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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรม

การซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นกฬีาแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื เพศชาย

และหญงิทีเ่ล่นแบดมนิตนัเป็นประจาํตามสนามแบดมนิตนั จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มใช้ค่า t-test การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่ม

ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มโดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติOิne-way ANOVA และสถติBิrown-Forsythe (B) การวเิคราะหค์วาม

แตกต่างโดยใช้ค่า Chi-Square และการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัโดยใช้สถิตสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่าย (Pearson correlation) โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติใินการประมวลผลขอ้มลู จากการวจิยัพบว่า 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป มี

อาชพีพนกังานเอกชนหรอืลกูจา้ง และสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาทต่อเดอืน 

 2. ปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญโดยรวมในระดับมากต่อการซื้อรองเท้า

แบดมนิตนั โดยมดี้านผลติภณัฑก์บัดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ดา้นสถานที่จดัจําหน่ายกบัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

อยู่ในระดบัปานกลาง 

 3. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มงีบประมาณในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั 2,000-4,000 บาท จะซือ้ 1 ครัง้

ต่อปี มคีวามสนใจในระดบัราคา 1,501-3,000 บาท โดยมบีุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัคอื ตวั

ท่านเอง และสาเหตุในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัคอื ทดแทนสนิคา้ทีช่าํรุดหรอืเสยีหาย 

 4. ผู้เล่นแบดมินตันที่มเีพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการซื้อรองเท้าแบดมนิตันแตกต่างกนัในทุกด้าน 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นสาเหตุทีซ่ือ้รองเทา้แบดมนิตนั 

 5. ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนัใน

ดา้นระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั และดา้นสาเหตุทีซ่ือ้

รองเทา้แบดมนิตนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 6. ผู้เล่นแบดมนิตนัที่มชี่วงอายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัแตกต่างกนัในดา้น

จาํนวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี ดา้นระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนั และดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลใน

การซือ้รองเทา้แบดมนิตนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7. ผู้เล่นแบดมินตันที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการซื้อรองเท้าแบดมินตันแตกต่างกนัในด้าน

จาํนวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี ดา้นระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนั และดา้นสาเหตุทีซ่ือ้รองเทา้

แบดมนิตนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 8. ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่าง

กนัในด้านจํานวนครัง้ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปี และด้านระดบัราคาที่สนใจซื้อรองเท้าแบดมนิตนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

9.  ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่ายและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เ ล่นกีฬาแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานครดา้นงบประมาณทีใ่ชซ้ือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี และดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม การซือ้รองเทา้ นกักฬีาแบดมนิตนั 

 

Abstract 

 

 The Relationship Between Marketing Mix Factors and Buying behaviors  of  Badminton Shoes of the 

badminton players in Bangkok. The sample group of this research were 400 male and female Badminton 

players who regularly played Badminton in Badminton courts. The questionnaire was the data collection tool. 

The statistics used in data analysis included frequency distribution, percentage, mean and Standard 

Deviation. T-test was used to analyze differences between 2 sample groups. One-way ANOVA and Brown-

Forsythe were used to analyze differences of more than 2 groups. Chi-square was used to analyze 

differences. Pearson Correlation was used to find the correlation between 2 variables. Statistical program 

was used for data processing. The research results were as follows:- 

 1. The research finds out that most of the samples are male, age between 20-29 years old, are 

undergraduate students or higher, work for private companies or employee, with an average income of 

between 10,001-20,000 bath per month. 

   2.   Marketing mix factors were, in general, important at the high level to the purchase of 

Badminton shoes. The product and price factors were important at the high level while the selling place and 

marketing promotion were important at the medium level. 

 3. Most questionnaire respondents had the budget to buy Badminton shoes approximately Baht 

2,000-4,000, and they bought one pair of Badminton shoes per year. They were interested in shoes priced at 

Baht 1,501-3,000. The person having most influence on buying Badminton shoes was the questionnaire 

respondent themselves. The reason of buying Badminton shoes was to replace the damaged ones.  
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 4. Badminton players with different genders had different behaviors in buying Badminton shoes in all 

areas at a significance level of 0.05, except the reason of buying badminton shoes. 

5. Badminton players with different level of education had different behaviors in buying Badminton 

shoes in aspect of Badminton shoe price they were interested in, influential person in buying Badminton 

shoes, and reason of buying Badminton shoes at a significance level of 0.05. 

6. Badminton players with different ages had different behaviors in buying Badminton shoes in 

aspect of the number of Badminton shoes bought per year, Badminton shoe price they were interested in, 

influential person in buying Badminton shoes at a significance level of 0.05. 

7. Badminton players with different occupations had different behaviors in buying Badminton shoes 

in aspect of the number of Badminton shoes bought per year, Badminton shoe price they were interested in, 

and reason of buying Badminton shoes at a significance level of 0.05. 

8. Badminton players with different average income had different behaviors in buying Badminton 

shoes in aspect of the number of Badminton shoes bought per year, and Badminton shoe price they were 

interested in at a significance level of 0.05. 

9. Overall marketing mix factors in the aspects of product, selling place, and marketing promotion 

were correlated with Badminton players’ behaviors in Bangkok in aspect of the budget spent in buying 

Badminton shoes per year, number of Badminton shoes bought per year, and Badminton shoe price they 

were interested in at a significance level of 0.05. 

Keywords: Behavior, The Shoes, Badminton 

 

บทนํา 

  ในปจัจุบนัประเทศไทยไดม้นีกักฬีาแบดมนิตนัทีไ่ดไ้ปแขง่ขนัในรายการต่างๆ และไดส้รา้งชื่อเสยีงในระดบั

โลกมากมายอาท ิบุญศกัดิ ์พลสนะมอือนัดบั 7 ในประเภทชายเดีย่ว รชันก อนิทนนท ์มอือนัดบั 3 ในประเภทหญงิ

เดีย่ว สุดเขต ประภากมล/ร.อ.หญงิสราลยี ์ทุ่งทองคํามอือนัดบั 7 ในประเภทคู่ผสม เป็นต้น เมื่อเดอืนสงิหาคม 2556 

น้องเมย ์รชันก อนิทนนท ์ไดส้รา้งประวตัศิาสตรใ์หก้บัวงการแบดมนิตนัไทย โดยการสามารถควา้แชมป์แบดมนิตนัโลก 

ที่เมืองกวางโจว ประเทศจนี ได้เป็นผลสําเร็จ ด้วยการเอาชนะนักแบดมินตนั มือ 1 ของโลก หลี่เสวี่ยรุ่ย ได้เป็น

ผลสําเร็จ 2-1 เซตและการคว้าแชมป์ครัง้น้ี ทําให้น้องเมย์ รัชนก เป็นแชมป์โลกรายการน้ีที่มีอายุน้อยที่สุดใน

ประวตัศิาสตร์ ทําให้เกดิเป็นกระแสความนิยมใหเ้ยาวชนและบุคคลโดยทัว่ไปมคีวามสนใจและมาเล่นแบดมนิตนักนั

มากขึน้ทาํใหก้ฬีาแบดมนิตนัเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในการออกกาํลงักาย เยาวชนและบุคคลทัว่ไปไดม้คีวามสนใจในการเล่น

แบดมนิตนักนัมากขึน้ทําใหต้้องมกีารเลอืกซือ้รองเทา้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะในการเล่นแบดมนิตนั ซึง่ปจัจุบนัไดม้รีองเทา้

แบดมนิตนัออกวางจําหน่ายมากมายหลายยี่ห้อ หลายรุ่นและหลายระดบัราคาให้เลอืกซื้อ ทัง้ยงัมกีารขยายตวัของ

ตลาดรองเทา้แบดมนิตนั เน่ืองจากมกีารพฒันาการผลติจนมคีุณภาพได้มาตรฐาน ทัง้ผูผ้ลติไดม้กีารปรบักลยุทธท์าง

การตลาด และมีการให้ความสําคญักบัตลาดรองเท้าแบดมินตันมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของตลาดรองเท้ากีฬาใน

ประเทศได้เพิ่มสดัส่วนขึ้นอย่างรวดเร็ว และในแวดวงกีฬาแบดมินตัน รองเท้ากีฬาแบดมินตนันับเป็นอุปกรณ์ที่มี

ความสาํคญัและมกีารพฒันาไปอย่างมากไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์กฬีาชนิดอื่นๆ บรษิทัเครื่องกฬีาทัง้ในและต่างประเทศ
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ไดพ้ฒันาวสัดุทีใ่ช้ในเป็นส่วนประกอบของรองเทา้แบดมนิตนั รวมทัง้พฒันารูปแบบสสีนัของรองเท้าแบดมนิตนั เพื่อ

ความสวยงานทนัสมยัและเพื่อใหร้องเทา้แบดมนิตนัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเล่นกฬีาแบดมนิตนัใหด้ขี ึน้ 

 ทัง้น้ี อุปกรณ์กฬีาแบดมนิตนั เป็นสว่นทีส่าํคญัอย่างหน่ึงในการเล่นแบดมนิตนั โดยอุปกรณ์หลกัประกอบได้

ดว้ย ไมแ้บดมนิตนั รองเทา้แบดมนิตนั ลกูขนไก่ ตาขา่ย สนามแบดและผูเ้ล่น ซึง่ผูเ้ล่นแบดมนิตนัไดใ้หค้วามสาํคญักบั

การเลอืกซือ้ไม้แบดมนิตนัที่เป็นอุปกรณ์หลกัในการเล่นแบดมนิตนัแลว้ ยงัไดเ้พิม่ความสําคญัและความสนใจในการ

เลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัมากขึน้ ผูเ้ล่นแบดมนิตนัยงัไดม้องเหน็ว่ารองเทา้แบดมนิตนักเ็ป็นรองเทา้กฬีาเฉพาะทีค่วร

เลอืกซือ้มาสวนใสใ่นการเล่นกฬีาแบดมนิตนัใหเ้หมาะสมและช่วยป้องกนัอาการบาดเจบ็บรเิวณเทา้และขาทีอ่าจเกดิขึน้

ได้ในขณะเล่นแบดมนิตนัได้ ในปจัจุบนัไดม้รีองเทา้แบดมนิตนัหลากหลายยีห่้อ เช่น ยี่หอ้Yonex ยีห่้อVictor ยี่ห้อ 

Dunlop ยีห่อ้ Carlton ยีห่อ้ Kumpoo ยีห่อ้ Pan และอื่นๆเป็นตน้ ซึง่ไดม้หีลายองคป์ระกอบทีผู่เ้ล่นแบดมนิตนัไดใ้ชใ้น

การพจิารณาเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัอาทเิช่น รูปแบบสสีนั ระดบัราคา คุณภาพของวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ และอื่นๆ 

เป็นขอ้พจิารณาเบือ้งตน้ อนันําไปสูก่ารเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนั 

 จากเหตุผลข้างต้นทําให้ผู้วิจ ัยสนใจศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นกฬีาแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ทัง้ยงัสามารถนําขอ้มูลจากการวจิยั

ไปปรบัปรุงและพฒันากลยุทธท์างการตลาดของผูผ้ลติและจาํหน่ายรองเทา้แบดมนิตนั  

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะปจัจยัพื้นฐานส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลทัว่ไปซึง่ประกอบด้วยเพศ อายุ รายไดต่้อเฉลี่ย

เดอืน อาชพีทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นกฬีาแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้น

ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้รองเท้าแบดมนิตนัต่อปี และจํานวนครัง้ในการซื้อ

รองเทา้แบดมนิตนัโดยเฉลีย่ต่อปี 

 3. เพื่อศกึษาลกัษณะปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของ

ผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ แบ่งไดด้งัน้ี 

 1. ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล 

  1.1 เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 

  1.2 อายุ 

   1.2.1 อายุตํ่ากว่า 20 ปี 

   1.2.2 20 – 29 ปี 

   1.2.3 30 – 39 ปี 

   1.2.4 40 – 49 ปี 

   1.2.5 50 ปีขึน้ไป 
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  1.3 ระดบัการศกึษา 

   1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.3.2 ปรญิญาตร ีหรอื สงูกว่า 

  1.4 อาชพี 

   1.4.1 พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง 

   1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.4.3 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 

   1.4.4 นกัเรยีน/นกัศกึษา 

  1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อเดอืน 

   1.5.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

   1.5.2 10,001 – 20,000 บาท 

   1.5.3 20,001 – 30,000 บาท 

   1.5.4 มากกว่า 30,000 บาท 

 2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

  2.2 ดา้นราคา 

  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ลีกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้

เฉลีย่ต่อคนต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

และด้านส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นงบประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้ต่อปี(บาท) และดา้นการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัโดยเฉลีย่(ครัง้ต่อปี)  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์(Demographic) ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั จํานวนสมาชกิใน

ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้อง

ประชากรและช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้านจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถึง

ความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ขอ้มูลด้านประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนด

ตลาดเป้าหมาย คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรอื 

4P’s) หมายถงึ ตวัทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรอืหมายถงึ 

“ชุดของตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาดซึ่งบรษิัทนํามาผสมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน

ตลาดเป้าหมาย” (Kotler. 1997: 92) แนวความคดิเรื่องสว่นประสมทางการตลาดมบีทบาทสาํคญัในทางการตลาดเพราะ
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เป็นการรวมการตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมดเพื่อนํามาใชใ้นการดําเนินงานเพื่อใหธุ้รกจิสอดคล้องกบัความต้องการ

ของตลาดเป้าหมายเราเรยีกสว่นผสมทางการตลาดว่า “4P’s” ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 4 กลุ่มน้ีจะทําหน้าทีร่่วมกนัในการสื่อ

ข่าวทางการตลาดให้แก่ผู้รบัข่าวสารทัง้มวลได้อย่างมปีระสทิธภิาพนอกเหนือไปจากการใชโ้ฆษณาหรอืกจิกรรมการ

สง่เสรมิการตลาด 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ (ชวลันุช อุทยาน.  2554) ความพงึพอใจของลูกคา้ Customer เป็นระดบั

ความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการทํางานของผลติภณัฑต์ามที่

เหน็หรอืเขา้ใจ (Product Perceived Performance) กบัการคาดหวงัของลกูคา้ (Expectation) ซึง่เกดิจากประสบการณ์

และความรูส้กึในอดตีของผูซ้ือ้ สว่นผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการทํางานของผลติภณัฑเ์กดิจากนักการตลาดและ

ฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะต้องพยายามสรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value added) โดย

การทาํงานร่วมกบัฝา่ยต่างๆโดยยดึหลกัการสรา้งคุณภาพรวม (Quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั

(Competitive differentiation) คุณค่าทีส่ง่มอบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกว่าตน้ทุนของลกูคา้ (Cost) ตน้ทุนของลกูคา้สว่น

ใหญ่กค็อืราคาสนิคา้ (Price) นัน่เองส่วน ระดบัความพงึพอใจสามารถแบ่งอย่างกวา้งๆ ได ้3 ระดบั กล่าวคอืหากการ

ทํางานของขอ้เสนอหรอืผลติภณัฑไ์ม่ตรงกบัความคาดหวงัลูกคา้ย่อมเกดิความไม่พอใจหากการทํางานของขอ้เสนอ

หรอืผลติภณัฑ์ตรงกบัความคาดหวงัลูกคา้ย่อมเกดิความพอใจแต่ถ้าเกนิความคาดหวงัลูกคา้กย็ิง่พอใจมากขึน้ความ

พอใจอย่างเดียวไม่สามารถดงึดูดลูกค้าให้อยู่กบัตนตลอดไปดงันัน้ลูกค้าที่ได้รบัความพอใจอย่างสูงไม่ใช่กลุ่มที่จะ

เปลีย่นใจง่ายๆความพอใจหรอืความยนิดใีนระดบัสงูของลูกค้าจะสรา้งความรูส้กึใกล้ชดิทางอารมณ์ความรูส้กึต่อตรา

สนิคา้นัน้ซึง่ไม่ใช่ความชอบธรรมดาทัว่ไปผลทีต่ามมาคอืความภกัดขีองลกูคา้ในระดบัสงูนัน่เอง 

 แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคของเชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 2010: 36-37) ไดเ้สนอ

แบบจําลองเพื่อแสดงให้เหน็ถึงปจัจยัที่กําหนดพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมของผู้บรโิภค 

นําเสนอในรปูแบบกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

 ขัน้ปจัจยันําเขา้ (Input) คอื ปจัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค ประกอบไปดว้ย ความพยายามด้าน

การตลาดของธุรกจิ หมายถงึการทีบ่รษิทัต่างๆพยายามจดักจิกรรมในดา้นการตลาดต่างๆ ไดแ้ก่ สนิคา้ การส่งเสรมิ

การตลาด ราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละความตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิาร ปจัจยั

ภายนอกที่กําหนดพฤติกรรมผู้บรโิภคอกีปจัจยัหน่ึง ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม เช่น ครอบครวั 

กลุ่มอา้งองิ แหล่งขอ้มลูอื่นๆทีไ่ม่ใช่การคา้ ชัน้ทางสงัคม วฒันธรรมและวฒันธรรมย่อย 

 ขัน้กระบวนการ (Process) คอื การทีผู่บ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัภายนอกทาํใหเ้กดิกระบวน การจดัสนิ

ใจซือ้สนิคา้ โดยเริม่จากเกดิความตระหนกัถงึความตอ้งการสนิคา้และบรกิาร จากนัน้จงึเริม่ทาํการ 

คน้หาขอ้มูลก่อนการซื้อ และการประเมนิทางเลอืก กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคจะได้รบัอทิธพิลจากปจัจยั

ภายในของผูบ้รโิภคทางจติวทิยา ไดแ้ก่ แรงจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้บุคลกิภาพ ทศันคต ิรวมทัง้ประสบการณ์ ในอดตี

ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีก่าํลงัตดัสนิใจซือ้ ปจัจยัภายในตวัผูบ้รโิภคนับไดว้่าเป็นปจัจยัสาํคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

 ขัน้ผลลพัธ ์(Output) คอื การทีผู่บ้รโิภคไดต้ดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากบรษิทัใดบรษิทัหน่ึงแลว้ได้

ทดลองใช ้ในกรณีทีผู่บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในสนิคา้หรอืบรกิาร อาจมกีารซือ้ซํ้าโดยทุกครัง้ 

ที่มีการใช้สินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนัน้และส่งผลให้เกิด

ประสบการณ์และความทรงจาํ อนัจะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ครัง้ต่อไป 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้น้ีคือประชากรที่เป็นทัง้เพศชายและหญิง ที่ซื้อรองเท้าแบดมนิตัน  

และใชร้องเทา้แบดมนิตนัในการเล่นกฬีาแบดมนิตนัเป็นประจาํตามสนามแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารคํานวณหาจากการสุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรสาํหรบั

กรณีไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชบญัชา 2555: 25) และกําหนดความผดิไว้ไม่เกนิรอ้ยละ 5            

ทีค่วามเชื่อมัน่95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 ตวัอย่าง อย่างไรกต็ามเพื่อป้องกนัความความผดิพลาดอนัอาจเกดิขึน้ 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้รองเท้า

แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 งบประมาณท่ีใช้ในการซ้ือรองเท้าแบดมินตนัต่อปี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มงีบประมาณในการซือ้

โดยเฉลีย่อยู่ที ่3,591บาท 

 การซ้ือรองเท้าแบดมินตนัโดยเฉล่ียต่อปี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่โดยเฉลีย่ซือ้1ครัง้ต่อปี 

 ระดบัราคาท่ีท่านสนใจซ้ือรองเท้าแบดมินตนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจซือ้ในราคา 1,501 -

3,000 บาท จาํนวน 246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 รองลงมาคอื ราคามากกว่า 3.001 บาท จํานวน 101 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ25.2 และราคาไม่เกนิหรอืเท่ากบั 1,500 บาท จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ13.3  

 บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการซ้ือรองเท้าแบดมินตนั ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มตีวัเองเป็นผู้

มอีทิธพิลในการซือ้ จํานวน 318 คน คดิเป็นรอ้ยละ75.9 รองลงมาคอื บุคคลในครอบครวั/ญาต ิ/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/

เพื่อนทีส่นามแบด จาํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ17.8 และพนกังานขาย/อื่นๆ จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ2.8 

 สาเหตุท่ีท่านจึงซ้ือรองเท้าแบดมินตัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อทดแทนสินค้าเดิมที่ชํารุด/

เสยีหาย จํานวน 374 คน คดิเป็นรอ้ยละ93.5 รองลงมาคอื เป็นสนิคา้รุ่นใหม่ จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ5 เพื่อน

แนะนํา/ชกัชวน/อื่นๆ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ1.6 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสาํคญัต่อพฤตกิรรม

การซื้อรองเท้าแบดมนิตนัของผู้เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นสถานที่จดั

จาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ ์โดยรวมมคีวามสาํคญัระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามสาํคญัระดบัมาก

เช่นเดยีวกนัทุกขอ้ ไดแ้ก่ ชื่อเสยีงของยีห่้อ รูปลกัษณะ(เช่นสสีนั, ความสวยงาม) ความสามารถในการช่วยรบัและ

กระจายแรงกระแทกจากฝา่เทา้ลงสูพ่ืน้คอรท์ ความคงทน และน้ําหนกัเบา 

 ด้านราคา โดยรวมมคีวามสําคญัระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสําคญัระดบัมาก

เช่นเดยีวกนัทุกขอ้ ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติกบัมหีลายราคาใหเ้ลอืกตามรุ่นของรองเทา้ 

 ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย โดยรวมมีความสําคญัระดบัปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี

ความสําคญัระดบัมาก คอื ขายรองเท้าผ่านหา้งสรรพสนิค้า(Super Sport, Sport Mart, FBT) ส่วนขอ้ที่เหลอืมี
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ความสาํคญัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ จาํหน่ายรองเทา้ตามรา้นในคอรท์แบดมนิตนั มขีายบรเิวณหลงัสนามกฬีาแห่งชาต ิ

มขีายตามรา้นขายอุปกรณ์แบดมนิตนัทัว่ไป และมขีายตามงานTrade show เช่น Super Sports, Sports World Expo 

ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมคีวามสาํคญัระดบัระดบัปานกลางและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

มคีวามสาํคญัระดบัมาก คอื มนุษยสมัพนัธข์องพนักงานขาย ระบบสมาชกิทีใ่หส้่วนลดพเิศษ และการจดังานลดราคา

พเิศษ สว่นขอ้ทีเ่หลอืมคีวามสาํคญัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านแผ่นป้านโฆษณากบัการใหส้่วนลดเพิม่จาก

การซือ้สนิคา้ผ่านบตัรเครดติ 

 ตอนท่ี 3 วเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจีํานวน 267 คน คดิเป็นร้อยละ66.8 และเพศหญิงมี

จาํนวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ33.2 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี จาํนวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ42.3 รองลงมา

คอืช่วงอายุ 30-39 ปี จํานวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ28.2 ช่วงอายุ 40-49 ปี จํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 ช่วง

อายุ 50 ปีขึน้ไป จาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ9.5 และอายุน้อยกว่า 20 ปี จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5  

 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป จํานวน 304 คน คดิเป็น

รอ้ยละ76 และตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง จํานวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ

40.5 รองลงมาคอื ประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการ จํานวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ25.7 นักเรยีน/นักศกึษา 

จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ9.5 และขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ14.3 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาท จํานวน 128 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ32 รองลงมาคอื 20,001-30,000 บาท จํานวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ29 มากกว่า 30,001บาท จํานวน 

103 คน คดิเป็นรอ้ยละ25.7 และน้อยกว่า 10,000 บาท จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ13.3 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้เล่นแบดมนิตนัทีม่ลีกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชีพ และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัจาํแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อ1.1 ผู้เล่นแบดมนิตนัที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัของผู้เล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

 สมมติฐานข้อ 1.1.1 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครดา้นงบประมาณการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปีแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.1.2 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปีแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.1.3 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ด้านระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเท้าแบดมนิตนัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อ 1.1.4 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.1.5 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นสาเหตุทีซ่ือ้รองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.2 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั

ของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

 สมมติฐานข้อ 1.2.1 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั

ของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครดา้นงบประมาณการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.2.2 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั

ของผู้เล่นแบดมินตันในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนครัง้ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.2.3 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า

แบดมินตนัของผู้เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ด้านระดบัราคาที่สนใจซื้อรองเท้าแบดมินตนัแตกต่างกนั ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.2.4 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า

แบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันในกรุงเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการซื้อรองเท้าแบดมินตัน

แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.2.5 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั

ของผู้เล่นแบดมินตันในกรุงเทพมหานครด้านสาเหตุที่ซื้อรองเท้าแบดมินตันต่อปีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.3 ผู้เล่นแบดมนิตนัที่มชี่วงอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

 สมมติฐานข้อ 1.3.1 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครดา้นงบประมาณเฉลีย่ต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ผู้เล่นแบดมนิตันที่มีช่วงอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานครดา้นจํานวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัเฉลีย่ต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.3.2 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.3.3 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมินตันในกรุงเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการซื้อรองเท้าแบดมินตันแตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.3.4 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นสาเหตุทีซ่ือ้รองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อ 1.4 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

 สมมติฐานข้อ 1.4.1 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครดา้นงบประมาณเฉลีย่ต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.4.2 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมินตันในกรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาที่สนใจซื้อรองเท้าแบดมินตันแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.4.3 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการซื้อรองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.4.4 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นสาเหตุทีซ่ือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.5 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงรายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั

ของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

 สมมติฐานข้อ 1.5.1 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อรองเท้า

แบดมินตนัของผู้เล่นแบดมินตันในกรุงเทพมหานครด้านงบประมาณเฉลี่ยต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 

 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัที่มชี่วงรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัของผูเ้ล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครด้านจํานวนครัง้ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อ 1.5.2 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้

แบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันในกรุงเทพมหานครด้านระดบัราคาที่สนใจซื้อรองเท้าแบดมินตันแตกต่างกนั ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อ 1.5.3 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้

แบดมนิตนัของผู้เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครด้านบุคคลที่มอีทิธพิลมากที่สุดในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัไม่

แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อ 1.5.4 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่ชี่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้

แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานครดา้นสาเหตุทีซ่ือ้รองเทา้แบดมนิตนัไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อ 2 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จ ัด

จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อ 2.1 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านสถานที่จดั

จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี 
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 ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ด้านผลติภณัฑ์ และด้านสถานที่จดั

จาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณทีใ่ชใ้น

การซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปีในระดบัน้อย ส่วนดา้นราคาและด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการซื้อ

รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปีใน

ระดบัน้อยทีส่ดุ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 สมมติฐานข้อ 2.2 ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั

จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นแบดมินตันใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี 

 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ดา้นผลติภณัฑ์ และด้านการส่งเสรมิ

การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณทีใ่ช้

ในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปีในระดบัน้อยที่สุด ส่วนด้านสถานที่จดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัการซื้อรองเท้า

แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปีในระดบัน้อย อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติ ิ0.05 และดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาค้นคว้า ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า

แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลอภปิรายไดด้งัน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูเ้ล่นแบดมินตนัท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเท้าแบดมินตนัแตกต่างกนั 

1.1 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร โดยทีผู่เ้ล่นแบดมนิตนัทัง้เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนั

แตกต่างกนั ซึ่งสามารถอภิปรายผลแยกตามพฤติกรรม คอื ด้านงบประมาณการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัต่อปี ดา้น

จํานวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัต่อปี ดา้นระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนั และดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิล

มากทีสุ่ดในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั เน่ืองจากผูเ้ล่นแบดมนิตนัส่วนใหญ่นัน้จะเป็นเพศชายซึง่มคีวามสนใจทางดา้น

กฬีาแบดมนิตนัมากกว่าเพศหญงิ และมอีตัราการเล่นกฬีาแบดมนิตนัทีบ่่อยครัง้ ทําใหร้องเทา้แบดมนิตนัอาจมกีารสกึ

หรอหรอืชํารุดได ้จงึทําใหม้จีํานวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ 

บวร ชยัธนะกาญจน์กุล ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้กฬีาของผูอุ้ปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่

พบว่าประเภทรองเทา้กฬีาทีผู่บ้รโิภคซือ้และสถานทีซ่ือ้ จะขึน้อยู่กบัเพศ 

 1.2 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเท้าแบดมนิตนัของผู้

เล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาทีส่นใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนั ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการ

ซือ้รองเท้าแบดมนิตนั และด้านสาเหตุทีซ่ื้อรองเทา้แบดมนิตนัต่อปี แตกต่างกนั เน่ืองจากรองเทา้แบดมนิตนันัน้เป็น

สนิค้าที่มอียู่หลายยี่ห้อ หลายราคาและหลายคุณภาพซึ่งมทีัง้ที่เป็นสนิค้าของไทยและต่างประเทศ ในการเลอืกซื้อ

จะต้องมีการศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อที่จะนํามาเป็นข้อมูลในการตัดสนิใจเลือกซื้อรองเท้าแบดมินตัน ซึ่งผู้เล่น

แบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไปจะมคีวามมัน่ใจในขอ้มูลทีต่วัเองไดนํ้ามาเปรยีบเทยีบกนัและมี

ความมัน่ใจในตัวเองและอาจจะไม่ต้องสอบถามบุคคลอื่นๆในการตัดสนิใจเลือกซื้อรองเท้าแบดมนิตนั อีกทัง้ผู้เล่น

แบดมนิตนัทีม่รีะดบัการศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไปจะมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัทีม่รีาคามากกว่า 3,001

บาทมากกว่าผู้เล่นแบดมินตันที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีเน่ืองจากรองเท้าแบดมินตันที่มีราคาสูงย่อมมี

คุณภาพที่สูงตามไปด้วย ซึ่งทําให้บุคคลที่มอีทิธพิลมากที่สุดในการซื้อรองเท้าแบดมนิตนัและระดบัราคาที่สนใจซื้อ
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รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนัไปมคีวามแตกต่างกนัไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2539: 150) 

กล่าวว่า คนทีม่กีารศกึษาระดบัต่างกนั ย่อมมคีวามรูส้กึนึกคดิ อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยมและความต้องการแตกต่าง

กนัออกไป  

 1.3 ผูเ้ล่นแบดมนิตนัที่มชี่วงอายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซือ้รองเท้าแบดมนิตนัของผู้เล่น

แบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั และดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการ

ซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั เน่ืองจากในการเล่นแบดมนิตนัแต่ละครัง้กจ็ะต้องมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นค่า

เช่าสนามและค่าอุปกรณ์ ดงันัน้ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่อีายุแตกต่างกนักจ็ะมอีาํนาจในการตดัสนิใจใชจ้่ายเงนิทีแ่ตกต่างกนั 

ในการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัไปสวนใส่นัน้กม็อียู่ดว้ยกนัหลายระดบัราคาหากเป็นคนทีม่ชี่วงอายุตํ่ากว่า 20ปีจะมี

ค่าเฉลี่ยที่จะซื้อรองเท้าแบดมินตันที่มีราคาตัง้แต่ 3,001บาทน้อยที่สุดจากช่วงอายุอื่นๆอาจเพราะยงัไม่สามารถ

รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเองได้ จะต้องเป็นภาระหรือได้รบัอนุญาตหรอืคําแนะนําจากผู้ปกครองในการเลอืกซื้อ

รองเทา้แบดมนิตนั อกีทัง้ผูเ้ล่นแบดมนิตนัทีม่อีายุตัง้แต่ 50ปีขึน้ไปจะมขีอ้มูลในคุณภาพของรองเทา้แบดมนิตนัแต่ละ

ยีห่อ้เป็นอย่างดอีาจเพราะมปีระสบการณ์ทีไ่ดเ้ล่นกฬีาแบดมนิตนัมานานและเคยใชร้องเทา้แบดมนิตนัมาแลว้หลายรุ่น

หลายยีห่อ้จงึมค่ีาเฉลีย่จากบุคคลภายนอกทีม่อีทิธพิลในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัน้อยทีสุ่ดจากช่วงอายุอื่นๆ ซึง่ทําให้

ระดบัราคาในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัและบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนัไป ซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีก่ล่าวว่าอายุ เป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง

ของความคดิและพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัไป  

 1.4 ผู้เล่นแบดมินตันที่มีอาชีพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรองเท้าแบดมินตนัของผู้เล่น

แบดมินตันในกรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนครัง้ในการซื้อรองเท้าแบดมินตนั ด้านระดบัราคาที่สนใจซื้อรองเท้า

แบดมนิตนั และดา้นสาเหตุทีซ่ือ้รองเทา้แบดมนิตนัแตกต่างกนั เน่ืองจากคนเรามอีาชพีทีแ่ตกต่างกนั ในแต่ละอาชพีก็

ทาํใหเ้กดิรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัไปเช่นกนั รายไดข้องแต่ละคนกจ็ะมากหรอืน้อยกอ็ยู่กบัอาชพีของตนเอง อย่างนักเรยีน

หรอืนกัศกึษายงัอยู่ในการศกึษาเล่าเรยีนเป็นหลกัยงัไม่ไดท้ํางานกย็งัไม่มเีงนิทีไ่ดจ้ากการประกอบอาชพี เมื่อเลอืกซือ้

รองเทา้แบดมนิตนัจะมค่ีาเฉลีย่ทีจ่ะซือ้รองเทา้แบดมนิตนัทีม่รีาคาตัง้แต่ 3,001บาทน้อยทีส่ดุ แตกต่างกบัคนทีท่ําธุรกจิ

สว่นตวัหรอืเป็นเจา้ของกจิการ เขาสามารถทีจ่ะหาเงนิไดม้ากจงึสามารถทีจ่ะเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัในระดบัราคา

ตัง้แต่ 3,001บาทได ้ทําใหร้ะดบัราคาในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนัมคีวามแตกต่างกนัไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ          

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541 : 129) ทีก่ล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสูค่วามจาํเป็นลคีวามตอ้งการสนิคา้

และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 1.5 ผู้เล่นแบดมนิตันที่มชี่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรองเท้า

แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนัในกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั และดา้นระดบัราคาที่

สนใจซื้อรองเท้าแบดมินตนัแตกต่างกนั เน่ืองจากผู้เล่นแบดมนิตนัแต่ละคนกม็รีายได้ที่แตกต่างกนัไปแต่กต็้องการ

สนิคา้ทีม่คีุณภาพดซีึง่กม็รีาคาทีส่งู จะเหน็ไดว้่าคนสว่นใหญ่ทีม่รีายไดต้ัง้แต่30,000บาทขึน้ไปสามารถทีจ่ะตดัสนิใจซือ้

รองเทา้แบดมนิตนัทีม่รีะดบัราคามากกว่า 3,001บาทไดแ้ตกต่างกบัคนส่วนใหญ่ทีม่รีายไดอ้ยู่ที1่0,001-15,000บาทจะ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้แบดมนิตนัที่มรีะดบัราคาทีม่รีาคา1,501-3,000บาท ทําใหผู้เ้ล่นแบดมนิตนัที่มชี่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนแตกต่างกนั เลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัทีม่รีะดบัราคาแตกต่างกนัไป ซึง่สอดคลอ้งกบั ชชัวาล พลเยีย่ม (2551: 

บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้กฬีาไดผ้ลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า 5,000 บาทซือ้รองเทา้กฬีาโดยพจิารณาจากตราสนิคา้คดิเป็นอนัดบัแรกสว่นใหญ่ซือ้

รองเทา้กฬีาประเภทวิง่ออกกาํลงักาย (warm) มคีวามถี่ในการซือ้รองเทา้คู่ใหม่คอื 6 เดอืนต่อครัง้ซึง่จะเปลีย่นรองเทา้

กฬีาคู่ใหม่เมื่อรองเทา้คู่เดมิชาํรุดโดยใชร้องเทา้กฬีาเพื่อใสเ่ล่นกฬีาและในโอกาสอื่นๆ จะซือ้รองเทา้ทีล่ะ 1 คู่ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือรองเท้า

แบดมินตนัของผู้เล่นแบดมินตนัในกรงุเทพมหานคร ในด้านงบประมาณท่ีใช้ในการซ้ือต่อปี (บาท) และด้าน

การซ้ือรองเท้าแบดมินตนัโดยเฉล่ีย(ครัง้ต่อปี) 

 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดของรองเทา้แบดมนิตนั ดา้นผลติภณัฑส์มัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้รองเท้า

แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนั ดา้นงบประมาณทีใ่ชซ้ือ้ต่อปี และดา้นการเลอืกซื้อรองเทา้แบดมนิตนัโดยเฉลีย่ต่อปี 

อาจเน่ืองจากรองเท้าแบดมนิตนัที่มชีื่อเสยีง มีลกัษณะสสีนัที่สวย มคีวามสามารถในการช่วยรบัและกระจายแรง

กระแทกจากฝา่เทา้ลงสูพ่ืน้คอรท์ มคีวามคงทนและน้ําหนกัเบาย่อมมรีาคาทีส่งู แต่ดว้ยชื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัและคุณภาพที่

ดีย่อมทําให้ผู้เล่นแบดมินตันยอมที่จะมีการตัง้งบประมาณไว้ใช้ในการซื้อรองเท้าแบดมินตันเพื่อให้ได้รองเท้า

แบดมนิตนัทีม่คุีณภาพนัน้ สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ  เสรรัตัน์ และคณะ (2541: 124-151) ระบุ การตดัสนิใจของผูบ้รโิภค

มีจุดเริ่มต้นจากการมีสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดความต้องการ สิง่กระตุ่นที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่ง

เปรยีบเสมอืนกล่อมดําที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สกึนึกคดิของผูซ้ื้อจะไดร้บัอทิธพิลจากสิง่กระตุ้น แล้วมกีาร

ตอบสนองจากผูซ้ือ้หรอืการตดัสนิใจจากผูซ้ือ้ สิง่กระตุน้ทางการตลาดเป็นสิง่ทีน่กัการตลาดสามารถควบคุมและจดัใหม้ี

ขึน้เป็นสิง่กระตุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย สิง่กระตุ้นดา้นผลติภณัฑ ์สิง่กระตุ้นดา้นราคา 

สิง่กระตุ้นดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่าย และสิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด ยงัสอดคลอ้งกบั Philip Kotler and Kevin 

Lane Keller (2009, P. 62) ระบุ ทีไ่ดใ้หคุ้ณสมบตัทิีส่าํคญัของผลติภณัฑว์่า คุณภาพผลติภณัฑ ์ (Product Quality) 

เป็นการวดัการทํางานและวดัความคงทนของผลติภณัฑเ์กณฑใ์นการวดัคุณภาพถอืหลกัความพงึพอใจของลูกคา้และ

คุณภาพทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั ยงัสอดคลอ้งกบั ศริฏา สชียัชนะ ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้

รองเทา้เตน้แอโรบกิ พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้เตน้แอโรบกิระดบัความสาํคญั

ของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้เต้นแอโรบกิ ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่าใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมากทีส่ดุ ใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้ทีม่คุีณภาพและมาตรฐานมากทีส่ดุ 

 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดของรองเท้าแบดมินตัน ด้านราคาสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้า

แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนั ดา้นงบประมาณทีใ่ชซ้ือ้ต่อปี อาจเน่ืองจากรองเทา้แบดมนิตนัทีเ่ป็นยีห่อ้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั

เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงูอาจมาจากตน้ทุนการผลติหรอืนําเขา้มสีงู อาจดว้ยยีห่อ้ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั

ในคุณภาพจากผู้เล่นแบดมินตันโดยทัว่ไป จึงทําให้ผู้เล่นแบดมินตันได้ให้ความสนใจในเรื่องของราคาว่ามีความ

เหมาะสมและเป็นราคาที่ตนเองยอมรบัได้เพื่อที่จะได้มกีารตัง้งบประมาณในการเลอืกซื้อรองเท้าแบดมนิตนัคู่นัน้ๆที่

ตนเองไดใ้หค้วามสนใจ สอดคลอ้งกบั บวรชยั ธนะกาญจน์กุล (2543 : 60) ไดศ้กึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการเลอืกซือ้

รองเทา้กฬีาของผูอุ้ปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ระบุการจดัรายการสง่เสรมิการขายทีท่าํใหก้ลุ่มตวัอย่างพงึพอใจมาก

ทีสุ่ดคอืการลดราคา การตดัสนิใจซือ้รองเทา้คู่ใหม่จะพจิารณาจากระดบัราคาเป็นอนัดบัแรก ยงัสอดคลอ้งกบั ศริฏา             

สชียัชนะ ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้เต้นแอโรบกิ พบว่าระดบัความสาํคญัของปจัจยั

สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้เต้นแอโรบกิ ดา้นราคา พบว่าใหค้วามสาํคญัในระดบัมากทีสุ่ด 

และใหค้วามสาํคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากทีส่ดุ 

2.3 สว่นประสมทางการตลาดของรองเทา้แบดมนิตนั ดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่ายสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนั ดา้นงบประมาณทีใ่ชซ้ือ้ต่อปี และดา้นการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัโดยเฉลีย่

ต่อปี อาจเน่ืองจากรองเทา้แบดมนิตนัใชเ้ฉพาะกฬีาแบดมนิตนั ซึง่เป็นสนิคา้ทีไ่ม่ไดม้วีางจาํหน่ายตามรา้นคา้โดยทัว่ไป 

จะมีจําหน่ายก็ในห้างสรรพสนิค้า ร้านจําหน่ายอุปกรณ์แบดมินตันหรือตามงานแสดงสนิค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา             

เมื่อผูเ้ล่นแบดมนิตนัไดม้โีอกาสเดนิทางไปสถานทีท่ีม่รีองเทา้แบดมนิตนัวางจาํหน่ายอยู่ จะมกีารตัง้งบประมาณไวใ้ชใ้น

การเลือกซื้อรองเท้าแบดมินตนัและวางแผนในการเลอืกซื้อรองเท้าแบดมินตันโดยเฉลี่ยต่อปี สอดคล้องกบั พิษณุ              

จงสถิตวฒันา (2548: 10-16) ระบุผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่เราต้องการเสนอขายจะดเีพยีงใดกต็าม คงจะมปีระโยชน์        
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น้อยมาก ถ้าผู้บริโภคเป้าหมายหาซื้อได้ในเวลาที่เขาต้องการและในสถานที่ที่เขาจะหาซื้อได้สะดวกที่สุดและน่ีคือ

วตัถุประสงค์หลกัของช่วงทางการจดัจําหน่าย ยงัสอดคล้องกบั บวร ชยัธนะกาญจน์กุล (2543: 60) ศึกษาเรื่อง 

“พฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้กฬีาของผูอุ้ปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตวัอย่างจํานวนมากจะเลอืกซือ้

รองเทา้สาํหรบัวิง่จ๊อกกิง้ รองลงมาคอืรองเทา้ผา้ใบซึง่สามารถเล่นกฬีาไดห้ลายชนิด ซึง่กลุ่มตวัอย่างจะทําการซือ้ผ่าน

หา้งสรรพสนิคา้เพราะสะดวกในการหาซือ้และสามารถทีจ่ะเลอืกรองเทา้กฬีาประเภทอื่นๆไดอ้กีดว้ย 

2.4 ส่วนประสมทางการตลาดของรองเทา้แบดมนิตนั ดา้นการส่งเสรมิการตลาดสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้รองเทา้แบดมนิตนัของผูเ้ล่นแบดมนิตนั ดา้นงบประมาณทีใ่ชซ้ือ้ต่อปี และดา้นการเลอืกซือ้รองเทา้แบดมนิตนัโดย

เฉลีย่ต่อปี อาจเน่ืองจากรองเทา้แบดมนิตนัไม่ใช่สนิคา้ทีม่วีางจาํหน่ายอยู่โดยทัว่ไปแต่เป็นสนิคา้เฉพาะกลุ่มกฬีา โดยผู้

ที่เลอืกซื้อกจ็ะเป็นผู้ที่เล่นแบดมนิตนัอยู่เป็นประจํา ทําให้การทํารายการส่งเสรมิการตลาดในรูปแบบต่างๆ อาทิติด

โปสเตอร์ นําสนิค้ามาแนะนํา หรอืมกีารลดราคาสนิค้า เป็นต้น จะเน้นและเจาะไปที่กลุ่มผู้เล่นแบดมนิตนัตามสนาม 

แบด เพื่อให้ผู้เล่นแบดมนิตนัได้เกดิความสนใจและเกดิความพึ่งพอใจในรองเท้าแบดมนิตนัยี่ห้อและรุ่นนัน้ๆ เพื่อที่

ตนเองจะได้ทําการตัง้งบประมาณไว้ใช้ในการเลอืกซื้อรองเท้าแบดมนิตนั สอดคล้องกบั นพรตัน์ ตรคีนัธา (2537)  

ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่สี่วนสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้กฬีา พบว่าสื่อโฆษณาทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้

กฬีาไดแ้ก่โทรทศัน์นิตยสารบลิบอรด์และหนงัสอืพมิพส์ว่นวธิกีารสง่เสรมิการขายทีค่วรนํามาใชไ้ดแ้ก่การลดราคา, การ

จดัโชว์สนิค้าการแนะนําสนิค้าแก่ลูกค้าจงึมีความจําเป็นมากนอกจากน้ีแล้วคุณภาพของสนิค้าก็เป็นสิง่สําคญัมาก

เช่นกนั 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีในเรื่องของประชากรศาสตร ์ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด

พฤติกรรมการซื้อ ในการวิจัยครัง้ต่อไปหากได้นํารองเท้าแบดมินตันมาทําการศึกษาควรที่จะมีการเพิ่มปจัจัย

องคป์ระกอบอื่นๆ เช่น ทศันคต ิแรงจูงใจ การบัรู ้ฯลฯ มาเป็นแนวคดิและทฤษฎเีพิม่เตมิในการสรา้งกรอบแนวคดิซึง่

อาจจะทําให้ค้นพบข้อแตกต่างจากงานวิจยัในครัง้น้ีและทําให้ได้สารสนเทศที่มากขึ้นเกี่ยวกบัองค์ความรู้ใหม่ๆที่

น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัรองเทา้แบดมนิตนัในการทีจ่ะนําไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธ์

ทางธุรกจิ 

 2.  ควรทีจ่ะมกีารศกึษาปจัจยัอื่นๆทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้รองเทา้แบดมนิตนั เพื่อหาความแตกต่างๆ ในดา้น

ต่างๆ และเป็นการประเมนิความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิ 

 3.  ควรที่จะมกีารศกึษาถึงสภาวการณ์แข่งขนั ลกัษณะของตลาด และปจัจยัอื่นๆ ที่มผีลต่อตลาดรองเท้า

แบดมนิตนั ซึง่เป็นตลาดเฉพาะ ทัง้ยงัจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบรษิทัทีผ่ลติหรอืนําเขา้รองเทา้แบดมนิตนัสามารถนํา

ขอ้มลูน้ีไปใชเ้ป็นสว่นในการกาํหนดแผนธุรกจิ 

 4.  ควรที่จะมีการเพิ่มข้อคําถามปลายเปิดเข้าไปในแบบสอบถาม เช่น ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกบัรองเท้าแบดมินตัน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะข้อคดิเห็นต่างๆ อีกทัง้ยงัสามารถนํา

ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะมาใหป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาขอ้บกพร่องต่างๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์         

อาชารุ่งโรจน์ อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ที่กรุณาเสยีสละเวลาในการให้คําปรกึษา ชี้แนะ ตรวจสอบและแก้ไข เพื่อ

ปรบัปรุงงานวจิยัใหเ้สรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และอาจารย ์ดร.ลํ่าสนั เลศิกูลประหยดั ทีใ่หค้วาม

กรุณาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพแบบสอบถาม และให้การแนะนําในการวิจยัครัง้น้ี ซึ่งส่งผลให้งานวิจยั

สามารถแกไ้ขจุดบกพร่องและสาํเรจ็ลุล่วง 
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 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั          

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูต้ลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน

ตลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุกท่าน 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในงานวจิยัน้ี 

 สุดท้ายน้ี ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ สมาชกิในครอบครวั ญาติพีน้่อง และเพื่อนๆ MBA           

ทีค่อยใหค้วามรกั ความเขา้ใจ ความช่วยเหลอืและใหก้าํลงัใจตลอดมาจนผูว้จิยัมมีุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็

ในการศกึษาครัง้น้ี 
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