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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

(1 )  เพื่ อ ศึกษาการตัดสินใจการซ้ือรองเท้าผ้าใบสตรีทแฟชั่น  ของผู ้บ ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการซ้ือ

รองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ 

ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คือ ผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ หรือสะดวก (Convenience 

Sampling) มีค าถามคดักรอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป



เก่ียวกบัประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ส่วนท่ี 3 การประเมินปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ส่วนท่ี 4 การประเมินการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบ

สตรีทแฟชัน่ ออนไลน ์

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ี

ต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจการเลือกซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  

 

ค าส าคัญ : รองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่; รองเทา้ผา้ใบ; สตรีทแฟชัน่ 

 

Abstract 

This research is on the Marketing mix factors and Technology Acceptance that 

influences purchasing street fashion sneakers decisions in Bangkok. The objectives of the 

research were 1) to study the street fashion sneakers decisions in Bangkok 2) to study the 

decision to purchasing street fashion sneakers in Bangkok. Classified by personal factors 3) to 

study the Marketing Mix and Technology Acceptance affecting the purchasing street fashion 

sneakers decisions in Bangkok. The Population Sample group used in this research was 400 in 

Bangkok. A Convenience Sampling Method with screening questions. The tool used in this 

research study was a questionnaire created by the researcher. The questionnaire will be divided 

into 4 parts: Part 1) a questionnaire for the general personal information. Part 2) a questionnaire 

on the marketing mix affecting the purchasing street fashion sneakers decisions. Part 3) 

Questionnaire opinions on the theory of technology acceptance affecting the purchasing street 

fashion sneakers decisions. Part 4) Questionnaire opinions on the purchasing street fashion 

sneakers decisions in Bangkok. 



The results showed that personal factors include gender, age, status, education level, 

occupation, and average monthly income different. The marketing mix and technology 

acceptance different those influences purchasing street fashion sneakers decisions in Bangkok 

no differed. 
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บทน า 

กระแสการรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ของประชาชนในประเทศไทยเป็นท่ีนิยมเป็นอย่าง

มาก ในปัจจุบนัเห็นไดจ้ากการเลือกรองเทา้ผา้ใบ ท่ีเขา้กบัยุค ทนัสมยั และในภาพลกัษณ์ท่ีดี 

โดยการเลือกรองเทา้ผา้ใบนั้น จะเลือกท่ีเขา้กบัตวัเราก่อนเสมอ ใส่แบบพอดี สุขภาพ เรียบร้อย 

รองเท้าคู่เดียวไปได้ทุกท่ี ทุกงาน หรือท่ีเรียนกันว่า รองเท้าคู่เก่งนั้นเอง แต่ในเม่ือยุคสมัย

เปล่ียนไป โลกอินเตอร์เน็ตเขา้มา การเสพสือแฟชัน่ออนไลน์เขา้ถึงผูค้นไดม้ากข้ึน ท าใหก้ระแส

การแต่งตวั หรือกระแสรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ของประชาชนในประเทศไทย กลายเป็นท่ีนิยม

กนัอยา่งมากข้ึน โดยเร่ิมแรกอาจจะ เนน้เร่ืองการออกก าลงักาย โดยมุ่งหวงัท่ีจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

ใส่แลว้ดูสวยงาม สีสันสดใส เพื่อให้ตวัเองเป็นท่ีดึงดูดของเพศตรงขา้ม และมีรูปลกัษณ์ท่ีดีข้ึน 

เป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเอง 

ดว้ยศกัยภาพของตลาดรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ท่ีดีและมีแนวโน้มในการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้ตลาดรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่มีการแข่งขนักนัสูงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรองเทา้

ผ้าใบสตรีทแฟชั่นท่ีเป็นยี่ห้อสินค้าระดับสากล (International Brand) ท่ี มีสินค้าออกมา

ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวยั อีกทั้งยงัพฒันารูปแบบให้ทนัสมยัมากยิ่งข้ึน พร้อมกบัมีคุณสมบติัท่ีดี 

รองรับกับผูส้วมใส่ และช่วยให้สวมใส่สบาย เหมาะกับรูปเท้าของผูส้วมใส่ท าให้ผูบ้ริโภค

สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ และตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านไดม้าก

ยิง่ข้ึน ส่งผลใหต้ลาดรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ในปัจจุบนัน้ี มีระดบัการแข่งขนักนัท่ีสูงข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยให้ทราบ



ถึงเกณฑ์ในการตดัสินใจซ้ือรองเท้าสตรีทแฟชั่น และสามารถน าไปเป็นแนวทางและขอ้มูล

เพิ่มเติม ในการพฒันาสินคา้ และกลยทุธ์ต่างๆ ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

เพื่อท่ีจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคา้ และกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ าอีกคร้ัง อีกทั้งยงั

ศึกษาเก่ียวกบัราคาตลาดท่ีอา้งอิงจากเหล่านกัสะสม ท่ีสามารถท าก าไรช่วงต่อนั้นเอง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่ อ ศึกษาการตัด สินใจ ซ้ือรอง เท้าผ้าใบสตรีทแฟชั่น  ของผู ้บ ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่ อ ศึกษาการตัด สินใจ ซ้ือรอง เท้าผ้าใบสตรีทแฟชั่น  ของผู ้บ ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของเขตงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร มีขอบเขต

ของการศึกษาวิจยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี

ท่ี มีผล ต่อการตัด สินใจ ซ้ือรอง เท้าผ้า ใบสต รีทแฟชั่น  ของผู ้บ ริ โภคใน เขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology 

Acceptance Model : TAM) ประกอบดว้ย ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (PA) การรับรู้

ถึงประโยชน์ (PU) และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEOU) เพื่อศึกษาการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ออนไลน์ 



2. ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษากลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 5,527,994 คน (ขอ้มูลจาก : ส านักงานทะเบียนกลาง 

พ.ศ. 2564) โดยใชสู้ตรค านวณออกมาไดจ้ านวน 400 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2565 – เมษายน 

2565 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อ รับรู้ ถึงการตัดสินใจซ้ือรองเท้าผ้าใบสตรีทแฟชั่น ของผู ้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบถึงการตัดสินใจซ้ือรองเท้าผ้าใบสตรีทแฟชั่น ของผู ้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

ทฤษฎีประชากรศาสตร์ คือศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับประชากร “Demography” 

โดยรวมแล้วคือศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองของประชากรเอง ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ (กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 

2556) เพื่อจ าแนกความแตกต่างของประชากร 

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้

การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้สินคา้และบริการจากผูข้ายหรือผูผ้ลิต ไปยงั

ผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการและ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และบรรลุ

เป้าหมายในการซ้ือสินคา้หรือบริการ (Kotler, 2008) 



โดยส่วนใหญ่ คนทัว่ไปจะทราบกนัว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือ 4P’s คือ 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการ

ขาย (Promotion) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งจนักบัคู่แข่งราย

อ่ืนๆได ้(Booms &Bitner, 1981)  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 

การท่ีบุคคลจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีได ้ตอ้งมีการไดส้ัมผสั ไดท้ดลอง ดว้ย

ตนเอง เพื่อให้เห็นความสามารถของมนั เทคโนโลยีมีหลากหลายรูปแบบ เช่นเร่ืองการ

ส่ือสาร การอ านวยความสะดวก หาบุคคลไดรั้บรู้ถึงความสามารถหรือประโยชน์ของมนั

แลว้ก็ท าให้เกิดการยอมรับดว้ยตนเอง ซ่ึงดีกว่าการน าเสนอดว้ยการอธิบายวิธีการใช้ 

บอกประโยชน์โดยท่ีไม่ไดใ้หบุ้คคลรับรู้เอง (Davis, 1989) 

การเกิดการยอมรับเทคโนโลยี เกิดจากการท่ีผูท้ดลองไดเ้ห็น และรู้สึกประทบัใจ 

เกิดการอยากเรียนรู้ อยากใชง้าน ซ่ึงเป็นท่ีมาของการคน้หาขอ้มูลของท่ีทดลองใช้งาน 

เพื่อให้ตนสามารถใชง้านได ้และพฒันาไปเร่ือยๆ และการจะเกิดการยอมรับได ้ส่ิงท่ีผู ้

ทดลองไดส้ัมผสันั้นจะตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการ ความรู้สึกของผูท้ดลอง หากรู้สึก

ง่าย สะดวกในการใชง้าน มีรับรู้ไดถึ้งประโยชน์ของมนั ก็เกิดการยอมรับข้ึน และอาจไป

ถึงการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัของเขาอีกดว้ย (Sahil Koul, Ali Eydgahi, 2018) 

  



กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีท

แฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

เพศชาย (ร้อยละ 51.2) อายุ 24 – 40 ปี (ร้อยละ 80.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ 81.3) ระดับ

ประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) 

1. ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 

2. การรับรู้ถึงประโยชน์  

3. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน  

 

ส่วนผสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นสถานท่ี/ท าแลท่ีตั้ง 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีท

แฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 



การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 82.3) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 39.0) รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 40,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 23.2)  

 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบ

สตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่ง (จ านวน 400 คน) 

ส่วนประสมทาง
การตลาด และการ
ยอมรับเทคโนโลยี 

b Std. 
Error 

Beta t Sig. F Sig. 

Constant 0.194 0.181  1.070 0.285 97.098 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.214 0.046 0.193 4.631 0.000*   
ดา้นราคา -0.115 0.044 -0.105 -2.620 0.009*   
ดา้นสถานท่ี/ท าเล
ท่ีตั้ง 

0.178 0.043 0.168 4.149 0.000*   

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

0.094 0.043 0.101 2.167 0.031*   

ทศันคติท่ีมีต่อการ
ใชง้าน 

0.197 0.049 0.208 4.042 0.000*   

การรับรู้ถึง
ประโยชน์ 

0.155 0.049 0.162 3.199 0.001*   

การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใชง้าน 

0.234 0.046 0.227 5.091 0.000*   

R = 0.796a, R2 = 0.634, Adjusted R Square = 0.628, SEE = 0.343 

*sig.<0.05 

 สรุปได้ว่า เม่ือท าการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

พบวา่ ตวัแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลย ีสามารถพยากรณ์การ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ได ้และช้ีใหเ้ห็นวา่

ด้านผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.000) ด้านราคา (Sig. = 0.009) ด้านสถานท่ี/ท าเลท่ีตั้ง (Sig. = 0.000) 



ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Sig. = 0.000) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Sig. = 0.000) ดา้นการ

รับรู้ถึงประโยชน์ (Sig. = 0.001) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Sig. = 0.000) โดยมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยี

ดงักล่าวสามารถพยากรณ์หรือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภค

ในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ดา้น

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.234 

รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.214 ดา้นทศันคติ

ท่ีมีต่อการใชง้าน มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.197 ดา้นสถานท่ี/ท าเลท่ีตั้ง 

มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.178 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.155 ดา้นราคา มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากบั -0.115 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากับ 0.094 ท าให้ตัวแปรทั้ง 7 ตัวน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซ้ือ

รองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 63.4 หรือมีอ านาจ

พยากรณ์ร้อยละ 63.4 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ±0.181 ซ่ึงสามารถสร้าง

การถดถอยได ้ดงัน้ี 

Y = 0.194 + 0.234(ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน) + 0.214(ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.197(

ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน) + 0.178(ด้านสถานท่ี/ท าเลท่ีตั้ ง) + 0.155(ด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์) - 0.115(ดา้นราคา) + 0.094(ดา้นการส่งเสริมการตลาด) 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาการจะตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ

ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร โดยสรุปอยใูนระดบัมากท่ีสุด 

1.1 ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ให้คะแนนการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบ

สตรีทแฟชั่นผ่ าน ช่องทางออนไลน์  อยู ในระดับมาก  โดยผู ้บ ริ โภคใน เขต 

กรุงเทพมหานคร ส่วนมากให้คะแนนในอนาคตท่านจะตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีท

แฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์อีกคร้ัง อยใูนระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าในอนาคตนั้น



กลุ่มผู ้บริโภค น้ี ย ังท าการซ้ือรองเท้าผ้าใบสตรีทแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เหมือนเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีแนวคิดการกระท าของผูซ้ื้อ ของ Richard & Chebat 

(2015) แหล่งข้อมูลค้นคว้าท่ีไวท่ีสุด และมีความหลากหมายมากท่ีสุดคือบนโลก

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีรวบรวมสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนบนโลก ก็สามารถ

เขา้ถึงทุกคนไดอ้ย่างง่ายดาย และนักวิจยัก็ไดศึ้กษาเก่ียวกบั เร่ืองการซ้ือรองเทา้ผา้ใบ

สตรีทแฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ มากข้ึนอีกดว้ย การรับรู้ทางออนไลน์ อารมณ์ทาง

ออนไลน์ ความบนัเทิงในโลกออนไลน์ ความต่อเน่ือง และทศันคดิท่ีมีต่อโลกออนไลน์ 

ซ่ึงความสัมพนัธ์ของการรับรู้ทางโลกออนไลน์นั้น มีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษระของเวป็

ไซตต่์างๆ 

2. ผลของการศึกษาการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ ของ

ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

2.1 ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ สถาภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซ้ือรองเท้าผา้ใบสตรีทแฟชั่นผ่านช่องทาง

ออนไลน์ โดยภาพรวมนั้นไม่แตกต่างกนั ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า อายุเป็นส่ิงส าคญัในการ

ตดัสินใจ กลุ่มคนท่ีมีอาย ุ12 - 24 ปี จะยงัไม่มีอ านาจในการตดัสินใจเองไดน้ั้น เพราะวา่

ยงัตอ้งขอเงิน หรือตอ้งให้ผูป้กครองดูแล ส่งผลให้ อ านาจในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่

อยูท่ี่ผูป้กครอง ต่างจากกลุ่มคนท่ีมีอาย ุ24 – 40 ปี ท่ีมีอ านาจในการตดัสินเป็นของตวัเอง

มากพอสมควร ซ่ึงสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตวัเองอยากไดโ้ดยไม่วา่จะจ าเป็น หรือไม่

จ าเป็น โดยท่ีไม่ตอ้งผ่านการตดัสินใจของผูป้กครอง กล่าวคือหาเงินเองไดแ้ลว้นั้นเอง 

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2538) ท่ีมีแนวคิดของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัออกไป ย่อมมีการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี

ต่างออกไปอีกดว้ย และการใชชี้วิตในแต่ละช่วงอายท่ีุต่างกนั กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ จะ

มีความคิดจิตใจ ความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีเน้นไปทางสนุกสนาน บนัเทิง มากกว่าสาระ

ข่าวสารต่างๆ และในระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัการน าเสนอขอ้มูลสินคา้ ประชาสัมพนัธ์ 

รวมไปถึงการโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะ



ใชเ้หตุ และผลอยา่งมากในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ ในคณะท่ีคนท่ีมี

การศึกษาต ่าจะมีการซ้ือสินคา้ง่ายกวา่ และเนน้ไปท่ีของลดราคา เก่ียวเน่ืองกบัก าลงัซ้ือท่ี

มีนอ้ยกวา่นั้นเอง แต่ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ใชไ้ม่ไดก้บัตลาดรองเทา้ผา้ใบแฟชัน่ออนไลน์ 

เพราะรองเทา้ผา้ใบแฟชัน่ออกไลน์สามารถเขา้ถึงทุกวยั และรองเทา้ผา้ใบท่ีเป็นแทบจะมี

กนัทุกบา้น อยา่งนอ้ยก็หน่ึงคู่ หน่ึงคน ซ่ึงในตลาดรองเทา้ผา้ใบแฟชัน่ มีขนาดตั้งแต่ไซส์

เด็กเล็ก ไปจนถึง ไซส์ผูใ้หญ่ ครอบคลุม ใส่ไดท้ั้งครอบครัว และในระดบัการศึกษาท่ี

ต่างกนัในโลกออนไลน์นั้น แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าไม่ว่าจะเรียนสูง เรียนนอ้ยมากแค่

ไหน ก็สามารถกดสั่งซ้ือสินคา้นั้นๆได้ เว็ปไซต์ส่วนใหญ่ มีระบบจัดการท่ีง่าย และ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างง่ายดาย ตลาดรองเทา้สตรีทแฟชัน่ เป็นท่ีจบัจอ้งในคนหมู่มาก 

เพราะมนัสามารถท าก าไรต่อไดน้ั้นเอง  

2.2 ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ท า

ให้การตัดสินใจซ้ือรองเท้าผา้ใบสตรีทแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวม

แตกต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ

สินคา้ เพราะรายไดเ้ป็นตวัก าหนดว่าผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หรือไม่ ส าหรับผูท่ี้มีรายได้

มาก การตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นเร่ือง่าย เพราะไม่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตมากนั้น แต่

ส าหรับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย การตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นเร่ืองท่ียากมาก ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ี ไม่ไดมี้

ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากนั้น ไม่ไดเ้ป็นของกิน ท่ีมีความจ าเป็นต่อร่างกาย เพราะ

กลุ่มคนเหล่าน้ีจะใชเ้งินไปซ้ือสินคา้ท่ีอ านวยความสะดวกมากกว่า เน่ืองจากรายไดท่ี้มี

ไม่มาก จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชจ่้ายซ้ือสินคา้  

3. ผลขอวิจัยส่วนประสามทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือรองเท้าผ้าใบสตรีทแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู ้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

3.1 ส่วนประสมของการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/ท าเลท่ีตั้ง 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชั่นผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จัยมีความเห็นว่า ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/ท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญั



ต่อการตดัสินใจซ้ือ ในปัจจุบนัมีสินคา้มากมายหลากหลายรุ่นแต่ละรุ่นท่ีผลิตออกมา

น าเสนอ แตกต่างกนัออกไป บางรุ่นเนน้เร่ืองคุณภาพ บางรุ่นเนน้เร่ืองความสวยงาม บาง

รุ่นเนน้เร่ืองสีสัย ให้ดูโด่ดเด่นสะดุดตา และดว้ยราคาท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เม่ือเทียบกบั

รองเทา้ผา้ใบทัว่ไป ไม่ต่างกนัมากนัก อีกทั้งสถานท่ีตั้งท าเลท่ีขาย ส่วนใหญ่จะอยู่ใจ

กลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีหลากหลายสาขา และแต่ละร้านก็มีเว็ปไซส์ออนไลน์

ให้บริการ มีบริการส่งถึงบา้น ไม่เสียค่าจดัส่ง และยงัมีโปรโมชั่นส่วนลด ส าหรับคน

สั่งซ้ือออนไลน์อีกดว้ย ในท่ีน้ีรองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ มีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลอง ไม่ได้จับ แต่สินค้ารุ่นหลักๆท่ี

ออกมาวางขายก็ข้ึนเวป็ ขายหมดตลอดเวลา  

3.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์ และดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้

ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมี

ความเห็นว่า ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และดา้นการรับรู้

ถึงความง่ายในการใชง้าน มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มา

มีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมาก ทุกๆอย่างแทบจะใชเ้ทคโนโลยีหมด รวมไปถึงการซ้ือ

ขายสินคา้ เทคโนโลยีมีบทบาทท่ีส าคญัมากๆ โดยเฉพาะการซ้ือสินคา้ออนไลน์ซ่ึงมีอยู่

อย่างแพร่หลายทัว่โลก ในปัจจุบนัการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ไม่มีขอ้จ ากัด สามารถซ้ือ

สินคา้ไดจ้ากทัว่ทุกมุมโลก  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยั เร่ืองส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือรองเท้าผา้ใบสตรีทแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ ของคนผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคน ท่ีมีอายุ 24 – 40 ปี ดงันั้น

นักการตลาดและ ผูป้ระกอบการควรนึกถึงพฤติกรรมการซ้ือรองเท้าผา้ใบสตรีทแฟชั่นผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของกลุ่มคนดงักล่าว เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีนิยมการซ้ือรองเทา้ผา้ใบสตรีท

แฟชัน่ออนไลน์ และยงัเป็นกลุ่มคนท่ีคุน้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อการรับรู้ข่าวสาร โฆษณา



ต่างๆ ผา่นส่ือออนไลน์ รวมถึงการออกแบบสินคา้ใหดู้มีความน่าสนใจ ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย

ไดอ้ยา่งชดัเจน และตอ้งมีความน่าเช่ือถือของตวัรองเทา้ มีสตอร่ี มีประวติัความเป็นมา เพื่อให้มี

ความเหมาะสม ลดความเส่ียง และเพิ่มโอกาสท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบ

สตรีทแฟชัน่ไดง่้ายข้ึน 

เพราะฉะนั้น การท าการตลาดบนแพทฟอร์มออนไลน์ มีการปรับเปล่ียนการน าเสนอ 

รองเทา้ผา้ใบสตรีทแฟชัน่ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มคนเหล่าน้ี เพราะการท าการตลาด

รูปแบบเดิมๆ คือการท าโปรโมชัน่การตลาด ลดแลก แจก แถม ไม่สามารถดึงดูดกลุ่มคนเหล่าน้ี

ได ้รวมไปถึงการลดราคาต่างๆดว้ย จากผลการวิจยัถึงแมว้่ารายไดข้องคนกลุ่มน้ีจะไม่มากนัก 

แต่ถา้หาดดูจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแลว้ กลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่ง

ง่าย ถา้มีสินคา้ก็พร้อมท่ีจะจ่ายนั้นเอง และแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือ การรับประกนั การัน

ตีคุณภาพสินคา้จากสตราสินคา้ ท าให้เกิดการไวว้างใจ และพอใจกบัการบริการทุกรูปแบบ ท า

ใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไป 
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