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของ         
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล แตกต่างกันโดยใช้สถิติ T-Test และ One-Way ANOVA 
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 สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย ความต้องการของ
ผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ต
เชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้สถิติแบบ Multiple Linear Regression 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย และ 
แรงจูงในภายนอก มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลโดยใช้สถิติแบบ Multiple Linear Regression 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 28 - 33 ปี จ านวน 130 
คน คิดเป็นร้อยละ32.50 รองลงมา คือช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ช่วงอายุระหว่าง 34 - 39 ปี 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และช่วงอายุระหว่าง 22 - 27 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามล าดับ การศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 ตามล าดับ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 210 คน    คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา 
คือ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.00 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 13 คน                
คิดเป็นร้อยละ 3.25 และอื่นๆ (เช่น อาชีพอิสระ) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท/เดือน จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท/เดือน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 
45,000 บาท/เดือน จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท/เดือน จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ตามล าดับ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ประกอบด้วยด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนในการจัดหาสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการ ด้านต้องการ
ความสะดวกในการซื้อ และด้านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อด้านความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีสินค้าดีมีคุณภาพ และมีการโชว์สินค้าตัวอย่าง ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายแบบ มีสินค้ารุ่นใหม่เสมอ และมีการปรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ด้านต้นทุนในการจัดหา
สิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านต้นทุนในการจัดหาสิ่งที่จะมาตอบสนองความ
ต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ป้ายแสดงราคาสินค้ามีความชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาสินค้ามีความเป็นมาตรฐาน ตามล าดับด้านต้องการความ
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สะดวกในการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านต้องการความสะดวกในการซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับที่มากที่สุด ได้แก่ การจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ การมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ถุงใส่รองเท้า เป็นต้น และการ
ตกแต่งร้านมีรูปแบบที่ความทันสมัย ตามล าดับ ด้านการสื่อสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านการสื่อสาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ มีการส่งข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้า ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ สิทธิพิเศษส าหรับการท าบัตรสมาชิก มีการจัดบูทแสดงสินค้า 
และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ตามล าดับ  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในและภายนอกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ าแบรนด์             
สเก็ตเชอร์ส ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แรงจูงใจภายนอก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ
ภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ความ
หลากหลายของโปรโมช่ันสินค้า ความช่ืนชอบในสไตล์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และรูปภาพและสื่อโฆษณาท าให้รู้สึกอยากซื้อ
รองเท้าเพื่อการออกก าลังกายแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ตามล าดับ แรงจูงใจภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
แรงจูงใจภายในโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ แบรนด์มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก และช่ือแบรนด์เป็นที่รู้จัก 
ตามล าดับ ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส พบว่า มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ต
เชอร์ส จากการตอบโจทย์การใช้งานเป็นหลัก และตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส เพราะมีประสบการณ์ที่ดีจากการซื้อครั้ง
ก่อน ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ตามความช่ืนชอบ
ในสไตล์ / รูปแบบของรองเท้ามีความทันสมัย ตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์  สเก็ตเชอร์ส เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และตัดสินใจซื้อ
รองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยพิจารณาผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล            
แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า 
  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ 
  1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความแตกต่าง
รายคู่ดังนี้ ผู้บริโภคที่มีอายุ 22 - 27 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์          สเก็ตเชอร์ส โดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่
มีอายุ 28 - 33 ปี อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้บริโภคที่มีอายุ 28 - 33 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์          
สเก็ตเชอร์ส โดยรวมน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย
มีความแตกต่างรายคู่ดังนี้ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส 
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โดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า แบรนด์ สเก็ต
เชอร์ส โดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย
มีความแตกต่างรายคู่ดังนี้ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท/เดือน อย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ต
เชอร์ส โดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท/เดือน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 2. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C) ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค 
(Consumer Wants and Needs) ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ความสะดวกในการซื้อ (Convenience 
to Buy) และการสื่อสาร (Communication) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากผลการวิจัย พบว่า 
  2.1 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C) ด้านความต้องการของผู้บริโภค และด้านการ
สื่อสาร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ร้อยละ 23.1 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ ถ้าความเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลกูค้า (4C) ในด้านความต้องการของผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร เพิ่มขึ้นก็จะมีผลท าให้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ 
สเก็ตเชอร์ส เพิ่มขึ้น  
 3. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงภายนอก และแรงจูงภายในมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อรองเทา้แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากผลการวิจัย พบว่า 
  3.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงภายนอก และแรงจูงภายใน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ร้อยละ 25.4 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือถ้าแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน เพิ่มขึ้น ก็จะมีผลท าให้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบ
รนด์ สเก็ตเชอร์ส เพิ่มขึ้น  
 

สรุปผลและอภิปรายผล  
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริโภคที่มีเพศ และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส มีคุณลักษณะของสินค้าที่สามารถสวมใส่ได้
ทุกเพศทุกวัย และไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ก็สามารถสวมใส่ได ้สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ นัคมน ภู่ทอง (2550) พบว่า เพศ และอาชีพไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  



9 
 

 
 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์  สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 28 - 33 ปี มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มอายุ 22 - 27 ปี และอายุ 40 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่มีอายุ 28 - 33 ปี ก าลังอยู่ในช่วงของการหาประสบการณ์ชีวิตทั้งในด้านของการท างานและการเริ่มสร้างชีวิติครอบครัวที่
ต้องสวมใส่รองเท้าที่มีคุณภาพ สามารถลดอาการบาดเจ็บการเดินเพื่อการท างานและการใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีภาระความ
รับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สมสินสวัสดิ์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาถึงการเปิดรับเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดของรองเท้ากีฬาไนกี้ และการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่าง
ของกลุ่มผู้บริโภค มีผลต่อการตัดสินซื้อที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ นัคมน ภู่ทอง (2550) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ยังจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ท่ีแตกต่างกัน  

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ            
ต่ ากว่ามีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยรวมมากกว่าผู้บริโภคระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
เนื่องจากผู้บริโภคที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่ามีความต้องการสร้างภาพลักษณ์ทางด้านความทันสมัย อันเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของตนเองมากกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย นัคมน ภู่ทอง (2550) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อ  
ไนกี้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกต่าง
กัน โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการซื้อในด้านจ านวนรองเท้าที่ซื้อมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่า  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจในการซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ ส โดยรวมน้อยกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/เดือน เนื่องจากรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส เป็นแบรนด์ที่เพ่ิงเริ่ม
เข้ามามีบทบาทในธุรกิจรองเท้าของประเทศไทย การตั้งราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม คือไม่สูงมากนัก เพราะฉะนั้นด้วยคุณภาพของ
รองเท้า การออกแบบที่ทันสมัย และราคาไม่สูงนัก ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/เดือน จึงมีความต้องการ           
สูงกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท/เดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ บุญยง (2550) 
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย ความต้องการของ
ผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ 
สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า  

ด้านความต้องการของผู้บริโภค และด้านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจเกิดจากรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส เป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพ และมีรูปแบบตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถสื่อสารข้อมูลของสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท าให้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ดังนี้ ด้านความต้องการของ
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ผู้บริโภค กล่าวคือบริษัทฯ ท่ีจ าหน่ายรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ได้ด าเนินกลยุทธ์ที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้เป็น
หลักทั้งในด้านของการการผลิตสินค้าที่เน้นคุณภาพ มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ มีการโชว์สินค้าตัวอย่าง มีการ
ปรับเปลี่ยน/คืนสินค้า และมีสินค้ารุ่นใหม่เสมอ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและง่ายต่อการตัดสินใจที่จะซื้อรองเท้า
แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส สอดคล้องกับแนวคิดของ Borden (1964) ที่ได้กล่าวถึงความต้องการของผู้บริโภค ว่าผู้ผลิตควรจะผลิตอะไร
ที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่า โดยที่สินค้าที่ผลิตออกมานั้น ควรจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อเพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอดของพวกเขา 
(Consumer Solution) แทนท่ีจะเป็นการอยู่รอดของตัวผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายเอง ด้านการสื่อสาร มีการด าเนินการที่สามารถท า
ให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยบริษัทฯ ได้มีการน าเสนอสินค้า
รองเท้า   แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยการส่งข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ 
การจัดบูทแสดงสินค้า และการให้สิทธิพิเศษส าหรับการท าบัตรสมาชิก รวมถึงการจัดท ากิจกรรมต่า งๆ เพื่อสังคมเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ Borden (1964) ที่ได้กล่าวถึงการสื่อสาร ว่าวิธีการสื่อสารนั้นแทนที่จะใช้สื่อ
เพื่อการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อแบบในอดีตที่เคยประสบความส าเร็จ ปัจจุบันการสื่อสารต้องพิจารณาทั้งสื่อและข่าวสารใด ที่
ผู้บริโภคจะรับฟัง แต่ปัจจุบันผู้บริโภคเลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อถือและไม่เช่ือถือ ดังนั้นการส่งเสริมทางการตลาดจึงควร
หันกลับมาให้ความส าคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าการท าโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม แต่ให้ความส าคัญในการสร้างเรื่องราว 
การสร้างความไว้ใจผ่านสื่อท่ีผู้บริโภครับฟังมากกว่า 

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงภายนอก และแรงจูงภายในมีอิทธิพลกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการวิจัย พบว่า 
แรงจูงภายนอก และแรงจูงภายใน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อภิปรายผลดังนี้ แรงจูงภายนอก ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส 
เชิงบวก เนื่องจากความหลากหลายของโปรโมช่ันสินค้า และความชื่นชอบในสไตล์การออกแบบผลิตภัณฑ์ น่าจะเป็นแรงจูงใจที่ท า
ให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตัดสินใจซื้อรองเท้า แบรนด์ สเก็ตเชอร์ส สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี            
รามสูต (2542) ที่ได้กล่าวถึงแรงจูงใจภายนอกว่าเป็นแรงจูงใจที่ เกิดจากสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอกตัว ซึ่งจะมีผลต่อ
พฤติกรรมช่ัวครั้งช่ัวคราว ไม่คงทนถาวร และบุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมในกรณีที่ต้องการดังกล่าว ตามสิ่งเร้าที่มากระตุ้น แรงจูง
ภายใน ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส เชิงบวก เนื่องจากช่ือแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส มีความน่าเชื่อถือ 
และการที่แบรนด์มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์นี้ได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปราณี รามสูต (2542) ท่ีได้กล่าวถึงแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากพฤติกรรมภายใน เช่น ความสนใจ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก ค่านิยม ความต้องการความพอใจ ซึ่งจะผลักดัน ให้เกิดพฤติกรรมที่มีความคงถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้น สม่ าเสมอ
โดยเนื่องมาจากสิ่งผลักดันท่ีเป็นความในใจ หรือพฤติกรรมภายในของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดทากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอายุ             
28 - 33 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/เดือน เนื่องจากกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์สมากท่ีสุด 
 2. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดแนวทางกลยุทธ์ปัจจัยดา้นส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C) ในด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส โดยมุ่งให้ความส าคัญใน 
แต่ละด้าน ดังนี ้
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  2.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค ฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการ หารือในการสร้างคุณภาพให้กับตัวสินค้า 
การสร้างความหลากหลายให้กับตัวสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและยอดขาย การน าเสนอสินค้ารุ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ การ
โชว์สินค้าตัวอย่าง และหารือเรื่องการปรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้มีเงือนไขท่ีน่าสนใจมากขึ้น 
  2.2 ด้านการสื่อสาร ฝ่ายการตลาดจะต้องพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการสื่อสาร เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการส่งข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
ทั้งสื่อทีวี สิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างเฟสบุค และ  ยูทูป เป็นต้น และการจัด
บูทแสดงสินค้าต่างๆ ในงานรองเท้ากีฬาตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมถึงจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สังคมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส เพื่อให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน 
 3. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความครอบคลุมแรงจูงใจภายในและภายนอกซึ่งจะมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนี้ 
  3.1 แรงจูงใจภายใน ฝ่ายการตลาดควรจัดแนวทางกลยุทธ์การรับรู้คุณค่าแบรนด์ สเก็ตเชอร์ส ทั้งในด้านของ
การสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า ความเช่ือมโยงกับตราสินค้า ความไว้ใจหรือความเชื่อถือในตราสินค้า การสร้างคุณภาพที่ถูก
รับรู้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดภาพรวมของตราสินค้าที่โดดเด่น จะท าให้ตราสินค้าเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค ก่อให้เกิดความผูกพันและ
ภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาว 
  3.2 แรงจูงใจภายนอก ฝ่ายการตลาดควรจัดแนวทางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าแบรนด์ สเก็ต
เชอร์ส ให้มีรูปแบบหรือสไตล์การออกแบบท่ีทันสมัย สอดรับกับกระแสความนิยมในแต่ละช่วงเวลา และพัฒนาในส่วนของรูปภาพ
และสื่อโฆษณาที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกอยากซื้อรองเท้าเพื่อการออกก าลังกายแบรนด์ สเก็ตเชอร์สมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
โปรโมช่ันสินค้าจะต้องสร้างความหลากหลายและน่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ ณ จุดขาย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์        
ดร.รสิตา สังข์บุญนาค ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา และตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนกระทั่งได้สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส
นี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา 
ศกัดิ์นรงค์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ รวมถึงกรุณา
ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม ซึ่งให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับปรุงสารนิพนธ์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการท าการวิจัยในครั้งนี้ 
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