1

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจกลับมาซื้อรองเท้ าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors influencing consumer’s repurchase decision toward
Taywin sandals (Khaw Slab) in Bangkok area
ธันยพงศ์ เกรี ยงธนวิบูลย์1 สมบูรณ์ ศรี อนุรักษ์วงศ์2และประภัสสร วิเศษประภา3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของลักษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตรา
สิ นค้า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความพึงใจในส่ วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อหรื อเคยใช้รองเท้าแตะ (ขาวสลับ)
ของเทวินทร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วง
อายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ส่ วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนและ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าในด้านการรับรู้ใน
ตราสิ นค้า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในด้านคุณสมบัติ และมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดใน
ด้านสถานที่มากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมทั้งความคิดเห็นด้านคุณค่าตราสิ นค้า และด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โภค มีผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
0.01 โดยผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมา
ซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) ของเทวินทร์ ซ้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: คุณค่าตราสิ นค้า, คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์, ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ า
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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.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ในวงการธุ รกิจรองเท้ามีผปู ้ ระกอบการเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยที่ผปู ้ ระกอบการแต่ละ
รายก็มีการผลิตสิ นค้าออกมาจาหน่ายภายใต้ตราสิ นค้าของตนเอง โดยเฉพาะสิ นค้าในกลุ่มรองเท้าแฟชัน่ ซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและเพิ่มสู งขึ้น รองเท้าส่ วนใหญ่ในกลุ่มแฟชัน่ นั้นล้วนแล้วแต่มี
คุณภาพ มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะในตราสิ นค้าของตนเอง นอกจากนี้ รองเท้ายังเป็ นปั จจัยที่
สาคัญนอกเหนื อจากประโยชน์ที่ได้รับจากการสวมใส่ เพื่อป้ องกันอันตรายจากอุบตั ิเหตุและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่
จะเข้ามาสู่ ร่างกายแล้ว ยังช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผสู ้ วมใส่ อีกด้วย ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นต้องหาแนวทางเพื่อที่จะกาหนดกลยุทธ์และสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการ
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แข่งขันสู ง เพื่อความเจริ ญเติบโตของธุ รกิจอีกด้วย สาหรับธุ รกิจรองเท้าในปั จจุบนั เป็ นธุ รกิจที่มีขนาดใหญ่
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากมาย จึงทาให้มีผปู้ ระกอบการจานวนมากเลือกที่จะเข้ามาทาธุ รกิจทางด้าน
นี้ ส่ งผลทาให้ตลาดรองเท้ามีการแข่งขันที่สูงมากภายใต้ตราสิ นค้าชั้นนาต่าง ๆ ที่มีการกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อทาการดึงดูดผูบ้ ริ โภคและสร้างยอดขายให้กบั ตราสิ นค้าของตนเองทาให้ผบู้ ริ โภครับรู้ได้ถึง
คุณค่าของตราสิ นค้าและเกิดความพึงพอใจในการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าของตราสิ นค้านั้น ซึ่ งทั้งหมดนี้จึงถือ
ว่าเป็ นการสร้างคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้าอย่างแข็งแกร่ งและทาให้เป็ นที่รู้จกั ไปอย่างแพร่ หลายในสังคม โดย
สถานการณ์ธุรกิจรองเท้าในปั จจุบนั ของประเทศไทยนั้นอยูใ่ นช่วงขาขึ้น แม้วา่ ในปี ที่ผา่ นมาสภาพเศรษฐกิจ
จะมีการชะลอตัว แต่ยอดขายรองเท้าก็ยงั คงเติบโตร้อยละ 1-2 นับว่ายังเป็ นภาพรวมที่ดีเมื่อเทียบกันใน
อุตสาหกรรม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่าจากรายได้ของประชาชนที่ดีข้ ึนจนปรับมาอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการรองเท้าเริ่ มหันมาสนใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ในระดับปานกลาง หรื อมี
การตั้งราคาให้มีระดับใกล้เคียงกับรายได้ของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นฐานสาคัญของการ
ทาการตลาด เช่น พนังงานบริ ษทั ข้าราชการ หรื อกลุ่มนักศึกษา ที่มีกาลังในการซื้ อผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
ขยายฐานผูบ้ ริ โภคให้กว้างมากยิง่ ขึ้น โดยตราสิ นค้าที่เป็ นคู่แข่งสาคัญของบริ ษทั ในตลาดรองเท้าเดียวกันกับ
บริ ษทั เทวินทร์ เช่น บาจา เบาจิ สกอลล์ วอคเกอร์ เป็ นต้น และเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของตลาดรองเท้า
แตะในปัจจุบนั ที่คาดว่าจะเจริ ญเติบโตขึ้น จึงทาให้ทางบริ ษทั เทวินทร์ มองเห็นโอกาสในการขยายธุ รกิจ เพื่อ
สร้างยอดขายและเพิ่มกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ครอบคลุม รวมถึงการสร้างตราสิ นค้าให้มีความแข็งแกร่ งกว่า
เมื่อก่อน ทางบริ ษทั เทวินทร์ จึงได้มีการแตกแนวผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างมากยิง่ ขึ้น เพื่อสร้างความโดด
เด่นและเป็ นเอกลักษณ์คือ การเพิม่ แนวสิ นค้ารองเท้าแตะ (ขาวสลับ) โดยยังคงใช้หนังเพื่อมาเป็ นวัตถุดิบ
หลักที่สาคัญในการผลิตเช่นเดิมและยังคงคานึงถึงด้านคุณสมบัติ คุณประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ แต่ในปั จจุบนั ตลาดของรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) มีการแข่งขันสู ง ทาให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมี
ทางเลือกที่หลากหลายและทาให้ยอดขายลดลง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของลักษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ
(ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ลักษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความพึงใจในส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เคยซื้ อหรื อเคยใช้
รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา หมายถึง
ลักษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า คุณลักษณะของสิ นค้า ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือน
เมษายน – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่จะสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า คุณลักษณะของสิ นค้า และความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อซ้ า ซึ่ งผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้
จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวลักษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า คุณลักษณะ
ของสิ นค้า และความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อซ้ า
ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ที่ทาให้ผบู้ ริ หาร และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจได้ทราบถึงสิ่ งที่เป็ นปั จจัยในการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ า
ของผูบ้ ริ โภค ทั้งในเรื่ องของลักษณะประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสิ นค้า คุณลักษณะของสิ นค้า และความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ โดย คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ได้กล่าวว่า ตัวแปรทางด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาชีพ อายุ รายได้ และการศึกษา เป็ นตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อใช้วดั
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษาทาให้ทราบขนาดของตลาด
เป้ าหมายและสื่ อที่ใช้อีกด้วย
2.คุณค่าตราสิ นค้า ในปั จจุบนั ส่ วนมากอาศัยแนวคิดรู ปแบบพื้นฐานของ แอเกอร์ (Aaker, 1991)
โดยมีแนวทางที่นิยม ประกอบด้วย 1) การรับรู้ตราสิ นค้า หมายถึง ความสามารถของผูม้ ีศกั ยภาพเป็ นผูซ้ ้ื อที่
สามารถจดจาและระลึกได้วา่ ตราสิ นค้านี้ อยูใ่ นหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ซึ่งในระดับของการจดจา
เป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคสามารถตระหนักถึงชื่อ และมักจะผนวกรวมเข้าไปกับกลุ่มตราสิ นค้าที่กาลังพิจารณาอยู่
2) การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ การที่ผบู้ ริ โภครับรู้คุณภาพในความเหนือกว่าของตราสิ นค้า โดยมีการ
พิจารณาจากคุณสมบัติการใช้งานของผูบ้ ริ โภค ถึงแม้จะพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพดีเสมอไปขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค 3) ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
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หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่าเสมอหรื อการซื้ อผลิตภัณฑ์ของตราสิ นค้าเดิมในผลิตภัณฑ์อื่น (4) การเชื่ อมัน่
ในตราสิ นค้าคือ สิ่ งที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ถ้าหากผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับความ
เชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์น้ นั ความสัมพันธ์ก็มกั ถูกทาลายไป และเป็ นสิ่ งที่สามารถบ่งบอกได้วา่ เพราะเหตุใด
องค์กรที่ผบู้ ริ โภคมีการเชื่ อมัน่ จึงสามารถสร้างผลกาไรและมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งนักการตลาดควร
ต้องให้ความสาคัญและใส่ ใจในการสร้างการเชื่อมัน่ ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
3.คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดผลประโยชน์ที่
จะนาเสนอ โดยกิจการจะติดต่อสื่ อสารและส่ งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผบู ้ ริ โภคผ่านทางลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติ หมายถึง ตราสิ นค้าที่ทาให้นึกถึงคุณสมบัติหรื อคุณลักษณะที่แน่ชดั
ของผลิตภัณฑ์ 2) คุณประโยชน์ หมายถึง คุณสมบัติที่ตอ้ งแปลออกมาเป็ นคุณประโยชน์ ตามหน้าที่และ
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน 3) คุณค่า หมายถึง ตราสิ นค้าที่บ่งบอกเกี่ยวกับคุณค่าของผูผ้ ลิต
เช่น เทวินทร์ บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากเครื่ องหนัง เป็ นต้น
4.อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการเปรี ยบเทียบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์น้ นั ซึ่ งจะทาให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจและเกิดความ
คาดหวัง ยิง่ ถ้าผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นไปตามความคาดหวังที่ผบู้ ริ โภคต้องการก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งการ
ทาธุ รกิจที่มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดก็จะทาให้ผบู้ ริ โภคไม่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์จากคู่
แข่งขัน อีกทั้งยังจะทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความภักดีกบั ตราสิ นค้าไปด้วย
5.ภัทรภร พลพนาธรรม (2549) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นการผสมผสานกลยุทธ์กบั
แผนการตลาดที่สอดคล้องกับการบริ หารธุ รกิจนั้น ซึ่ งส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์
หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์จะต้องมีอรรถประโยชน์ในสายตาของผูบ้ ริ โภค จึงทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2) ราคา หมายถึง สิ่ งที่กาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปของเงินตรา ซึ่ งการกาหนดราคาขึ้นคือ ราคาต้อง
เหมาะสมกับต้นทุน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กบั ราคา ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา
ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ (3) สถานที่ หมายถึง สถานที่หรื อช่องทางที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดและส่ งต่อไปสู่ ผบู้ ริ โภค (4) การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย เพื่อ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6.การตัดสิ นใจซื้ อซ้ า คือ สถานการณ์ที่บุคคลซื้ อผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งครั้ง โดยรู ปแบบของการ
ซื้ อซ้ านั้นมีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยหลายปั จจัยที่ส่งผล เช่น การโฆษณา การจัดโปรโมชัน่ เป็ นต้น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พัชริ ตา สุ ภาพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้าและบุคลิกภาพของตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาคุณค่าตรา
สิ นค้าและบุคลิกภาพของตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาคือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาจานวน 240 ราย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลิกภาพตราสิ นค้าด้านความโก้หรู ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬามาก
ที่สุด ในขณะที่คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่รับรู้ และบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ด้านความแข็งแรงและด้าน
ความเคลื่อนไหวไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ธันวาพล จันทร์จีน (2559) ศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า
กีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อสารวจความคิดเห็นที่
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีต่อภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาแบรนด์เนม (2) เพื่อสารวจความคิดเห็นที่
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีต่อค่านิยมรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม (3) เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นใน
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (4) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาพลักษณ์และค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาคือ ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เขตปทุมวัน
เขตสาทร เขตบางรัก เขตลาดพร้าว เขตบางนา เขตคลองสาน จานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 20 – 25 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 เลือกรองเท้ากีฬา Nike โดยราคาเฉลี่ยที่เลือกซื้ ออยูท่ ี่
4,000 – 4,999 บาท ใช้เหตุผลในด้านราคาในการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม นอกจากนี้ พบว่า ด้าน
ภาพลักษณ์และค่านิยมตราสิ นค้ามีระดับความเห็นด้วยค่อนข้างมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ภาพลักษณ์ดา้ นผูใ้ ช้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและค่านิยมส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปาริ ชาติ ทองอุบล (2558) ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนผสมการตลาด การบริ การในร้านและ
ความเชื่อมัน่ ต่อความภักดีต่อตราคอนเวิร์สของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึกษา
อิทธิ พลของปั จจัยส่ วนผสมการตลาด การบริ การในร้านและความเชื่อมัน่ ต่อความภักดีต่อตราคอนเวิร์สของ
ลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้ารองเท้าคอนเวิร์สในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นชายมีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท โดยมี
คะแนนเฉลี่ยในส่ วนผสมการตลาด ความเชื่อถือต่อตราและการบริ การภายในร้านอยูใ่ นระดับมาก และมี
ค่าเฉลี่ยความภักดีต่อตราคอนเวิร์สอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนผสม
การตลาด ความเชื่อมัน่ ต่อตรามีอิทธิ พลทางลบต่อความภักดีต่อตราคอนเวิร์สของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
และการบริ การในร้านมีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราคอนเวิร์ส
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กรอบแนวความคิด
ลักษณะประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาด (4P’s)
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.สถานที่
4.การส่งเสริ มการตลาด

คุณค่ าตราสินค้ า
1.การรับรู ้ตราสิ นค้า
2.การรับรู ้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
3.การเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1.คุณสมบัติ
2.คุณประโยชน์
3.คุณค่า

การตัดสินใจกลับมาซื้อ
รองเท้ าแตะ(ขาวสลับ)
ซ้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
(1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กัน (2) คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด (3) คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด (4) ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวน ทาให้ผวู้ จิ ยั ใช้สูตรการคานวณ โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนใน
ขอบเขตร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และใช้สูตรคอแคลรน (Cochran, 1977) ในการคานวณ
กลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั เลือกใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผูท้ ี่เคยใช้รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป และดาเนิ นการตามขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานใช้สถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้การทดสอบ T-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
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ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามและการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปร
อิสระที่มีต่อตัวแปรตาม
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายอยูใ่ นช่วงอายุ 20-30 ปี ส่ วนมาก
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อคุณค่าตราสิ นค้าในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านการรับรู ้ในตราสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน
ประเด็นตราสิ นค้าเทวินทร์ เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายในสังคม ด้านความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านคุณสมบัติ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นรองเท้าขาว
สลับมีดีไซน์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นสาขามีหลากหลายสถานที่ และ
มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดย
ประเด็นตั้งใจกลับมาซื้ อรองเท้าขาวสลับในอนาคต มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สมมติฐานข้ อ 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สมมติฐานข้ อ 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า
คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดย
ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลมากที่สุด สมมติฐานข้ อ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดย
ด้านคุณค่ามีอิทธิ พลมากที่สุด สมมติฐานข้ อ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลที่สุด
อภิปรายผล
ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท เนื่องจากเทวินทร์มีชื่อเสี ยงเรื่ องของรองเท้าชายที่มีมาตรฐานมายาวนานและ
มีราคาถูกกว่าตราสิ นค้าอื่นทาให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2539) ที่กล่าวว่า การแบ่งส่ วนตลาดตามตัวแปรด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ทาให้สามารถ
กาหนดตลาดเป้ าหมายได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวศรสวรรค์
สิ ริวฒั นเศรษฐ์ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในเรื่ องของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ อาจเพราะผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุ 20-30 ปี ส่ วนใหญ่มีความสนใจในรองเท้ามากกว่าเพศหญิง
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ซึ่ งส่ วนมากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ตอ้ งใส่ รองเท้าที่
มีความเป็ นแฟชัน่ พอสมควรในการทางาน ด้ านคุณค่ าตราสิ นค้ า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสิ นค้าในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านการรับรู้ในตราสิ นค้า มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในประเด็นตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย กล่าวคือ เทวินทร์ เป็ นตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
เกี่ยวกับเครื่ องหนังคู่กบั สังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบรองเท้าหนังถือว่าเป็ น
ตราสิ นค้าอันดับแรกเมื่อมีความต้องการซื้ อรองเท้าหนัง รองลงมาคือ ด้านการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ ใน
ประเด็นตราสิ นค้าบ่งบอกความน่าเชื่อถือในคุณภาพการตัดเย็บที่พิถีพิถนั มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด กล่าวคือ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความสนใจในเรื่ องของคุณภาพการตัดเย็บมาเป็ นอันดับแรก อีกทั้งยังคานึงถึงเรื่ อง
ของการใช้วสั ดุที่มีคุณภาพและมีความคงทน เพราะทาให้มีระยะเวลาในการใช้งานที่นานขึ้น และสุ ดท้ายคือ
ด้านการเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าในประเด็นตราสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะความน่าเชื่อถือ
ในตราสิ นค้านับเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าหรื อแม้แต่สิ่งที่อานวยความสะดวกก็ยงั มีเรื่ อง
ของความน่าเชื่อถือในตราสิ นค้าเข้ามาเกี่ยวโยงอยูด่ ว้ ยสอดคล้องกับแนวคิดของแอเกอร์ (Aaker, 1991)
ปั จจุบนั ส่ วนมากอาศัยแนวคิดรู ปแบบพื้นฐานโดยมีแนวทางเป็ นที่นิยม มีองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ การรับรู ้
ตราสิ นค้า การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงตราสิ นค้า และความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า นอกจากนี้
ยังมีความเกี่ยวพันกับการเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ ตา
สุ ภาพันธ์ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ คุณค่าตราสิ นค้าและบุคลิกภาพของตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ องของคุณค่าตราสิ นค้า อาจเพราะผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เลือกซื้ อรองเท้าโดยมีการให้ความสาคัญกับคุณค่าตราสิ นค้า เพื่อทาการเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า
ซึ่งการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของตราสิ นค้านั้นยังเป็ นการบ่งบอกถึงการเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อด้วย ด้ านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านคุณสมบัติ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน
ประเด็นมีดีไซน์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์มีการออกแบบและ
ดีไซน์ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ทนั สมัย มีสีที่โดดเด่นและใช้วสั ดุที่เป็ นหนังแท้มีคุณภาพสู งในการผลิต
รองลงมาคือ ด้านคุณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในประเด็นความคงทนมาเป็ นอันดับแรก กล่าวคือ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อรองเท้าเทวินทร์ เพราะมีความคงทนในการใช้งาน อีกทั้งยังมีรูปทรงเหมาะกับเท้า
ผูบ้ ริ โภคทาให้เกิดความรู้สึกสบายในการสวมใส่ และสุ ดท้ายคือ ด้านคุณค่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในประเด็น
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสะท้อนรสนิยมที่ดีของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จะพิจารณาถึง
ความคุม้ ค่าของราคาที่ตอ้ งเสี ยไปในการซื้ อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงมีการตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ เพื่อ
ทาให้ผบู้ ริ โภครับรู ้ได้ถึงความเหมาะสมกับราคามากยิง่ ขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 2003
อ้างใน ธนวรรณ แสงสุ วรรณ, ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพนั ธ์, ยุทธนา ธรรมเจริ ญ, อุไรวรรณ แย้มนิยม, และอดิลล่า
พงศ์ยหี่ ล้า, 2548) กล่าวว่า การสร้างตราสิ นค้าเป็ นเรื่ องสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
ทาให้ผผู้ ลิตสามารถกาหนดราคาได้สูงขึ้น ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติ หมายถึง ตราสิ นค้าที่ทาให้นึกถึง
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คุณสมบัติหรื อคุณลักษณะที่แน่ชดั ของผลิตภัณฑ์ 2) คุณประโยชน์ หมายถึง คุณสมบัติที่ตอ้ งแปลออกมา
เป็ นคุณประโยชน์ ตามหน้าที่และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน 3) คุณค่า หมายถึง ตราสิ นค้า
ที่บ่งบอกบางสิ่ งเกี่ยวกับคุณค่าของผูผ้ ลิต เช่น เทวินทร์ บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากเครื่ องหนัง เป็ นต้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธันวาพล จันทร์จีน (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในเรื่ องคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณสมบัติ คุณประโยชน์ และคุ ณค่า อาจเพราะผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั คานึงถึงคุณสมบัติก่อน
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้าในแบบต่าง ๆ เช่น การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) การมี
ความคงทนในการใช้งาน รวมถึงราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของรองเท้า เป็ นต้น ดังนั้น ตราสิ นค้า
เทวินทร์จึงมีการผลิตรองเท้าที่เน้นเรื่ องของคุณลักษณะ เพื่อให้ออกมาตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มากที่สุด ด้ านความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในประเด็นมีสีสันสวยงาม กล่าวคือ รองเท้าแตะ
(ขาวสลับ) เทวินทร์เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาเรื่ องของสี สันเข้ามาช่วยในการสร้างจุดเด่น เพื่อให้สะดุดตาสนใจใน
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น อีกทั้งยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เข้ากับปัจจุบนั เช่น การนาตัวละครมาออกแบบ
ทาให้มีเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในประเด็นราคาผลิตภัณฑ์มีความ
ชัดเจน กล่าวคือ รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินท์มีการตั้งราคาที่ชดั เจน และราคามีความเหมาะสมกับ
รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีเพียงสองกลุ่มราคาเท่านั้น ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายยิง่ ขึ้น ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในประเด็นสาขามีหลากหลาย กล่าวคือ ตราสิ นค้า
เทวินทร์มีการจาหน่ายรองเท้ามาเป็ นเวลานาน จึงทาให้ปัจจุบนั เทวินทร์ได้มีการขยายสาขาให้มีจานวนมาก
ขึ้น โดยเลือกเปิ ดสาขาที่ต้ งั อยูใ่ นศูนย์การค้าเพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสุ ดท้ายคือ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในประเด็นการแจกส่ วนลดและของสมนาคุณให้กบั ผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ
ในปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) มีการแข่งขันที่สูง ทาให้เทวินทร์ตอ้ งมีการ
จัดโปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดกลุ่มผูบ้ ริ โภคและเป็ นการกระตุน้ ยอดขายให้มากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการจัดบูท้ เพื่อ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีการโฆษณา ผ่านสื่ อต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดที่วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด
เป็ นแนวคิดของนักการตลาดที่จะกาหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอกลยุทธ์ผา่ นการตั้งราคา การโฆษณา การส่ งเสริ มการตลาด
และทาเลที่ต้ งั โดยการกาหนดกลยุทธ์จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มตลาด
เป้ าหมายให้ได้เหนือกว่าของคู่แข่งขัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546) และสอดคล้องกับงานวิจยั อนุชา
ลังสุ่ ย (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความภักดีในตราสิ นค้า ความพึงพอใจ และการรับรู ้ถึงคุณภาพสิ นค้าที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของประชากรในกรุ งเทพมหานคร อาจเพราะความพึงพอใจเป็ นสิ่ ง
ที่อยูใ่ นตัวของผูบ้ ริ โภค ซึ่งความพึงพอใจในรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคได้มี
การสวมใส่ แล้วเห็นข้อดี จึงทาให้เกิดความพึงพอใจ
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การตัดสิ นใจกลับมาซื้อซ้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้า
แตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยประเด็นผูบ้ ริ โภคตั้งใจกลับมาซื้ อ
รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าในอนาคต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้รองเท้าแตะ
(ขาวสลับ) ส่ วนใหญ่มีความชื่นชอบ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการอยากที่จะกลับมาซื้ อซ้ า และมีการบอกต่อกับ
บุคคลรอบตัว เพื่อชักชวนให้ลองซื้ อไปใช้ อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดที่วา่ การวัดว่าผูบ้ ริ โภคมีความภักดี
กับองค์กรธุ รกิจที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด ในธุ รกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน (Parasuraman et al, 1994)
ดังนี้ 1.การบอกต่อ คือ การพูดถึงสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลังจากได้ทดลองใช้แล้วทาให้เกิดความรู ้สึกใน
เชิงบวก รวมถึงการแนะนาให้บุคคลที่ใกล้ชิดเกิดความสนใจที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั 2.ความตั้งใจที่จะซื้ อ
ซ้ า คือ การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากตราสิ นค้าเดิม โดยนึกถึงเป็ นอันดับแรกเมื่อต้องการเลือกซื้ อในครั้งต่อไป
3.ความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา คือ การที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีปัญหาในการที่ตราสิ นค้าขึ้นราคาและพร้อมที่ยอมจ่าย
ในราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตราสิ นค้าอื่น 4. พฤติกรรมการร้องเรี ยน คือ การร้องเรี ยนเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ผบู้ ริ โภค
ได้ทาการซื้ อไปเกิดการชารุ ด เสี ยหาย โดยผูบ้ ริ โภคอาจจะร้องเรี ยนกับตราสิ นค้านั้นโดยตรง บอกต่อบุคคล
อื่นหรื อร้องเรี ยนผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของปาริ ชาติ ทองอุบล (2558) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับ อิทธิ พลของปั จจัยส่ วนผสมการตลาด การบริ การในร้าน และความเชื่อมัน่ ต่อความภักดีต่อตราคอน
เวิร์สของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร อาจเพราะการที่ตราสิ นค้าเทวินทร์ สร้างความภักดีต่อตราสิ นค้าให้เกิด
กับผูบ้ ริ โภคนั้น ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการเลือกที่จะกลับมาซื้ อผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะ (ขาวสลับ)
เทวินทร์ ซ้ าอีก ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกว่าความภักดีเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมในการกลับมาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ซ้ าในตราสิ นค้าเดิม
สมมติฐานข้ อ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นจริ ง ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
หมายความว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน โดยในด้านเพศ พบว่า เพศชายจะมีความ
สนใจในผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) มากกว่า เนื่องจากมีการออกแบบมาให้เหมาะกับเพศชายเป็ นหลัก
โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000
บาท เพราะผลิตภัณฑ์ของเทวินทร์มีราคาที่ไม่สูงมาก จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคที่มีรายได้ที่อยูใ่ นปานกลางสามารถ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ของเทวินทร์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 1997) ที่กล่าวว่า ตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาชีพ อายุ รายได้ และการศึกษา เป็ นตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่ วนแบ่งตลาด เพือ่
ใช้วดั ความต้องการ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ทางประชากรสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฏฐ์ชิสา อัฐศักดิ์ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์เนมทางออนไลน์ประเภทกระเป๋ า และรองเท้าสุ ภาพสตรี อาจเพราะ เพศ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น เพศชายสนใจในเรื่ องของรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เป็ นต้น ดังนั้น เทวินทร์ จึงมีการออกแบบ

12

ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สมมติฐานข้ อ 2 คุณค่าตราสิ นค้ามี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นจริ ง ซึ่ งหมายความว่า
คุณค่าตราสิ นค้าโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เมื่อวิเคราะห์ใน
ประเด็น พบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู ้คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด อาจเกิดจากการที่ผบู้ ริ โภครู ้จกั กับตราสิ นค้าเทวินทร์ อยูแ่ ล้วจึง
ทาให้สามารถรับรู ้ได้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเกิดการเชื่ อมัน่ ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของเทวินทร์ รวมทั้ง
เทวินทร์ยงั มีการสร้างความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้มากยิง่ ขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของแอเกอร์ (Aaker, 1991) ในปั จจุบนั ส่ วนมากอาศัยแนวคิดรู ปแบบพื้นฐานโดยมีแนวทางที่
คล้ายคลึงและเป็ นที่นิยม มีองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ การรับรู ้ตราสิ นค้า การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า และความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า นอกจากนี้ยงั มีความเกี่ยวพันกับการเชื่อมัน่ ในตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั อื่น ๆ อาจเพราะปัจจุบนั การที่ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจที่จะ
เลือกซื้ อรองเท้าของตราสิ นค้านั้นแล้ว ก็เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้าอยูแ่ ล้ว ดังนั้น คุณค่าตราสิ นค้าจึงมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด ซึ่ งคุณค่าตราสิ นค้าถือเป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สมมติฐานข้ อ 3 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสม
ทางการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นจริ ง ซึ่ งหมายความว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมมี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด เมื่อวิเคราะห์ในประเด็น พบว่า คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณสมบัติ คุณประโยชน์ และคุณค่ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อาจจะเกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่งผูบ้ ริ โภคสัมผัสได้ถึง
คุณสมบัติ คุณประโยชน์และคุณค่าของรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจและความพึง
พอใจต่อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) หลังจากที่ได้ลองใช้ ต่อมาในด้านของราคา ผูบ้ ริ โภคอาจรู้สึกได้วา่ ราคามี
ความคุม้ ค่ากับคุณภาพที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ ด้านของสถานที่และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อาจจะเป็ น
ส่ วนประกอบหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากการที่เทวินทร์ มีการจัดโปรโมชัน่
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 2003 อ้างใน ธนวรรณ แสงสุ วรรณ, ยง
ยุทธ ฟูพงศ์ศิริพนั ธ์, ยุทธนา ธรรมเจริ ญ, อุไรวรรณ แย้มนิยม, และอดิลล่า พงศ์ยหี่ ล้า, 2548) ได้ขยายความ
ของ ตราสิ นค้าว่า เป็ นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อน ในด้านคุณประโยชน์ ไว้วา่ หมายถึง คุณสมบัติที่
ต้องแปลออกมาเป็ นคุณประโยชน์ ตามหน้าที่และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็น
คุณประโยชน์ตามหน้าที่ในการใช้งาน หรื อ คุณสมบัติที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย แสดงให้เห็น
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เป็ นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วรี ะนนท์ชยั (2559)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิงในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในการเลือกซื้ อรองเท้าผ้าใบเพื่อใส่ ไปโรงเรี ยน อาจเพราะผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่มีความต้องการคุณลักษณะของรองเท้าที่คล้ายกัน ทั้งในรองเท้าผ้าใบ รองเท้าทางาน หรื อรองเท้าแตะ
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(ขาวสลับ) ซึ่งแต่ละแบบมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันแต่อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละด้าน
แล้วแต่การใช้ชีวิตประจาวันที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จึงสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ย สมมติฐานข้ อ 4 ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นจริ ง ซึ่ งหมายความว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อวิเคราะห์ในประเด็น พบว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาว
สลับ) เทวินทร์ ซ้ าของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เกิดจากที่ผบู้ ริ โภคเคยใช้รองเท้าแตะ (ขาวสลับ)
แล้วเกิดความพึงพอใจจึงทาให้ผบู้ ริ โภคเลือกที่จะกลับมาซื้ ออีก โดยด้านสถานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
มากที่สุด เนื่องจากสาขาของเทวินทร์ มีกระจายอยูท่ วั่ ไปในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถเดินทางไปซื้ อได้สะดวก
และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีการโฆษณา เพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงโปรโมชัน่ อีกทั้งยังมีการแจกของ
สมนาคุณให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดความพึงพอใจและตัดสิ นใจที่จะกลับมาซื้ ออีกในอนาคต สอดคล้องกับ
แนวคิดการวัดว่าผูบ้ ริ โภคมีความภักดีกบั องค์กรที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (Parasuraman et al., 1994)
ดังนี้ 1)การบอกต่อ คือ การพูดถึงสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั หลังจากที่เคยทดลองใช้ ทาให้เกิดความรู ้สึก
เชิงบวกในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแนะนาให้บุคคลที่ใกล้ชิดเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์น้ นั 2)ความตั้งใจที่
จะซื้ อซ้ า คือ การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากตราสิ นค้าเดิม โดยนึกถึงเป็ นอันดับแรกเมื่อต้องการเลือกซื้ อในครั้ง
ต่อไป 3)ความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา คือ การที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีปัญหาในการที่ตราสิ นค้าทาการขึ้นราคาและ
พร้อมที่ยอมจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตราสิ นค้าอื่น หากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี 4)พฤติกรรมการร้องเรี ยน คือ การร้องเรี ยนเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ผบู้ ริ โภคได้
ทาการซื้ อไปเกิดการชารุ ดเสี ยหาย โดยผูบ้ ริ โภคอาจจะทาการร้องเรี ยนกับตราสิ นค้านั้นโดยตรง บอกต่อ
บุคคลอื่นหรื อร้องเรี ยนผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วรี ะ
นนท์ชยั (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง
ชายและหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในการเลือกซื้ อรองเท้าผ้าใบเพื่อใส่ ไปโรงเรี ยน อาจ
เพราะผูบ้ ริ โภคที่เคยสวมใส่ รองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ น้ นั รับรู ้ได้ถึงความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์ทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกเกิดความพึงพอใจ และอยากที่จะกลับมาซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์อีก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
1) ทางบริ ษทั ควรที่จะทาการสร้างกลยุทธ์และการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อมุ่งเน้นไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ที่เป็ นเพศชายมีอายุอยูใ่ นช่วง 20-30 ปี ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
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หรื อเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในรองเท้าแตะ
(ขาวสลับ) มากกว่าผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป และอาจทาให้บริ ษทั มียอดขายที่เจริ ญเติบโตมากยิง่ ขึ้นด้วย 2) ทางบริ ษทั
ควรรักษาคุณภาพของการตัดเย็บที่พิถีพิถนั เอาไว้ให้เป็ นมาตราฐาน เพื่อรักษาผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ส่งผล
ทาให้ผบู้ ริ โภคสนใจและเลือกซื้ อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) และเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคด้วย 3) ทางบริ ษทั ควรสร้างคุณค่าของรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) ให้มากขึ้น เพื่อเป็ นการรักษา
เสริ มสร้าง และคงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกที่ดีและรับรู ้ได้ถึงความคุม้ ค่า
ของรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) ที่สวมใส่ อยูด่ ว้ ย 4) ทางบริ ษทั ควรมีกิจกรรมหรื อโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ ม
การตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภค เช่น การมีส่วนลดหรื อแจกของสมนาคุณ เพื่อเป็ นการสร้างความพึงพอใจและทา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเทวินทร์มากที่สุด และยังเป็ นการรักษาผูบ้ ริ โภครายเก่าและเพิ่ม
ผูบ้ ริ โภครายใหม่ที่จะเข้ามาซื้ อผลิตภัณฑ์ของเทวินทร์ ในอนาคตอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาในครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรให้ความสาคัญกับตัวแปรคุณค่าตราสิ นค้าอื่น เช่น ความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าหรื อการเชื่อมโยงในตราสิ นค้า เพื่อให้เกิดมุมมองที่ครอบคลุมและหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
การใช้วธิ ี การศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผใู ้ ช้ผลิตภัณฑ์มานาน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและผลิตรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เพื่อทาให้ทราบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ใน
การส่ งเสริ มการตลาด เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดที่จะใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง หลังจากนั้นนาข้อมูลที่
ได้ไปเพิ่มเติมกับมาตราวัดเชิ งสารวจอีกครั้ง ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลที่ได้มีความถูกต้องและเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
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