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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้และความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร

ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่

ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิ ในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี จํานวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู สถติทิีใ่ช้

ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว การ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัในระดบัที่น้อยที่สุด การวเิคราะห์เชิง

ถดถอยแบบพหคุณู และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั   

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยูท่ี ่20,001 - 30,000 บาท  

 2.  ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของรองเทา้เจลลีบ่นัน่ี โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ด้านบุคคลหรือพนักงานขาย ด้านกระบวนการ และด้านราคา โดยด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 3.  ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้เจลลีบ่นัน่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 4.  พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี โดยผูบ้รโิภค มจีาํนวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทัง้หมด ประมาณ 2 คู่ ราคา

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ต่อคู ่447.20 บาท ความถีท่ีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี 2 ครัง้/ 6 เดอืน ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี 2 วนั เหตุผลที่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี ซื้อเพราะโปรโมชัน่ ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ีที่ร้านใน

หา้งสรรพสนิคา้ และสว่นใหญ่ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีดว้ยตนเอง 

 5.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ในดา้นความถีท่ีซ่ือ้รองเทา้

เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 6.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ในดา้นความถี่ 

ทีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6เดอืน) และดา้นจํานวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีม่ที ัง้หมด (คู่) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 7.  ผูบ้รโิภคเพศหญิงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี ในด้านราคา

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ ือ้ (บาท/คู่) และดา้นความถี่ทีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 8.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ในด้านระยะเวลาทีใ่ชใ้น

การตดัสนิใจซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี (วนั) และด้านความถี่ที่ซื้อรองเท้ารองเท้าเจลลี่บนัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01และ 0.05 ตามลาํดบั 

 9.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีในดา้นราคา

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ (บาท/คู่) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  10.  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

ลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านบุคคลและพนักงาน มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี ด้านจํานวนรองเท้าเจลลี่บนัน่ีที่มีทัง้หมด (คู่) โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า               

ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  11.  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบคุคลและ

พนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้น

ราคารองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ (บาท/คู่) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า  

ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 

  12.  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้นความถีท่ ีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี 

(ครัง้/ 6 เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั และดา้นราคา ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  13.  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้นระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจซื้อ

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (วนั) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  14. การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีในดา้นจาํนวนรองเทา้เจล

ลี่บนัน่ีที่มีทัง้หมด ด้านราคารองเท้าเจลลี่บนัน่ีที่ซื้อ ความถี่ที่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี และด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ตราสนิคา้ ความพงึพอใจ การซือ้รองเทา้  

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study the perceived brand value and satisfaction in service 

marketing mix related to female consumers’ purchasing behavior of Jelly Bunny shoes in Bangkok metropolis. 

The samples of this research are 400consumers who purchased Jelly Bunny shoes. A questionnaire was 

used for data collection. The statistical data was processed by using a statistical modeling software program. 



 3 

The statistical methods used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 

analysis of variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

 The research results are as follows: 

 1. The majority of respondents are female, with age of 21-30 years old, single, graduated in 

Bachelor Degree and working in private company with salary THB20,001-30,000 per month. 

 2.  The satisfaction of Jelly Bunny shoe’s service marketing mix in overall and each aspects are at 

satisfied level. In addition, the satisfaction of product, physical evidence, people, process and price are at 

satisfied level respectively. For the satisfaction of promotion and place aspect are at moderate level. 

 3.  The perceived brand value in overall is at satisfied level. 

 4.  The majority of respondents have approximate 2 Jelly Bunny shoes, average amount of 

payment was Baht 447.20 per time. The frequency of purchase was 2 times per 6 month at department stores 

and time to purchase decision was average 2 days. The majority  of consumers were purchase decision with 

promotion by themselves.  

 5.  Consumers with different age have different consumers’ purchasing behavior of Jelly Bunny 

shoes in term of frequency of purchase at a statistically significant level of 0.01 

 6.  Consumers with different marital status have different consumers’ purchasing behavior of Jelly 

Bunny shoes in term of frequency of purchase and number of Jelly Bunny shoe at statistically significant 

levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

 7.  Consumers with different education level have different consumers’ purchasing behavior of Jelly 

Bunny shoes in term of amount of payment per time and frequency of purchase at statistically significant 

levels of 0.01 and 0.05, respectively. 

 8. Consumers with different occupation have different consumers’ purchasing behavior of Jelly 

Bunny shoes in term of time to purchase decision and frequency of purchase at a statistically significant level 

of 0.01and 0.05 respectively. 

 9. Consumers with different monthly income have different consumers’ purchasing behavior of Jelly 

Bunny shoes in term of amount of payment per time at statistically significant level of  0.01. 

 10. The satisfaction of product, price, place, physical evidence, promotion, process, and people 

aspects have low positive relationship to consumers’ purchasing behavior of Jelly Bunny shoes in term of 

number of Jelly Bunny shoe statistically significant level of 0.01. 

 11. The satisfaction of promotion, product, people, physical evidence and process aspects have 

low positive relationship to consumers’ purchasing behavior of Jelly Bunny shoes in term of amount of 

payment per time at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 

 12. The satisfaction of promotion, product, physical evidence and process aspects have 

moderately positive relationship and the satisfaction of price, people and place aspects have low positive 
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relationship to consumers’ purchasing behavior of Jelly Bunny shoes in term of frequency of purchase at 

statistically significant level of 0.01. 

 13. The satisfaction of physical  evidence, place and promotion aspects have low positive 

relationship to consumers’ purchasing behavior of Jelly Bunny shoes in term of time to purchase decision at 

statistically significant level of 0.01. 

  14. Perceived brand value has low positive relationship to consumers’ purchasing behavior of Jelly 

Bunny shoes in term of number of Jelly Bunny shoe amount of payment per time, frequency of purchase and 

time to purchase decision at statistically significant level of 0.01. 

 

Keywords: Brand, Satisfaction, Shopping Shoes 

 

บทนํา 

 รองเทา้เป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัมากในปจัจุบนั นอกจากการสวมใส่เพื่อป้องกนัอนัตรายจากอุบตัเิหตุและ

ป้องกนัเชือ้ต่างๆ ทีอ่าศยัอยู่ตามพืน้ รองเทา้ยงัช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพและความมัน่ใจแก่ผูท้ ีส่วมใส ่โดยแนวโน้ม

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปจัจุบนันัน้มคีวามต้องการที่หลากหลายและต้องการรองเท้าที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของตนเองมากทีสุ่ด ในการเลอืกซือ้รองเทา้ของผูบ้รโิภคแต่ละครัง้ผูบ้รโิภคจงึใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของ

วสัดุ การออกแบบ และดไีซน์ของรองเทา้ดว้ย ผูบ้รโิภคหน่ึงคนไม่ได้มรีองเท้าเพยีงหน่ึงคู่ อาจจะมหีลายๆ คู่เพื่อให้

เหมาะสมกบัการแต่งกายและการดําเนินชวีติ ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมตลาดรองเทา้มกีารเติบโตมาก โดยในปีทีผ่่านมา

มลูคา่ตลาดของอุตสาหกรรมรองเทา้ในประเทศไทย มมีลูคา่การสง่ออกสงูถงึ 5 หมื่นลา้นบาท (กระทรวงอุตสาหกรรม. 

(ออนไลน์). แหล่งทีม่า: https://industry.go.th/. 2 ธนัวาคม 2556)  

 ในปจัจบุนัอุตสาหกรรมรองเทา้มหีลายแบบมากขึน้ ทัง้รองเทา้หนงั รองเทา้ผา้ รองเทา้ยาง รองเทา้พลาสตกิ 

และอุตสาหกรรมการผลติและจาํหน่ายรองเทา้กม็กีารแข่งขนักนัทีส่งูมากขึน้เป็นลําดบัทุกตราสนิคา้ทีผ่ลติรองเทา้กท็ํา

การพฒันา ปรบัปรุงรปูแบบและคุณภาพของสนิคา้อยา่งต่อเน่ือง มกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธด์า้นการบรหิารงาน และดา้น

การตลาดเพื่อใหต้รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค หรอืกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถสูก้บัคู่แข่งใน

อุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้

 รองเท้าเจลลี่บนัน่ีเป็นรองเท้าพลาสติกพีวีซี อีกยี่ห้อหน่ึงที่พยายามพฒันาตนเองอยู่เสมอ ทัง้ด้านการ

ออกแบบทีท่นัสมยั มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น สสีนัทีส่วยงาม คุณภาพของวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ ทีเ่ป็นวสัดุคุณภาพนําเขา้

จากต่างประเทศ และด้านการดําเนินงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการและลกัษณะการใช้ชวีติของกลุ่ม

ผูบ้รโิภคผูห้ญงิทีเ่ปลีย่นไป และขยายกลุ่มเป้าหมายใหม้ากยิง่ขึน้ โดยการกระจายสาขาไปตามจงัหวดัต่างๆ ครอบคลุม

ทุกพื้นที ่แต่ในขณะเดยีวกนัคู่แข่งในตลาดกม็จีํานวนมากขึน้และการแข่งขนัในอุตสาหกรรมรองเทา้พลาสติกกนัจงึมี

ความรุนแรงตามลาํดบั 

 จากทีก่ล่าวมาจงึทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา “การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้และความพงึพอใจต่อสว่นประสมทาง

การตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บัน น่ี ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร” การทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษากลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร เพราะวา่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคสว่น

ใหญ่ของผลติภณัฑเ์จลลีบ่นัน่ี และเป็นกลุ่มทีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจและมกีาํลงัซือ้ทีส่งู การวจิยัครัง้น้ีเพื่อศกึษาหาขอ้

ไดเ้ปรยีบทีท่าํใหผู้บ้รโิภครบัรูล้ะเลอืกซือ้ผลติภณัฑข์องเจลลีบ่นัน่ี (Jelly Bunny) เพือ่นําไปพฒันาดา้นต่างๆ ใหต้รงกบั

ความตอ้งการมากยิง่ขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ีของ

ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการซือ้

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) 

   1.1.1  อายุ 

    1.1.1.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั20ปี 

    1.1.1.2 อายุ21-30ปี 

    1.1.1.3 อายุ31-40 ปี 

    1.1.1.4 อาย ุ41ปีขึน้ไป 

   1.1.2  สถานภาพสมรส 

    1.1.2.1 โสด 

    1.1.2.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.2.3 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

   1.1.3  ระดบัการศกึษา  

    1.1.3.1 ตํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    1.1.3.2 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. 

    1.1.3.3 อนุปรญิญา/ ปวส. หรอืเทยีบเทา่ 

    1.1.3.4 ปรญิญาตร ี

    1.1.3.5 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  อาชพี 

    1.1.4.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

    1.1.4.2 ขา้ราชการ 

    1.1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.4.4 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.4.5 ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

    1.1.4.6 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................. 

   1.1.5  รายไดต่้อเดอืน 

    1.5.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

    1.5.2 10,001-20,000 บาท 

    1.5.3 20,001-30,000 บาท 

    1.5.4 30,001-40,000 บาท 

    1.5.5 40,001 บาทขึน้ไป 
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  1.2  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) 

   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์

   1.2.2  ดา้นราคา 

   1.2.3  ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

   1.2.5  ดา้นบุคคล หรอืพนกังาน 

   1.2.6  ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

   1.2.7  ดา้นกระบวนการ 

  1.3  การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ของผูบ้รโิภคผูห้ญงิใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี   

แตกต่างกนั 

 2.  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีของผูบ้รโิภคเพศหญงิใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้มีผู้ให้

ความหมายดงัน้ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42)[1] ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

(Demographic) หมายถงึลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่ว่ยกาํหนดตลาดเป้าหมายโดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง

นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของสว่นตลาด 

 2.  เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าํคญัเช่นในอดตีสตรเีป็นเป้าหมายสาํหรบัผลติภณัฑ์

เครื่องสาํอางยาระงบักลิน่กายปจัจุบนัจะเหน็ไดว้่าสนิคา้เหล่าน้ีมคีวามเจรญิเตบิโตสงูมากในส่วนตลาดชายหรอืสนิคา้

ประเภท 2 เพศ (Unisex) 

 3.  ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภคนักการตลาด

จะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึงและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้านสื่อที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสนิใจในครวัเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดใหเ้หมาะสม 

 4.  รายไดก้ารศกึษาอาชพี (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกาํหนดสว่น

ของตลาดโดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวยแต่อยา่งไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและมี
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รายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ปญัหาสาํคญัในการแบง่สว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดยีวกค็อืรายไดจ้ะเป็น

ตวัชีก้ารมหีรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการ

ดาํรงชวีติรสนิยมค่านิยมอาชพีการศกึษาฯลฯประกอบการ 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกิจบริการ  คอทเลอร ์(Philip Kotler. 2000)[2] 

ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixs) ไวว้่าหมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถ

ควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความต้องการ

ผลติภณัฑข์องกจิการ   

 ความหมายของคณุค่าตราสินค้า 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2547:  66)[3] ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสนิคา้ว่า คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) 

เป็นความคดิหรอืความรูส้กึเชงิบวกทีผู่บ้รโิภคมต่ีอสนิคา้นัน้ๆ หรอืเป็นคุณค่าผลติภณัฑท์ีร่บัรู ้(Perceived values) ใน

สายตาของผูบ้รโิภค  

 เสรมิยศ ธรรมรกัษ ์(2553:  38)[4] ไดใ้หค้วามหมายของคณุคา่ตราสนิคา้วา่ คุณค่าตราสนิคา้ หมายถงึ การ

ทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเชงิบวกในสายตาของลูกคา้ซึง่เป็นผูซ้ือ้ เกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อผูบ้รโิภคคุน้เคยกบัตรา

สนิคา้ มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตราสนิคา้อย่างมัน่คง จดจาํตราสนิคา้ไดด้ว้ยสิง่เชื่อมโยงทีไ่ม่ซํ้ากบัตราสนิคา้อื่น 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้

เจลลีบ่นัน่ีในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทาํวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีเน่ืองจากไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ตูร

คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณีทีไ่มท่ราบประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 74) คาํนวณกลุ่มตวัอย่าง

ดว้ยสตูรของทาโร่ ยามาเน ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และความคลาดเคลือ่นมากทีส่ดุทีย่อมรบัได ้5% หรอื 0.05 จาก

สตูรทีค่าํนวณจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน และผูว้จิยัไดเ้พิม่จาํนวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 4% ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 15 

คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 

 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง วธิกีารสุม่ตวัอย่างจะใชว้ธิตีามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนทีซ่ือ้

หรอืเคยซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีจากรา้นสาขาของเจลลีบ่นัน่ี จาํนวน 10 สาขา เจาะจงเฉพาะทีร่า้นจําหน่ายทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ใน

กรุงเทพมหานคร จากรา้นเจลลี่บนัน่ีในประเทศไทยจํานวน 21 สาขา (เจลลีบ่นัน่ี. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า: https:// 

jellybunny.com/location.php. 1 ธันวาคม 2556) เน่ืองจากทัง้ 10 สาขา เป็นสาขาที่เปิดดําเนินการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามโควต้า (Quota Sampling) แบง่กลุ่มตวัอยา่งออกเป็น10 กลุ่ม โดยเกบ็

ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีจากรา้นเจลลีบ่นัน่ีทีต่ ัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาเซน็ทรลั พระราม2 จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาเซน็ทรลั แจง้วฒันะ  จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาเมกาบางนา  จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาบทีเีอสชดิลม  จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาบทีเีอสพรอ้มพงษ ์ จาํนวน 40 คน 
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   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาบทีเีอสอโศก  จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาบทีเีอสอนุสาวรยีช์ยัฯ จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาบทีเีอสหมอชติ  จาํนวน 40 คน 

   รา้นเจลลีบ่นัน่ีสาขาซซูกู ิอเวนิว  จาํนวน 40 คน 

 ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling)  กบัผูบ้รโิภคทีเ่ตม็ใจและ

ยนิดสีละเวลาใหข้อ้มลู เกบ็ขอ้มลูตามสาขาทีร่ะบใุนขัน้ที ่2 โดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวนํ้าไปเกบ็ขอ้มลูใหค้รบ

ตามจาํนวนแบบสอบถามทีต่อ้งการ 

 

ผลการวิจยั  

 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยูท่ี ่20,001 - 30,000 บาท  

 2.  ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของรองเทา้เจลลีบ่นัน่ี โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ด้านบุคคลหรือพนักงานขาย ด้านกระบวนการ และด้านราคา โดยด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 3.  ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้เจลลีบ่นัน่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 4.  พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี โดยผูบ้รโิภค มจีาํนวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทัง้หมด ประมาณ 2 คู่ ราคา

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ต่อคู ่447.20 บาท ความถีท่ีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี 2 ครัง้/ 6 เดอืน ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี 2 วนั เหตุผลที่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี ซื้อเพราะโปรโมชัน่ ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ีที่ร้านใน

หา้งสรรพสนิคา้ และสว่นใหญ่ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีดว้ยตนเอง 

 5.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ในดา้นความถีท่ีซ่ือ้รองเทา้

เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 6.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ในดา้นความถีท่ี่

ซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6เดอืน) และดา้นจาํนวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีม่ที ัง้หมด (คู่) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 7.  ผูบ้รโิภคเพศหญิงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี ในด้านราคา

รองเท้าเจลลีบ่นัน่ีทีซ่ ือ้ (บาท/คู่) และดา้นความถี่ทีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 8.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ในด้านระยะเวลาทีใ่ชใ้น

การตดัสนิใจซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี (วนั) และด้านความถี่ที่ซื้อรองเท้ารองเท้าเจลลี่บนัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01และ 0.05 ตามลาํดบั 

 9.  ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีในดา้นราคา

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ (บาท/คู่) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  10.  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

ลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านบุคคลและพนักงาน มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการซือ้รองเท้าเจลลี่บนัน่ี ด้านจํานวนรองเท้าเจลลี่บนัน่ีทีม่ที ัง้หมด (คู่) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ใน

ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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  11.  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบคุคลและ

พนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้น

ราคารองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ (บาท/คู่) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า  

ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 

  12.  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้นความถีท่ ีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี 

(ครัง้/ 6 เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั และดา้นราคา ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  13.  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้นระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจซื้อ

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (วนั) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  14. การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีในดา้นจาํนวนรองเทา้เจล

ลี่บนัน่ีที่มีทัง้หมด ด้านราคารองเท้าเจลลี่บนัน่ีที่ซื้อ ความถี่ที่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี และด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้และความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี ของผู้บรโิภคผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นที่นํามา

อภปิรายตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงัน้ี 

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร ์จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพีและ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน กบัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี จากการศกึษาพบวา่ 

  1.1  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ทีซ่ ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) 

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31-40 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีท่ ีซ่ือ้

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/6เดอืน) มากทีส่ดุ เพราะ สนิคา้แฟชัน่มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ ส ีและคอลเลคชัน่ทุกๆ 6 เดอืน 

ซึง่ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 31-40 ปีเป็นกลุ่มทีม่รีายไดแ้ละคอ่นขา้งมอีาชพีทีม่ ัน่คงรวมถงึการมอีาํนาจในการซือ้มากกวา่กลุ่ม

อายอุืน่ๆ  

   เน่ืองจากรองเท้าเจลลี่บนัน่ีเป็นสนิค้าแฟชัน่ที่มีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของรองเท้า ส ีและคอล

เลคชัน่ต่างๆ และราคาค่อนขา้งสงู จงึทาํใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีายรุะหวา่ง 31-40 ปี ซึง่เป็นชว่งอายทุีม่อีาํนาจในการ

ซือ้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นัคมนน ภู่ทอง (2550) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี ้ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีแ้ตกต่างกนั พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตํ่ากว่า 

21ปี มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีน้้อยกวา่น้อยกวา่อาย ุ31-40 ปี 

  1.2  ผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีสถานสภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึ่ง

สามารถอภปิรายผลแยกตามพฤตกิรรม คอื ดา้นจํานวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีม่ที ัง้หมด (คู่) พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพ

หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีมากทีสุ่ด เน่ืองจาก การซือ้สนิค้าหรอืใชจ้่าย

ของผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนันัน้ มบีุคคลในครอบครวัเป็นผูต้ดัสนิใจร่วม จงึทําใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพ

สมรส/ อยูด่ว้ยกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ดา้นจาํนวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีม่ที ัง้หมด (คู่) ตํ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพหมา้ย/

หย่า/แยกกนัอยู่ ดา้นความถี่ทีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6เดอืน) พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/ อยุ่ดว้ยกนั มี
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พฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีท่ีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) สงูทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทางสงัคม

ทีต่อ้งพบปะผูค้นในหลายกลุ่มมากขึน้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นรปูแบบของการแต่งกายตามกลุ่มทางสงัคมเพื่อแสดง

ถงึสถานะทีเ่ปลีย่นไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เชฟแมน และกานุค (Schiffman; & Kanuk. 2000) ทีก่ล่าวว่า ปจัจยั

ทางสงัคม (Social Factors) เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจําวนัและมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อพฤตกิรรม

การซื้อ แบ่งได้คอื กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั บทบาทและสถานะ ซึ่งครอบครวัเป็นสถาบนัที่สําคญัที่สุดในสงัคม เพราะ

ผูบ้รโิภคทุกคนเติบโตมาจากครอบครวัครอบครวัจงึมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภคเป็นอย่างมากสมาชกิครอบครวั

ประกอบกนัขึน้เป็นกลุม่อา้งองิแบบปฐมภูม ิทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด และ บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) 

บุคคลจะมสีว่นร่วมต่างๆ ตลอดชัว่ชวีติ เช่น กลุ่มครอบครวัองคก์ร หรอืชมรมซึง่ตําแหน่งของบุคคลนัน้ๆ ในแต่ละกลุ่ม

สามารถกาํหนดบทบาทและสถานภาพของตวัเขาเอง บทบาทหน่ึงๆ ประกอบไปดว้ยกจิกรรมต่างๆ ทีบ่คุคลคาดหวงัวา่

จะใหก้ระทําในแต่ละบทบาทจะมสีถานภาพตดิอยู่ดว้ยคนเหล่าน้ีจะเลอืกผลติภณัฑท์ีส่ ื่อถงึบทบาทและสถานภาพของ

ตนในสงัคม 

  1.3  ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการซื้อ

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีซึง่

สามารถอภิปรายผลแยกตามพฤติกรรม คือ ด้านราคารองเท้าเจลลี่บนัน่ีที่ซื้อ (บาท/คู่) พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ

การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคารองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ (บาท/คู่) เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีนบัวา่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาและมคีวามรูค้วามสามารถ จงึทําใหผู้บ้รโิภคกลุ่มดงักล่าว มี

การศกึษาหาขอ้มลูของสนิคา้ก่อนทีจ่ะซือ้ เพราะ สนิคา้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี เป็นรองเทา้รปูแบบใหม่ทีผ่ลติจากพวีซี ีหรอื

รองเท้ายางและมีราคาค่อนข้างสูง ด้านความถี่ที่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี (ครัง้/ 6 เดือน) พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ

การศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้นความถี่ทีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) 

มากที่สุด เน่ืองจากผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีนัน้ มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าลอกเลียนแบบกนั

ภายในกลุ่มเพือ่แสดงถงึฐานะ  

   ในสงัคมด้วย เมื่อมบีุคคลในกลุ่มเปลี่ยนรองเท้าใหม่ บุคคลในกลุ่มกจ็ะเกดิการลอกเลยีนแบบ จงึ

ส่งผลใหผู้้บรโิภคกลุ่มน้ีมกีารความถี่ในการซือ้สนิค้าแฟชัน่มากผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ และซือ้สนิค้าที่มคีุณภาพตํ่าลงมา 

หรอืราคาถกูกวา่ เพือ่การสวมใสใ่นสงัคมนัน้ๆ เทา่นัน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศนัสนีย ์บุญยง (2550: 106) ไดศ้กึษา 

ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีา ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคที่มี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ศริวิรรณ เสรี

รตัน์ (2546: 205) กล่าววา่ การศกึษามผีลต่อการบรโิภคสนิคา้ โดยผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่ ี

คณุภาพดมีากกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาตํ่า  

  1.4  ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นั

น่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านความถี่ที่ซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ี (ครัง้/6 เดอืน) ผู้ประกอบธุรกิจ

สว่นตวั มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ทีซ่ ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6เดอืน) มากที่สุด สูงกว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน เพราะรายไดข้องผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีธรุกจิสว่นตวั สงูกวา่ จงึทาํใหส้ามารถซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีได้

บ่อยกว่า ผู้บริโภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และกลุ่มอาชพีอื่นๆ ด้านราคารองเท้าเจลลี่บนัน่ีที่ซื้อ (บาท/คู่) 

พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีดา้นรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ (บาท/

คู่) มากทีส่ดุ เพราะผูป้ระกอบอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จะมกีารศกึษาขอ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบสนิคา้มากกว่า และมี

กําลงัในการซื้อรองเท้าเจลลี่บนัน่ีในราคาที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ด้านระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจซือ้รองเท้าเจลลี่บนัน่ี 

(วนั) พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้รองเทา้

เจลลีบ่นัน่ี (วนั) มากทีส่ดุ เพราะผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ใชร้ะยะเวลาในการศกึษาหาขอ้มูล และการ

เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของสนิคา้แฟชัน่ นานกวา่ผูบ้รโิภคกลุ่มอืน่ๆ เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ริม่เปิดรบัสนิคา้แฟชัน่รองเทา้
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เจลลีบ่นัน่ี แต่สว่นใหญ่เป็นการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีในรุ่นทีไ่มแ่ฟชัน่มาก สามารถใสใ่นการทาํงานในสถานทีร่าชการได ้

เน่ืองจากขอ้จํากดัในการแต่งกาย แต่ยงัสวยงามอยู่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นัคมนน ภู่ทอง (2550) ศกึษาเรื่อง 

“ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีายี่ห้อไนกี้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกี ้ 

  1.5  ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้

รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคา

มากทีส่ดุ ซึง่รายไดเ้ป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภคของบุคคล เน่ืองจาก

รายไดเ้ป็นเครื่องกําหนดความต้องการของคนตลอดจนความคดิและพฤตกิรรมต่างๆ ซึง่ผู้ทีม่รีายไดม้ากจงึซือ้สนิค้า

ราคาสงูกวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลอยชมพ ูอุไรเรอืงศร ี(2551: 132) ไดศ้กึษา พฤตกิรรมและความพงึพอใจ

การซือ้รองเทา้นิรภยัเซฟตี ้บรษิทัรองเทา้เซฟตี ้จาํกดั ของผูบ้รโิภคในภาคกลางและภาคตะวนัออก พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่ี

รายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อรองเทา้นิรภยัเซฟตี้ บรษิทัรองเท้าเซฟตี้ จํากดั ของผู้บรโิภคในภาค

กลางและภาคตะวนัออกแตกต่างกนั 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคลหรือพนักงาน มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้ดา้นจาํนวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีม่ที ัง้หมด (คู่) ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมี

ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดเพิม่ขึน้ จะทําใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนรองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีม่ที ัง้หมด

เพิ่มขึน้ในระดบัตํ่า ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคารองเทา้เจลลีบ่นัน่ี

ทีซ่ือ้ (บาท/คู่) ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอืเมือ่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคลหรอื

พนกังาน เพิ่มขึน้พฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคารองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ (บาท/คู่) ทีม่ที ัง้หมดเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ด้านส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ทีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (ครัง้/ 6 เดอืน) ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ดา้นผลติภณัฑ ์เมื่อผลติภณัฑม์คีุณภาพ ผูบ้รโิภคกม็คีวามมัน่ใจในการซื้อ

ผลติภณัฑ์มากขึน้ และจะซื้อบ่อยขึน้ ด้านราคา เมื่อมกีารตัง้ราคาสนิค้า ที่เหมาะสมกบัคุณภาพ กจ็ะทําให้ผู้บรโิภค

ตดัสนิใจง่ายขึน้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ทีม่จีํานวนรา้นมาก หลายช่องทาง และตัง้ในสถานทีท่ีส่ะดวก กส็่งผลให้

เกดิการซือ้ทีง่่ายขึน้ ดา้นรายการส่งเสรมิการขาย ทีม่กีารจดัรายการต่างๆ ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค ในช่วง

นัน้ๆ กจ็ะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ที่รา้นจําหน่ายที่โดดเด่น เหน็ได้ง่าย และมเีอกลกัษณ์

จดจําง่ายในการซื้อ ด้านกระบวนการ ที่มีการจดัระบบการให้บรกิารที่สะดวกและง่ายต่อผู้บริโภค ด้านบุคคลและ

พนักงาน มกีารอบรมการใหค้วามรู ้และการบรกิารผูบ้รโิภคทีด่ ีสามารถตอบขอ้ซกัถามของผู้บรโิภคได ้โดยทุกขอ้ที่

กล่าวมา จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ของผูบ้รโิภคไดง้า่ยขึน้ และมคีวามถีม่ากขึน้ ดา้นสว่นประสมทาง

การตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี (วนั) ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ การจดัรา้นทีโ่ดดเด่น สะดุดตา กจ็ะทาํใหม้รีะยะเวลาใน

การตดัสนิใจซือ้น้อยลง ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ทีม่หีลายช่องทาง และตัง้ในสถานทีท่ีส่ะดวกในการซือ้ และดา้น

การสง่เสรมิการตลาด ทีม่กีารจดัรายการสง่เสรมิการขายต่างๆ ทีส่ามารถกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ในช่วงเวลานัน้ๆ ได ้ก็

จะส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจซือ้ง่ายขึน้ และใชร้ะยะเวลาทีส่ ัน้ลง กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสม

ทางการตลาดบรกิารเพิ่มขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรสทิธิ ์ปราชญ์สุชนัย (2546:156) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเทา้ผา้ใบของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นสว่นผสม

ทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อรองเท้าผา้ใบของผู้บรโิภค ในดา้นของยีห่้อและประเภทของ

รองเทา้ผา้ใบทีซ่ือ้ วตัถุประสงคก์ารใส่รองเทา้ผา้ใบ สถานทีแ่ละราคาของรองเทา้ผา้ใบทีซ่ือ้ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของเสร ีวงษ์มณฑา (2542:156) กล่าวว่าทศันคต ิ(Attitude) เป็นความรูส้กึนึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล สิง่ของ หรอื
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ความคดิ ทศันคติเป็นสิง่ทีจ่ะชกันําบุคคลให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดงันัน้ถ้าผู้บรโิภคมทีศันคติทีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์

หรอืมทีศันคตใินทางบวกต่อผลติภณัฑ ์จะมผีลในการชกันําใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

 3.  การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนรองเทา้เจลลี่

บนัน่ีทีม่ที ัง้หมด ดา้นราคารองเทา้เจลลีบ่นัน่ีทีซ่ือ้ ดา้นความถีท่ีซ่ือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ

ซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เมื่อผูบ้รโิภคการรบัรูคุ้ณค่าตรา

สนิคา้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีเพิ่มขึน้ พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นัน่ีจะเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2551, หน้า 133) ไดศ้กึษา การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา กล่าวว่า การสรา้งคุณค่าในตราสนิคา้

เพื่อดงึดดูผูบ้รโิภค ตรายีห่อ้ดงักล่าวเป็นเครื่องพสิจูน์ว่าตรายีห่อ้นัน้ๆ มคีุณค่าต่อบรษิทัเพยีงใด และคุณค่าตราสนิคา้ 

หมายถึง ความคิดหรือความรู้สกึเชิงบวกที่ผู้บริโภคมีต่อสนิค้านัน้ๆ หรือเป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่รบัรู้ (Perceived 

Value) ในสายตาของผูบ้รโิภค ตราสนิคา้จะมคีุณค่าในสายตาของผูบ้รโิภคกต่็อเมื่อ 1) ผูบ้รโิภครูส้กึว่าตราสนิคา้นัน้

แตกต่างจากตราสนิคา้อืน่ในเชงิบวก ถา้ผูบ้รโิภคมองไมเ่หน็ความแตกต่างในตราสนิคา้ คณุคา่ของตราสนิคา้นัน้จะหมด

ไป 2) เมื่อผู้บรโิภคมคีวามคุ้นเคยกบัตราสนิคา้หรอืเกดิความพงึพอใจบางประการซึง่เกดิจากลกัษณะตราสนิค้าที่มี

ความเป็นเอกลกัษณ์และแขง็แกร่งในความทรงจําของผูบ้รโิภค และสอดคล้องกบังานวจิยัของ แครอล และอฮูเวยี 

(Corroll; & Ahuvia. 2006) ไดศ้กึษา วจิยัเชงิสาํรวจเพื่อการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัความรกัในตราสนิคา้ซึง่เป็น

แนวคดิใหมท่างการตลาด โดยประเมนิอารมณ์ ความพงึพอใจ หลงใหลของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ 

พบวา่ ผูบ้รโิภคมคีวามพอใจ และความรกัมากขึน้สาํหรบัตราสนิคา้ในหมวดหมูส่นิคา้ทีเ่น้นความเพลดิเพลนิ (เมือ่เทยีบ

กบัตราสนิคา้ทีเ่น้นประโยชน์ใชส้อย) และมากขึน้ในตราสนิคา้ทีนํ่าเสนอผูบ้รโิภคถงึประโยชน์เชงิสญัลกัษณ์ ความรกัใน

ตราสนิค้ายงัมีความเชื่อมโยงในระดบัสูงกบัความภกัดีในตราสนิค้าและการบอกต่อเชิงบวกในแง่ดี ผลการวิจยัยงั

ชี้ให้เห็นว่าให้ผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจมีแนวโน้มที่ภักดีต่อตราสนิค้าน้อยลงในหมวดหมู่ของสินค้าที่เน้นความ

เพลดิเพลนิ และเกดิความภกัดอียา่งมากกบัตราสนิคา้ทีส่ามารถแสดงออกถงึตวัตนทีไ่ดก้ารบอกต่อเชงิบวก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมีการศกึษาขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่เฉพาะส่วนมากขึน้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่

ชดัเจน เช่น การเกีย่วกบัความต้องการของผูบ้รโิภคในเรื่องรูปแบบของรองเทา้ รูปแบบของช่องทางการจดัจําหน่าย

รปูแบบใหม ่รายการการสง่เสรมิการตลาดรปูแบบต่างๆ ความเชีย่วชาญในตวัผลติภณัฑข์องพนกังานขาย เพื่อนําไปสู่

การพฒันา ปรบัปรุงกลยทุธใ์นการบรหิารงานใหด้มีากยิง่ขึน้ และจะสง่ผลใหแ้นวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลี่บนั

น่ีเพิ่มมากขึน้ 

 2.  ควรทําการศึกษาถึงผู้บริโภคในพื้นที่อื่นๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซึ้งอาจเป็นความแตกต่างในด้าน

ลกัษณะส่วนบุคคลหรอืปจัจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําผลที่ได้มาพฒันาปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายในทกุพืน้ที ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ควรศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้รองเทา้ยีห่อ้อืน่ๆ ร่วมดว้ยเพือ่ใหท้ราบ

ความแตกต่างในดา้นต่างๆ เพือ่นําขอ้มลูไปใชป้ระกอบการประเมนิความสามารถในการแขง่ขนั 

 3.  ควรทีจ่ะศกึษาในเรือ่งความจงรกัภกัด ีและทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรองเทา้เจลลีบ่นัน่ี เพื่อนําผลทีไ่ด้

ไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาให้คําปรึกษาคําแนะนําและความช่วยเหลือตลอดจนปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดยีิง่จาก รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ี

เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของทา่นเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
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 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศกัดิน์รงค ์             

ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารย์พเิศษหลกัสตูร

บรหิารธรุกจิทกุทา่น ทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

 ขอขอบคุณบดิา มารดา พี่น้อง และญาติๆ ซึ่งให้การสนับสนุน ให้ขอ้คดิ และกําลงัใจในการศกึษา ทําให้

ผูว้จิยัมคีวามอดทน ความมุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็  

 ขอขอบคุณ คุณเฉลยีว กล้าหาญ ซึ่งให้การสนับสนุนในการศกึษาครัง้น้ี และคอยให้กําลงัใจในการศกึษา           

มาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเพือ่นๆ ทกุคนทีค่อยชว่ยเหลอืและแนะนําในการจดัทาํงานวจิยัของผูว้จิยั 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่นทีส่ละเวลาเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้น้ี 

 สดุทา้ยน้ีผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ

ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครู-อาจารยท์กุทา่น 
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