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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจกลบัมาซ้ือรองเท้าแตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้าของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing consumer’s repurchase decision toward  
Taywin sandals (Khaw Slab) in Bangkok area 

 

ธนัยพงศ ์เกรียงธนวบิูลย์1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2และประภสัสร วเิศษประภา3 
 

บทคัดย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตรา

สินคา้ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และความพึงใจในส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือเคยใชร้องเทา้แตะ (ขาวสลบั) 
ของเทวินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วง
อาย ุ20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนมากประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและ
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดยใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้ใน
ตราสินคา้ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นดา้นคุณสมบติั และมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมทั้งความคิดเห็นดา้นคุณค่าตราสินคา้ และดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑข์อง
ผูบ้ริโภค มีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
0.01 โดยผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมา
ซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) ของเทวนิทร์ซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  
ค าส าคัญ:  คุณค่าตราสินคา้, คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ,์ ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ า 
1ธนัยพงศ ์เกรียงธนวิบูลย ์นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด โครงการ Twin Program 6 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3ประภสัสร วิเศษประภา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 

 This study aims 1.) To study general conditions demographic characteristics, brand 
equity, product feature, satisfaction toward marketing mix and the Factors influencing consumer’s 
repurchase decision toward Taywin sandals (Khaw Slab) in Bangkok area 2.) Demographic 
characteristics, brand equity, product feature, satisfaction toward marketing mix and the Factors 
influencing consumer’s repurchase decision toward Taywin sandals (Khaw Slab) in Bangkok area. This 
research is Quantitative Research and the sample group is Consumers who used to buy or used sandals 
(khaw slab) Taywin brand to consumers in Bangkok and random sample of 400 respondents. The results 
of this study showed that most of respondents were males, age between 20-30 years, old bachelor’s degree 
graduated and worked as employees for private companies and The average monthly income was 10,001 - 
20,000 baht and the respondents have opinions about the brand equity in the brand awareness and have 
opinions about the features of the product in the most qualified manner with satisfaction in the marketing 
mix at very satisfied level and the satisfaction is related with place, product, price and promotion. 

Hypothesis test results Demographic characteristics are gender, age, education level, occupation 
and average monthly income. Including opinions on brand equity and consumer product characteristics 
affecting the satisfaction in the marketing mix with statistically significant at the level of 0.05 and 0.01 
Consumers were satisfied with the marketing mix towards the Factors influencing consumer’s repurchase 
decision toward Taywin sandals (Khaw Slab) in Bangkok area with statistical significance at level 0.01 

     
Key words: Brand equity, Product Feature, the satisfaction toward marketing mix, Factors influencing 
consumer’s repurchase decision toward Taywin sandals (Khaw Slab) in Bangkok area. 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัในวงการธุรกิจรองเทา้มีผูป้ระกอบการเกิดข้ึนอยา่งมากมาย โดยท่ีผูป้ระกอบการแต่ละ
รายก็มีการผลิตสินคา้ออกมาจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มรองเทา้แฟชัน่ ซ่ึง
ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงและเพิ่มสูงข้ึน รองเทา้ส่วนใหญ่ในกลุ่มแฟชัน่นั้นลว้นแลว้แต่มี
คุณภาพ มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในตราสินคา้ของตนเอง นอกจากน้ีรองเทา้ยงัเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญันอกเหนือจากประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสวมใส่เพื่อป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุและเช้ือโรคต่าง ๆ ท่ี
จะเขา้มาสู่ร่างกายแลว้ ยงัช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูส้วมใส่อีกดว้ย ดงันั้น
ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางเพื่อท่ีจะก าหนดกลยทุธ์และสร้างความแตกต่างในตลาดท่ีมีการ
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แข่งขนัสูง เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอีกดว้ย ส าหรับธุรกิจรองเทา้ในปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากมาย จึงท าใหมี้ผูป้ระกอบการจ านวนมากเลือกท่ีจะเขา้มาท าธุรกิจทางดา้น
น้ี ส่งผลท าใหต้ลาดรองเทา้มีการแข่งขนัท่ีสูงมากภายใตต้ราสินคา้ชั้นน าต่าง ๆ ท่ีมีการก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาด เพื่อท าการดึงดูดผูบ้ริโภคและสร้างยอดขายให้กบัตราสินคา้ของตนเองท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดถึ้ง
คุณค่าของตราสินคา้และเกิดความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ของตราสินคา้นั้น ซ่ึงทั้งหมดน้ีจึงถือ
วา่เป็นการสร้างคุณค่าใหก้บัตราสินคา้อยา่งแขง็แกร่งและท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัไปอยา่งแพร่หลายในสังคม โดย
สถานการณ์ธุรกิจรองเทา้ในปัจจุบนัของประเทศไทยนั้นอยูใ่นช่วงขาข้ึน แมว้า่ในปีท่ีผา่นมาสภาพเศรษฐกิจ
จะมีการชะลอตวั แต่ยอดขายรองเทา้ก็ยงัคงเติบโตร้อยละ 1-2 นบัวา่ยงัเป็นภาพรวมท่ีดีเม่ือเทียบกนัใน
อุตสาหกรรม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่าจากรายไดข้องประชาชนท่ีดีข้ึนจนปรับมาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง จึงท าใหผู้ป้ระกอบการรองเทา้เร่ิมหนัมาสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดใ้นระดบัปานกลาง หรือมี
การตั้งราคาใหมี้ระดบัใกลเ้คียงกบัรายไดข้องผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นฐานส าคญัของการ
ท าการตลาด เช่น พนงังานบริษทั ขา้ราชการ หรือกลุ่มนกัศึกษา ท่ีมีก าลงัในการซ้ือผลิตภณัฑ ์รวมถึงการ
ขยายฐานผูบ้ริโภคใหก้วา้งมากยิง่ข้ึน โดยตราสินคา้ท่ีเป็นคู่แข่งส าคญัของบริษทัในตลาดรองเทา้เดียวกนักบั
บริษทัเทวนิทร์ เช่น บาจา เบาจิ สกอลล ์วอคเกอร์ เป็นตน้ และเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของตลาดรองเทา้
แตะในปัจจุบนัท่ีคาดวา่จะเจริญเติบโตข้ึน จึงท าใหท้างบริษทัเทวนิทร์มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อ
สร้างยอดขายและเพิ่มกลุ่มผูบ้ริโภคใหค้รอบคลุม รวมถึงการสร้างตราสินคา้ใหมี้ความแขง็แกร่งกวา่
เม่ือก่อน ทางบริษทัเทวนิทร์จึงไดมี้การแตกแนวผลิตภณัฑใ์หมี้ความแตกต่างมากยิง่ข้ึน เพื่อสร้างความโดด
เด่นและเป็นเอกลกัษณ์คือ การเพิ่มแนวสินคา้รองเทา้แตะ (ขาวสลบั) โดยยงัคงใชห้นงัเพื่อมาเป็นวตัถุดิบ
หลกัท่ีส าคญัในการผลิตเช่นเดิมและยงัคงค านึงถึงดา้นคุณสมบติั คุณประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ แต่ในปัจจุบนัตลาดของรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) มีการแข่งขนัสูง ท าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายและท าใหย้อดขายลดลง ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ 
(ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ 
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และความพึงใจในส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวินทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือหรือเคยใช้
รองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ ความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวินทร์ซ ้ าของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือน 
เมษายน – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) ประโยชน์เชิงวชิาการ เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
เพื่อศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ และความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจกลบัมาซ้ือซ ้ า ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี
จะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ คุณลกัษณะ
ของสินคา้ และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจกลบัมาซ้ือซ ้ า
ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ท่ีท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไดท้ราบถึงส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ า
ของผูบ้ริโภค ทั้งในเร่ืองของลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ และความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดย คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ไดก้ล่าววา่ ตวัแปรทางดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาชีพ อาย ุรายได ้และการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด เพื่อใชว้ดั
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ โดยการศึกษาท าใหท้ราบขนาดของตลาด
เป้าหมายและส่ือท่ีใชอี้กดว้ย  

2.คุณค่าตราสินคา้ ในปัจจุบนัส่วนมากอาศยัแนวคิดรูปแบบพื้นฐานของ แอเกอร์ (Aaker, 1991) 
โดยมีแนวทางท่ีนิยม ประกอบดว้ย 1) การรับรู้ตราสินคา้ หมายถึง ความสามารถของผูมี้ศกัยภาพเป็นผูซ้ื้อท่ี
สามารถจดจ าและระลึกไดว้า่ตราสินคา้น้ีอยูใ่นหมวดหมูข่องผลิตภณัฑช์นิดใด ซ่ึงในระดบัของการจดจ า 
เป็นการท่ีผูบ้ริโภคสามารถตระหนกัถึงช่ือ และมกัจะผนวกรวมเขา้ไปกบักลุ่มตราสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่
2) การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ คือ การท่ีผูบ้ริโภครับรู้คุณภาพในความเหนือกวา่ของตราสินคา้ โดยมีการ
พิจารณาจากคุณสมบติัการใชง้านของผูบ้ริโภค ถึงแมจ้ะพึงพอใจในผลิตภณัฑก์็ไม่ไดห้มายความวา่
ผลิตภณัฑจ์ะมีคุณภาพดีเสมอไปข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 3) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
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หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอหรือการซ้ือผลิตภณัฑ์ของตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑอ่ื์น (4) การเช่ือมัน่
ในตราสินคา้คือ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ถา้หากผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความ
เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑน์ั้นความสัมพนัธ์ก็มกัถูกท าลายไป และเป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกไดว้า่เพราะเหตุใด
องคก์รท่ีผูบ้ริโภคมีการเช่ือมัน่ จึงสามารถสร้างผลก าไรและมีส่วนแบ่งตลาดท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงนกัการตลาดควร
ตอ้งใหค้วามส าคญัและใส่ใจในการสร้างการเช่ือมัน่ใหเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

3.คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หมายถึง การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดผลประโยชน์ท่ี
จะน าเสนอ โดยกิจการจะติดต่อส่ือสารและส่งมอบผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคผา่นทางลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 1) คุณสมบติั หมายถึง ตราสินคา้ท่ีท าใหนึ้กถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีแน่ชดั
ของผลิตภณัฑ์ 2) คุณประโยชน์ หมายถึง คุณสมบติัท่ีตอ้งแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ ตามหนา้ท่ีและ
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน 3) คุณค่า หมายถึง ตราสินคา้ท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัคุณค่าของผูผ้ลิต 
เช่น เทวินทร์ บ่งบอกถึงผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากเคร่ืองหนงั เป็นตน้ 

4.อดุลย ์จาตุรงคกุล (2553) กล่าววา่ ความพึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์
ใหก้บัผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจและเกิดความ
คาดหวงั ยิง่ถา้ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นไปตามความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ ซ่ึงการ
ท าธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดก็จะท าใหผู้บ้ริโภคไม่เปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์จากคู่
แข่งขนั อีกทั้งยงัจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความภกัดีกบัตราสินคา้ไปดว้ย  

5.ภทัรภร พลพนาธรรม (2549) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นการผสมผสานกลยทุธ์กบั
แผนการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารธุรกิจนั้น ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์
หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึง
ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีอรรถประโยชน์ในสายตาของผูบ้ริโภค จึงท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 
2) ราคา หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา ซ่ึงการก าหนดราคาข้ึนคือ ราคาตอ้ง
เหมาะสมกบัตน้ทุน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคา ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ (3) สถานท่ี หมายถึง สถานท่ีหรือช่องทางท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปยงั
ตลาดและส่งต่อไปสู่ผูบ้ริโภค (4) การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์  เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 6.การตดัสินใจซ้ือซ ้ า คือ สถานการณ์ท่ีบุคคลซ้ือผลิตภณัฑม์ากกวา่หน่ึงคร้ัง โดยรูปแบบของการ
ซ้ือซ ้ านั้นมีความหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ยหลายปัจจยัท่ีส่งผล เช่น การโฆษณา การจดัโปรโมชัน่ เป็นตน้ 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

พชัริตา สุภาพนัธ์ (2557) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา เพื่อศึกษาคุณค่าตรา
สินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขต



6 

 
กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาจ านวน 240 ราย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-25 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ บุคลิกภาพตราสินคา้ดา้นความโกห้รูส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬามาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีคุณค่าตราสินคา้ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และบุคลิกภาพของตราสินคา้ ดา้นความแขง็แรงและดา้น
ความเคล่ือนไหวไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธนัวาพล จนัทร์จีน (2559) ศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อส ารวจความคิดเห็นท่ี
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีต่อภาพลกัษณ์รองเทา้กีฬาแบรนดเ์นม (2) เพื่อส ารวจความคิดเห็นท่ี
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีต่อค่านิยมรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นม (3) เพื่อวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นใน
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อวเิคราะห์อิทธิพลของ
ภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั
เขตสาทร เขตบางรัก เขตลาดพร้าว เขตบางนา เขตคลองสาน จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ20 – 25 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 เลือกรองเทา้กีฬา Nike โดยราคาเฉล่ียท่ีเลือกซ้ืออยูท่ี่ 
4,000 – 4,999 บาท ใชเ้หตุผลในดา้นราคาในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นม นอกจากน้ี พบวา่ ดา้น
ภาพลกัษณ์และค่านิยมตราสินคา้มีระดบัความเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
ภาพลกัษณ์ดา้นผูใ้ชมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและค่านิยมส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปาริชาติ ทองอุบล (2558) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของปัจจยัส่วนผสมการตลาด การบริการในร้านและ
ความเช่ือมัน่ต่อความภกัดีต่อตราคอนเวร์ิสของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการศึกษา
อิทธิพลของปัจจยัส่วนผสมการตลาด การบริการในร้านและความเช่ือมัน่ต่อความภกัดีต่อตราคอนเวร์ิสของ
ลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ลูกคา้รองเทา้คอนเวร์ิสในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชายมีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท โดยมี
คะแนนเฉล่ียในส่วนผสมการตลาด ความเช่ือถือต่อตราและการบริการภายในร้านอยูใ่นระดบัมาก และมี
ค่าเฉล่ียความภกัดีต่อตราคอนเวิร์สอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนผสม
การตลาด ความเช่ือมัน่ต่อตรามีอิทธิพลทางลบต่อความภกัดีต่อตราคอนเวร์ิสของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร 
และการบริการในร้านมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อตราคอนเวิร์ส 
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กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

(1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง
กนั (2) คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด (3) คุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด (4) ความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชร้องเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวน ท าใหผู้ว้จิยัใชสู้ตรการค านวณ โดยยอมรับความคลาดเคล่ือนใน
ขอบเขตร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และใชสู้ตรคอแคลรน (Cochran, 1977) ในการค านวณ
กลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูท่ี้เคยใชร้องเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 1) การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานใชส้ถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ T-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของ

คุณค่าตราสินค้า 
1.การรับรู้ตราสินคา้ 
2.การรับรู้คุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์
3.การเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 
 

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ 
1.คุณสมบติั 
2.คุณประโยชน ์
3.คุณค่า 

การตดัสินใจกลบัมาซ้ือ
รองเท้าแตะ(ขาวสลบั)
ซ ้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ความพงึพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาด (4P’s) 
1.ผลิตภณัฑ ์
2.ราคา 
3.สถานท่ี 
4.การส่งเสริมการตลาด  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามและการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปร
อิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี ส่วนมาก
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อคุณค่าตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ประเด็นตราสินคา้เทวนิทร์เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในสังคม ดา้นความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยดา้นคุณสมบติั มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นรองเทา้ขาว
สลบัมีดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจต่อสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นสาขามีหลากหลายสถานท่ี และ
มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง โดย
ประเด็นตั้งใจกลบัมาซ้ือรองเทา้ขาวสลบัในอนาคต มีค่าเฉล่ียสูงสุด สมมติฐานข้อ 1 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สมมติฐานข้อ 2 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ 
คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดย
ดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลมากท่ีสุด สมมติฐานข้อ 3 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ คุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดย
ดา้นคุณค่ามีอิทธิพลมากท่ีสุด สมมติฐานข้อ 4 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท เน่ืองจากเทวนิทร์มีช่ือเสียงเร่ืองของรองเทา้ชายท่ีมีมาตรฐานมายาวนานและ
มีราคาถูกกวา่ตราสินคา้อ่ืนท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ (2539) ท่ีกล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท าใหส้ามารถ
ก าหนดตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนางสาวศรสวรรค ์ 
สิริวฒันเศรษฐ ์(2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี (NIKE) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเร่ืองของลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ อาจเพราะผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอาย ุ20-30 ปี ส่วนใหญ่มีความสนใจในรองเทา้มากกวา่เพศหญิง 
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ซ่ึงส่วนมากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนท่ีตอ้งใส่รองเทา้ท่ี
มีความเป็นแฟชัน่พอสมควรในการท างาน  ด้านคุณค่าตราสินค้า พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย กล่าวคือ เทวนิทร์เป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง
เก่ียวกบัเคร่ืองหนงัคู่กบัสังคมไทยมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบรองเทา้หนงัถือวา่เป็น
ตราสินคา้อนัดบัแรกเม่ือมีความตอ้งการซ้ือรองเทา้หนงั รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ ใน
ประเด็นตราสินคา้บ่งบอกความน่าเช่ือถือในคุณภาพการตดัเยบ็ท่ีพิถีพิถนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัใหค้วามสนใจในเร่ืองของคุณภาพการตดัเยบ็มาเป็นอนัดบัแรก อีกทั้งยงัค านึงถึงเร่ือง
ของการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพและมีความคงทน เพราะท าให้มีระยะเวลาในการใชง้านท่ีนานข้ึน และสุดทา้ยคือ 
ดา้นการเช่ือมัน่ในตราสินคา้ในประเด็นตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะความน่าเช่ือถือ
ในตราสินคา้นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกก็ยงัมีเร่ือง
ของความน่าเช่ือถือในตราสินคา้เขา้มาเก่ียวโยงอยูด่ว้ยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแอเกอร์ (Aaker, 1991)  
ปัจจุบนัส่วนมากอาศยัแนวคิดรูปแบบพื้นฐานโดยมีแนวทางเป็นท่ีนิยม มีองคป์ระกอบ 4 มิติ ไดแ้ก่ การรับรู้
ตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ นอกจากน้ี
ยงัมีความเก่ียวพนักบัการเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัริตา 
สุภาพนัธ์ (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั คุณค่าตราสินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองของคุณค่าตราสินคา้ อาจเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เลือกซ้ือรองเทา้โดยมีการให้ความส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้ เพื่อท าการเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือรองเทา้ 
ซ่ึงการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องตราสินคา้นั้นยงัเป็นการบ่งบอกถึงการเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจ
เลือกซ้ือดว้ย ด้านคุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยดา้นคุณสมบติั มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ประเด็นมีดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กล่าวคือ รองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวินทร์มีการออกแบบและ
ดีไซน์ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ทนัสมยั มีสีท่ีโดดเด่นและใชว้สัดุท่ีเป็นหนงัแทมี้คุณภาพสูงในการผลิต 
รองลงมาคือ ดา้นคุณประโยชน์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็นความคงทนมาเป็นอนัดบัแรก กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือรองเทา้เทวนิทร์เพราะมีความคงทนในการใชง้าน อีกทั้งยงัมีรูปทรงเหมาะกบัเทา้
ผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดความรู้สึกสบายในการสวมใส่ และสุดทา้ยคือ ดา้นคุณค่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็น
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสะทอ้นรสนิยมท่ีดีของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะพิจารณาถึง
ความคุม้ค่าของราคาท่ีตอ้งเสียไปในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ดงันั้น จึงมีการตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ เพื่อ
ท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดถึ้งความเหมาะสมกบัราคามากยิง่ข้ึนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 2003 
อา้งใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ, ยงยทุธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์, ยทุธนา ธรรมเจริญ, อุไรวรรณ แยม้นิยม, และอดิลล่า 
พงศย์ีห่ลา้, 2548) กล่าววา่ การสร้างตราสินคา้เป็นเร่ืองส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
ท าใหผู้ผ้ลิตสามารถก าหนดราคาไดสู้งข้ึน ประกอบดว้ย 1) คุณสมบติั หมายถึง ตราสินคา้ท่ีท าใหนึ้กถึง
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คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีแน่ชดัของผลิตภณัฑ ์2) คุณประโยชน์ หมายถึง คุณสมบติัท่ีตอ้งแปลออกมา
เป็นคุณประโยชน์ ตามหนา้ท่ีและคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน 3) คุณค่า หมายถึง ตราสินคา้
ท่ีบ่งบอกบางส่ิงเก่ียวกบัคุณค่าของผูผ้ลิต เช่น เทวินทร์บ่งบอกถึงผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากเคร่ืองหนงั เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนัวาพล จนัทร์จีน (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์และคา่นิยมท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑใ์นดา้นคุณสมบติั คุณประโยชน์ และคุณค่า อาจเพราะผูบ้ริโภคในปัจจุบนัค านึงถึงคุณสมบติัก่อน
การตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้ในแบบต่าง ๆ เช่น การมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) การมี
ความคงทนในการใชง้าน รวมถึงราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของรองเทา้ เป็นตน้ ดงันั้น ตราสินคา้
เทวนิทร์จึงมีการผลิตรองเทา้ท่ีเนน้เร่ืองของคุณลกัษณะ เพื่อใหอ้อกมาตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด ด้านความพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็นมีสีสันสวยงาม กล่าวคือ รองเทา้แตะ 
(ขาวสลบั) เทวนิทร์เป็นผลิตภณัฑท่ี์น าเร่ืองของสีสันเขา้มาช่วยในการสร้างจุดเด่น เพื่อใหส้ะดุดตาสนใจใน
ผลิตภณัฑม์ากข้ึน อีกทั้งยงัมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อใหเ้ขา้กบัปัจจุบนั เช่น การน าตวัละครมาออกแบบ
ท าใหมี้เร่ืองราวต่าง ๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็นราคาผลิตภณัฑมี์ความ
ชดัเจน กล่าวคือ รองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทมี์การตั้งราคาท่ีชดัเจน และราคามีความเหมาะสมกบั
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตภณัฑใ์หม่จะมีเพียงสองกลุ่มราคาเท่านั้น ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายยิง่ข้ึน ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็นสาขามีหลากหลาย กล่าวคือ ตราสินคา้
เทวนิทร์มีการจ าหน่ายรองเทา้มาเป็นเวลานาน จึงท าใหปั้จจุบนัเทวินทร์ไดมี้การขยายสาขาใหมี้จ านวนมาก
ข้ึน โดยเลือกเปิดสาขาท่ีตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสุดทา้ยคือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็นการแจกส่วนลดและของสมนาคุณใหก้บัผูบ้ริโภค กล่าวคือ 
ในปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดผลิตภณัฑร์องเทา้แตะ (ขาวสลบั) มีการแข่งขนัท่ีสูง ท าใหเ้ทวนิทร์ตอ้งมีการ
จดัโปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคและเป็นการกระตุน้ยอดขายใหม้ากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการจดับูท้เพื่อ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์และมีการโฆษณา ผา่นส่ือต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ส่วนประสมทางการตลาด 
เป็นแนวคิดของนกัการตลาดท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ของผลิตภณัฑใ์หมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอกลยทุธ์ผา่นการตั้งราคา การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด 
และท าเลท่ีตั้ง โดยการก าหนดกลยทุธ์จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มตลาด
เป้าหมายใหไ้ดเ้หนือกวา่ของคู่แข่งขนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัอนุชา 
ลงัสุ่ย (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ความภกัดีในตราสินคา้ ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ท่ีส่งผล
ต่อความตั้งใจช้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของประชากรในกรุงเทพมหานคร อาจเพราะความพึงพอใจเป็นส่ิง
ท่ีอยูใ่นตวัของผูบ้ริโภค ซ่ึงความพึงพอใจในรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคไดมี้
การสวมใส่แลว้เห็นขอ้ดี จึงท าใหเ้กิดความพึงพอใจ  
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 การตัดสินใจกลบัมาซ้ือซ ้า พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้
แตะ (ขาวสลบั) เทวินทร์ซ ้ าในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง โดยประเด็นผูบ้ริโภคตั้งใจกลบัมาซ้ือ
รองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าในอนาคต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชร้องเทา้แตะ 
(ขาวสลบั) ส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการอยากท่ีจะกลบัมาซ้ือซ ้ า และมีการบอกต่อกบั
บุคคลรอบตวั เพื่อชกัชวนให้ลองซ้ือไปใช ้อีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ การวดัวา่ผูบ้ริโภคมีความภกัดี
กบัองคก์รธุรกิจท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑม์ากนอ้ยเพียงใด ในธุรกิจ ประกอบดว้ย 4 ดา้น (Parasuraman et al, 1994) 
ดงัน้ี 1.การบอกต่อ คือ การพูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์ลงัจากไดท้ดลองใชแ้ลว้ท าใหเ้กิดความรู้สึกใน
เชิงบวก รวมถึงการแนะน าใหบุ้คคลท่ีใกลชิ้ดเกิดความสนใจท่ีจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น 2.ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ
ซ ้ า คือ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากตราสินคา้เดิม โดยนึกถึงเป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการเลือกซ้ือในคร้ังต่อไป 
3.ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาในการท่ีตราสินคา้ข้ึนราคาและพร้อมท่ียอมจ่าย
ในราคาท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ตราสินคา้อ่ืน 4. พฤติกรรมการร้องเรียน  คือ การร้องเรียนเม่ือผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภค
ไดท้  าการซ้ือไปเกิดการช ารุด เสียหาย โดยผูบ้ริโภคอาจจะร้องเรียนกบัตราสินคา้นั้นโดยตรง บอกต่อบุคคล
อ่ืนหรือร้องเรียนผา่นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปาริชาติ ทองอุบล (2558) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบั อิทธิพลของปัจจยัส่วนผสมการตลาด การบริการในร้าน และความเช่ือมัน่ต่อความภกัดีต่อตราคอน
เวร์ิสของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร อาจเพราะการท่ีตราสินคา้เทวนิทร์สร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ให้เกิด
กบัผูบ้ริโภคนั้น ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกท่ีจะกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้แตะ (ขาวสลบั) 
เทวนิทร์ซ ้ าอีก ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่ความภกัดีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมในการกลบัมาซ้ือ
ผลิตภณัฑซ์ ้ าในตราสินคา้เดิม 

สมมติฐานข้อ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นจริง ยอมรับสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
หมายความวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนั โดยในดา้นเพศ พบวา่ เพศชายจะมีความ
สนใจในผลิตภณัฑร์องเทา้แตะ (ขาวสลบั) มากกวา่ เน่ืองจากมีการออกแบบมาใหเ้หมาะกบัเพศชายเป็นหลกั 
โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 
บาท เพราะผลิตภณัฑข์องเทวนิทร์มีราคาท่ีไม่สูงมาก จึงท าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีรายไดท่ี้อยูใ่นปานกลางสามารถ
ซ้ือผลิตภณัฑข์องเทวนิทร์ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 1997) ท่ีกล่าววา่ ตวัแปรทางดา้น
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาชีพ อาย ุรายได ้และการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งส่วนแบ่งตลาด เพือ่
ใชว้ดัความตอ้งการ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ทางประชากรสูง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฏัฐชิ์สา อฐัศกัด์ิ (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัในการเลือกซ้ือ
สินคา้แบรนดเ์นมทางออนไลน์ประเภทกระเป๋า และรองเทา้สุภาพสตรี อาจเพราะ เพศ อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น เพศชายสนใจในเร่ืองของรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เป็นตน้ ดงันั้น เทวนิทร์จึงมีการออกแบบ
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ผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค สมมติฐานข้อ 2 คุณค่าตราสินคา้มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นจริง ซ่ึงหมายความวา่ 
คุณค่าตราสินคา้โดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด เม่ือวเิคราะห์ใน
ประเด็น พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ ์และการเช่ือมัน่ในตราสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด อาจเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภครู้จกักบัตราสินคา้เทวนิทร์อยูแ่ลว้จึง
ท าใหส้ามารถรับรู้ไดถึ้งคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละเกิดการเช่ือมัน่ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของเทวินทร์ รวมทั้ง
เทวนิทร์ยงัมีการสร้างความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้มากยิง่ข้ึน สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของแอเกอร์ (Aaker, 1991) ในปัจจุบนัส่วนมากอาศยัแนวคิดรูปแบบพื้นฐานโดยมีแนวทางท่ี
คลา้ยคลึงและเป็นท่ีนิยม มีองคป์ระกอบ 4 มิติ ไดแ้ก่ การรับรู้ตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ การ
เช่ือมโยงตราสินคา้ และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ นอกจากน้ียงัมีความเก่ียวพนักบัการเช่ือมัน่ในตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืน ๆ อาจเพราะปัจจุบนัการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะ
เลือกซ้ือรองเทา้ของตราสินคา้นั้นแลว้ ก็เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้อยูแ่ลว้ ดงันั้น คุณค่าตราสินคา้จึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงคุณค่าตราสินคา้ถือเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและท าการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ สมมติฐานข้อ 3 คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นจริง ซ่ึงหมายความวา่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด เม่ือวเิคราะห์ในประเด็น พบวา่ คุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑด์า้นคุณสมบติั คุณประโยชน์ และคุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจจะเกิดจากการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคสัมผสัไดถึ้ง
คุณสมบติั คุณประโยชน์และคุณค่าของรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจและความพึง
พอใจต่อรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) หลงัจากท่ีไดล้องใช ้ต่อมาในดา้นของราคา ผูบ้ริโภคอาจรู้สึกไดว้า่ราคามี
ความคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ดา้นของสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาด อาจจะเป็น
ส่วนประกอบหน่ึงในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค เน่ืองจากการท่ีเทวนิทร์มีการจดัโปรโมชัน่
ใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 2003 อา้งใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ, ยง
ยทุธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์, ยทุธนา ธรรมเจริญ, อุไรวรรณ แยม้นิยม, และอดิลล่า พงศย์ีห่ลา้, 2548) ไดข้ยายความ
ของ ตราสินคา้วา่ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ในดา้นคุณประโยชน์ ไวว้า่ หมายถึง คุณสมบติัท่ี
ตอ้งแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ ตามหนา้ท่ีและคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงใหเ้ห็น
คุณประโยชน์ตามหนา้ท่ีในการใชง้าน หรือ คุณสมบติัท่ีมีรูปแบบผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกมากมาย แสดงใหเ้ห็น
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เป็นตน้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนางสาวศิริรัตน์ วงศว์รีะนนทช์ยั (2559) 
ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการเลือกซ้ือรองเทา้ผา้ใบเพื่อใส่ไปโรงเรียน อาจเพราะผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีความตอ้งการคุณลกัษณะของรองเทา้ท่ีคลา้ยกนั ทั้งในรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้ท างาน หรือรองเทา้แตะ 
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(ขาวสลบั) ซ่ึงแต่ละแบบมีคุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่อาจจะมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ยในแต่ละดา้น 
แลว้แต่การใชชี้วิตประจ าวนัท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค ดงันั้น คุณลกัษณะของผลิตภณัฑจึ์งสามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑด์ว้ย สมมติฐานข้อ 4 ความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นจริง ซ่ึงหมายความวา่ ความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวินทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือวเิคราะห์ในประเด็น พบวา่ ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาว
สลบั) เทวนิทร์ซ ้ าของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เกิดจากท่ีผูบ้ริโภคเคยใชร้องเทา้แตะ (ขาวสลบั) 
แลว้เกิดความพึงพอใจจึงท าใหผู้บ้ริโภคเลือกท่ีจะกลบัมาซ้ืออีก โดยดา้นสถานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มากท่ีสุด เน่ืองจากสาขาของเทวนิทร์มีกระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีสามารถเดินทางไปซ้ือไดส้ะดวก 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณา เพื่อใหก้ลุ่มผูบ้ริโภครับรู้ถึงโปรโมชัน่อีกทั้งยงัมีการแจกของ
สมนาคุณใหก้บัผูบ้ริโภค ท าใหเ้กิดความพึงพอใจและตดัสินใจท่ีจะกลบัมาซ้ืออีกในอนาคต สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการวดัวา่ผูบ้ริโภคมีความภกัดีกบัองคก์รท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย (Parasuraman et al., 1994) 
ดงัน้ี 1)การบอกต่อ คือ การพูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นหลงัจากท่ีเคยทดลองใช ้ท าใหเ้กิดความรู้สึก
เชิงบวกในผลิตภณัฑ ์รวมถึงการแนะน าใหบุ้คคลท่ีใกลชิ้ดเกิดความสนใจในผลิตภณัฑน์ั้น 2)ความตั้งใจท่ี
จะซ้ือซ ้ า คือ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากตราสินคา้เดิม โดยนึกถึงเป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการเลือกซ้ือในคร้ัง
ต่อไป 3)ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาในการท่ีตราสินคา้ท าการข้ึนราคาและ
พร้อมท่ียอมจ่ายในราคาท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ตราสินคา้อ่ืน หากผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บนั้นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 4)พฤติกรรมการร้องเรียน คือ การร้องเรียนเม่ือผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคได้
ท าการซ้ือไปเกิดการช ารุดเสียหาย โดยผูบ้ริโภคอาจจะท าการร้องเรียนกบัตราสินคา้นั้นโดยตรง บอกต่อ
บุคคลอ่ืนหรือร้องเรียนผา่นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนางสาวศิริรัตน์ วงศว์รีะ
นนทช์ยั (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้ง
ชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการเลือกซ้ือรองเทา้ผา้ใบเพื่อใส่ไปโรงเรียน อาจ
เพราะผูบ้ริโภคท่ีเคยสวมใส่รองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวินทร์นั้น รับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่าของผลิตภณัฑท์ าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกเกิดความพึงพอใจ และอยากท่ีจะกลบัมาซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เทวินทร์อีก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 
 1) ทางบริษทัควรท่ีจะท าการสร้างกลยทุธ์และการส่งเสริมการตลาด เพื่อมุ่งเนน้ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่ม
ท่ีเป็นเพศชายมีอายุอยูใ่นช่วง 20-30 ปี ท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
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หรือเทียบเท่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความสนใจในรองเทา้แตะ 
(ขาวสลบั) มากกวา่ผูบ้ริโภคทัว่ไป และอาจท าใหบ้ริษทัมียอดขายท่ีเจริญเติบโตมากยิง่ข้ึนดว้ย 2) ทางบริษทั
ควรรักษาคุณภาพของการตดัเยบ็ท่ีพิถีพิถนัเอาไวใ้หเ้ป็นมาตราฐาน เพื่อรักษาผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส่งผล
ท าใหผู้บ้ริโภคสนใจและเลือกซ้ือรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) และเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บักลุ่ม
ผูบ้ริโภคดว้ย 3) ทางบริษทัควรสร้างคุณค่าของรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) ใหม้ากข้ึน เพื่อเป็นการรักษา 
เสริมสร้าง และคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีและรับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่า
ของรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) ท่ีสวมใส่อยูด่ว้ย 4) ทางบริษทัควรมีกิจกรรมหรือโปรโมชัน่เพื่อส่งเสริม
การตลาดใหก้บัผูบ้ริโภค เช่น การมีส่วนลดหรือแจกของสมนาคุณ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและท า
ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑข์องเทวนิทร์มากท่ีสุด และยงัเป็นการรักษาผูบ้ริโภครายเก่าและเพิ่ม
ผูบ้ริโภครายใหม่ท่ีจะเขา้มาซ้ือผลิตภณัฑข์องเทวินทร์ในอนาคตอีกดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรใหค้วามส าคญักบัตวัแปรคุณค่าตราสินคา้อ่ืน เช่น ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้หรือการเช่ือมโยงในตราสินคา้ เพื่อให้เกิดมุมมองท่ีครอบคลุมและหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 การใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑม์านาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบและผลิตรองเทา้แตะ (ขาวสลบั) เพื่อท าใหท้ราบแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ใน
การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดท่ีจะใชใ้นการปฏิบติัจริง หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปเพิ่มเติมกบัมาตราวดัเชิงส ารวจอีกคร้ัง ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
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