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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล 
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บทคัดย่อ  

กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ถือว่าเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง

ของโลก และสิ่งหนึ่งท่ีถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเล่นกีฬาท่ีละเลยไม่ได้ นั่นคือ "รองเท้า" โดยการศึกษาคร้ังนี้ 

มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล และ

สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืหลักในการเก็บตัวอยา่งจากผู้ท่ีเล่นกีฬาฟุตบอล และเป็นผู้ซื้อ

รองเท้าฟุตบอลด้วยตนเอง ในกรุงเทพมหานคร และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 420 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า 

ส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลในแต่ละด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับ

แรก ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต

รองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจัยด้านชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย คือต้องมหีนา้รา้นท่ีสามารถลองสนิค้าได้ ปัจจัยดา้นส่งเสริม

การตลาด คือมสี่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑใ์หม่ 

ABSTRACT 

 Soccer is sport’s widespread popularity which is also the most famous of sport category in the world. And 

the most important thing for playing sports is “the shoes”. This study aimed to study of marketing mix affecting 

consumers in Bangkok towards purchasing soccer shoes and uses the data for develop and improve soccer shoes to 

serve consumer needs. This study uses questionnaire as a main tool for collecting data from who play soccer and 

purchase soccer shoes, and collected 420 usable results. According to the study, the marketing mix affected their 

purchasing decision at high level were Product, Price, Place and Promotion respectively. For each marketing mix 

which affected their purchasing decision the most were as follow: For Product, it was comfortable products. For 
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Price, it was the reasonable value when compare with shoe’s material. For Place, it must have the selling space for 

try on the product. For Promotion, it was special discount for new product. 

บทน า 

ในสังคมปัจจุบัน การใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตส์ของคนรุ่นใหม่ท้ังเพศชายและหญิงตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน  

และผู้สูงอายุ หันมาสนใจในเร่ืองการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีกันมากขึ้น โดยแต่ละคนจะเลือกกิจกรรมตามความชอบ ความ

สนใจและเหมาะสมกับตนเอง อาทิเชน่ การเล่นกีฬา หรอืการออกก าลังกาย ซึ่งมีให้เลอืกหลากหลายรูปแบบล้วนแล้วแต่มี

ประโยชนต์อ่สุขภาพ และถ้ากล่าวถึงกีฬายอดนิยมท่ีเล่นกันมากที่สุด ก็คือ กีฬาฟุตบอล (คอนเทนต์ฟุตบอลครองใจวัยรุ่น, 

2556: ออนไลน์) ซึ่งถือวา่เป็นกีฬาที่ได้รับความนยิมมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก (ฟุตบอล, 2556: ออนไลน์) ท้ังนี้ รองเท้า

ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการเล่นกีฬาเช่นกัน เนื่องจากรองเท้ากีฬานอกจากจะช่วยปกป้องห่อหุ้มเท้าไม่ให้เกิดบาดแผลจาก

พื้นท่ีเราใชว้ิ่งหรือเดินแลว้ จะตอ้งท าให้รู้สกึสบายเมื่อสวมใส่ รูส้ึกปลอดภัย และการออกแบบรองเท้าให้เหมาะกับชนิดของ

กีฬาตามหลักชีวกลศาสตร์ จะช่วยลดการบาดเจ็บของเท้าจากการเล่นกีฬา และมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น

กีฬาได้ (สุขจันทร์ พงษ์ประไพ, 2556: ออนไลน์)  

มูลค่าตลาดอุปกรณก์ีฬาในประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรองเท้ากีฬาประมาณ 2,300 

ล้านบาท ประกอบไปด้วยรองเท้าวิ่ง รองเท้าเทรนนิ่ง รองเท้าประเภทคอร์ท เช่น รองเท้าบาสเก็ตบอล รองเท้าเทนนิส 

รองเท้าประเภทสนามเช่นรองเท้าฟุตบอล และรองเท้ากอล์ฟ และเสื้อผ้ารวมกับอุปกรณ์กีฬาประมาณ 1,700 ล้านบาท  

ซึ่งหากแบง่แยกเฉพาะในสว่นของรองเท้าฟุตบอลอยูท่ี่ประมาณ 300 ล้านบาท (พสิุทธ์ิ บุนนาค, 2556)  

ส าหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมอืงหลวง และเมอืงใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการปกครอง 

การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ท้ังนี้  

ในกรุงเทพมหานครมีสนามฟุตบอลจ านวนมากถึง 163 สนาม (สนามกีฬาในกรุงเทพมหานคร, 2556: ออนไลน์) ซึ่งสนาม

ฟุตบอลส่วนใหญ่จะมีข้อก าหนดในการใชร้องเท้าประเภทฟุตบอลในสนามฟุตบอล 

ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญ ของการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน

การเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลท่ีสามารถน ามาปรับใช้ได้ ท้ังในด้านผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่าย โดยผู้ศึกษาได้เลือก

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ท่ีเล่นกีฬาฟุตบอล และเป็นผู้ซื้อรองเท้าฟุตบอลด้วยตนเอง เนื่องจากจะท าให้ทราบถึงความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอลเพื่อให้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 15) ได้ให้นิยาม “ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ชุดเคร่ืองมือต่างๆ ทางการตลาด ซึ่ง

บริษัทน ามาใช้เพื่อปฏิบัติการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย” (Marketing mix is the set of 

marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market.) (พบูิล ทปีะปาล, 2545) 
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แลมบ์ แฮร์ และแมคดาเนียล (Lamb, Hair, & McDaniel, 2000: 44) ได้ให้ค านิยามของส่วนประสมการตลาด 

ไวว้า่ “ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ การน ากลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการ

ก าหนดราคา มาประสมกันเป็นหนึ่งเดียว จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้าหมาย  

และท าให้เกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันท้ังสองฝ่าย” (Marketing mix refers to a unique blend of product, distribution, 

promotion, and pricing strategies designed to produce mutually satisfying exchanges with a target market.) (พิบูล  

ทีปะปาล, 2545) 

เชอร์ชิล และปีเตอร์ (Churchill and Peter, 1998:22) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “ส่วนประสมการตลาด คือ การน า

เครื่องมือกลยุทธ์ทางการตลาด มาใชร่้วมกันเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับลูกค้า และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

เคร่ืองมือ หรือองค์ประกอบหลักของส่วนประสมการตลาดมี 4 อย่าง คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด” (Marketing mix is a combination of strategic tools used to create value for customers and achieve 

organizational objectives. There are four primary tools or elements in a marketing mix: product, price, placement and 

promotion) (พบูิล ทปีะปาล, 2545) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ทางการตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบ  

4 ส่วน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) หรือ 4Ps โดยท่ีธุรกิจจะต้องใช้เคร่ืองมือดังกล่าวร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

เป้าหมาย (เรนัส เสริมบุญสร้าง, 2555) 

ในเร่ืองของการวัดระดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อ

รองเท้าฟุตบอล ผู้ศกึษาได้ใชก้ารวัดระดับการมผีลระหว่างลักษณะทางประชากรศาตร์ ประกอบด้วย อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน และระดับการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  กรอบแนวความคดิในการวิจยั 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

- อาย ุ

- รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

- ระดบัการศกึษา 

ส่วนประสมการตลาด 

- ผลติภณัฑ์ (Product) 

- ราคา (Price) 

- ช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 

- สง่เสริมการตลาด (Promotion) 
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วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา   

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้  มีทฤษฎีและแนวคิดหลักได้แก่ ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) และ ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

จากการศึกษาคร้ังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป

เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเบื้องต้นในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสม

การตลาดในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล และข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการซื้อรองเท้าฟุตบอล จ านวน 420 

ตัวอยา่ง  

จากนั้นข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อหาระดับการมีผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดตาม

เป้าหมายในการศึกษาครัง้นี้ 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนื้คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเล่นกีฬาประเภทฟุตบอล  และเป็นผู้ซื้อรองเท้า

ฟุตบอลด้วยตนเอง ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 420 ราย เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้บริโภคในท้องถิ่นท่ีไม่จ าแนกกลุ่มย่อยท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูล (Sudman, 1976, อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์,  2552 

: 187) 

วธีิการเลอืกตัวอย่าง จะใชแ้บบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้  

1. ผู้ศึกษาได้หาข้อมูลการแบ่งเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขต ซึ่งพบว่ามีการแบ่งเป็นเขตการปกครอง  

6 กลุ่ม (กองสารสนเทศภูมศิาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2556)  ดังนี้ 

1.1 กลุ่มรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วยเขตบางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้องปราบศัตรู

พา่ย สัมพันธวงศ์ บางรัก  

1.2 กลุ่มบูรพา ประกอบด้วย เขตดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ  

วังทองหลาง  

1.3 กลุ่มศรีนครินทร์ ได้แก่เขต สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ สวนหลวง 

คันนายาว  

1.4 กลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วยเขตดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย บางนา พระโขนง สาธร บางคอ

แหลม ยานนาวา  

1.5 กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน 

บางแค  
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1.6 กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตบางพลัด ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ  

หนองแขม ทวีวัฒนา 

2. จากนั้นผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกสุ่ม

ตัวอยา่งเขตแตล่ะเขตจาก 6 กลุ่มดังกล่าวขา้งต้น โดยการสุ่มจับฉลากกลุ่มละ 1 เขต  

3. ผู้ศึกษาได้ก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละเขตพื้นท่ีของเขตท่ีสุ่มจับได้

จ านวน 6 เขต ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางเขน เขตลาดกระบัง เขตวัฒนา เขตบางบอน และเขตบางพลัด เขตละ 70 

ชุด รวมเป็น 420 ชุด 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การศึกษาในคร้ังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลตาม ร้านค้าท่ีจ าหน่ายรองเท้าฟุตบอล  

และสนามฟุตบอลในเขตปทุมวัน เขตบางเขน เขตลาดกระบัง เขตวัฒนา เขตบางบอน และเขตบางพลัด ซึ่งจะแจก

แบบสอบถามให้กับผู้ท่ีเล่นกีฬาประเภทฟุตบอล และเป็นผู้ซื้อรองเท้าฟุตบอลด้วยตนเองเท่านัน้  

ผลการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

91.90 มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.86 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.52 ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัท/ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 48.47 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.24 และส่วนใหญ่มี

ระดับการศกึษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.52 

พฤติกรรมเบื้องต้นในการเลิอกซื้อรองเท้าฟุตบอลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรู้จักตราสินค้ารองเท้าฟุตบอล 

Adidas มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.10 และตราสินคา้รองเท้าฟตุบอลท่ีผู้บริโภคซื้อล่าสุดมากท่ีสุดคือ Adidas คิดเป็นร้อย

ละ 34.76 ส่วนสถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีผู้บริโภคซื้อ คือซื้อจาก ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.38 

และการรับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับรองเท้าฟุตบอลจาก Internet/Website ของผู้จ าหน่ายรองเท้ากีฬามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

29.29 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้า

ฟุตบอล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การเลอืกซือ้รองเท้าฟุตบอล ได้แก่ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้านสง่เสริมการตลาด ปรากฎดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยรวมของปัจจัยสว่นประสมการตลาด และค่าเฉลี่ยของปัจจัยย่อยล าดับแรกของแต่ละสว่นประสม 

               การตลาด 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลี่ยรวม ปัจจัยย่อยล าดับแรก ค่าเฉลี่ยปัจจัยย่อย 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.17 ความสบายในการสวมใส ่ 4.74 

ด้านราคา 4.01 คุณภาพของวัตถุดบิท่ีใช้

ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับ

ราคา 

4.49 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 3.98 ตอ้งมีหน้าร้านท่ีสามารถ

ลองสินค้าได ้

4.51 

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.79 มสี่วนลดพิเศษส าหรับ

ผลิตภัณฑใ์หม ่

4.33 

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.17 ปัจจัยย่อยล าดับแรกด้านผลิตภัณฑ์ คือความสบายในการสวมใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ปัจจัย

ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ปัจจัยย่อยล าดับแรกด้านราคา คือคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับ

ราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ปัจจัยย่อยล าดับแรกด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย คือต้องมีหน้าร้านท่ีสามารถลองสินค้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.51 และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ปัจจัยย่อยล าดับแรกด้านส่งเสริมการตลาด คือมีส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.33 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงสรุประดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลอืกซือ้ 

              รองเท้าฟุตบอล 10 ล าดับแรก 

รายการย่อย ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความส าคัญ 
ด้าน ล าดับ 

ความสบายในการสวมใส่ 4.74 มากที่สุด ผลิตภัณฑ ์ 1 

ตอ้งมีหน้าร้านท่ีสามารถลองสนิค้าได้ 4.51 มากที่สุด ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย 2 

คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้า

เหมาะสมกับราคา 

4.49 มาก ราคา 3 

รูปแบบภายนอกของรองเท้า 4.38 มาก ผลิตภัณฑ ์ 4 

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยหลากหลายหาซือ้

ง่าย 

4.34 มาก ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย 5 

รายการย่อย ค่าเฉลี่ย ระดับ ด้าน ล าดับ 
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ความส าคัญ 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของรองเท้า 4.33 มาก ผลิตภัณฑ ์ 6 

มสี่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑใ์หม่ 4.33 มาก การสง่เสริมการตลาด 6 

สีสันของรองเท้า 4.30 มาก ผลิตภัณฑ ์ 8 

ความเหมาะสมของราคากับตราสินคา้ 4.28 มาก ราคา 9 

ชื่อเสียงของตราสินคา้ 4.27 มาก ผลิตภัณฑ ์ 10 

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดในปัจจัยย่อยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย  

3 อันดับแรกได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ต้องมีหน้าร้านท่ีสามารถลองสินค้าได้  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และคุณภาพของวัตถุดบิท่ีใชผ้ลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้า 

ฟุตบอล จ าแนกตามอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา 

2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การเลอืกซือ้รองเท้า 

ฟุตบอล จ าแนกตามอายุ 

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญตอ่สว่นประสมการตลาด จ าแนกตามอายุ โดยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกชว่งอายุ ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองความสบายในการสวมใส่ 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกชว่งอายุ ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต

รองเท้าเหมาะสมกับราคา และความเหมาะสมของราคากับตราสินคา้ เฉพาะช่วงอายุไมเ่กิน 20 ปี 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกช่วงอายุ ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองต้องมีหน้า

ร้านท่ีสามารถลองสนิค้าได้  

ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุไมเ่กิน 20 ปี ให้ความส าคัญอันดับแรก ไดแ้ก่ เร่ืองโปรโมช่ัน 

เชน่น าคู่เก่ามาแลกใหม ่ได้ส่วนลดเพิ่ม การน าเสนอผลิตภัณฑข์องพนักงานขาย และ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑข์อง

พนักงานขาย ชว่งอายุ 21-40 ปี ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองมสี่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑใ์หม่ และในช่วง

อายุ 31-35 ปี และ 41 ปีขึน้ไป ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก ่เร่ืองอัธยาศัย ความสุภาพ และความใสใ่จของพนกังาน

ขาย 

2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลอืกซือ้ 

รองเท้าฟุตบอลจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญตอ่สว่นประสมการตลาด จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยพบว่า

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองความสบายใน

การสวมใส่ 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกชว่งรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ

ท่ีใชผ้ลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา  
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ 

เร่ืองตอ้งมีหน้าร้านท่ีสามารถลองสนิค้าได้ 

ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 35,000 ปี ให้ความส าคัญอันดับแรก 

ได้แก่ เร่ืองมีส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป ในทุกช่วงรายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองอัธยาศัย ความสุภาพ และความใส่ใจของพนักงานขาย 

2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การเลอืกซือ้รองเท้า 

ฟุตบอล จ าแนกตามระดับการศกึษา 

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษา ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองความสบายในการสวมใส่ 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษา ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบท่ี

ใชผ้ลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษา ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองต้อง

มหีนา้รา้นท่ีสามารถลองสนิค้าได้ 

ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า ให้ความส าคัญ

อันดับแรก ได้แก่ เร่ืองการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองมีส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับการศึกษา

ปริญญาโทหรือสูงกว่า ให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ เร่ืองอัธยาศัย ความสุภาพ และความใส่ใจของพนักงานขาย 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การอภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล 

สามารถอภปิรายผลตามแนวคดิสว่นประสมการตลาดได้ ดังนี้ 

ส่วนประสมการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(ค่าเฉลี่ย 4.17) ปัจจัยดา้นราคา (ค่าเฉลี่ย 4.01) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

และ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.79) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นัคมน  ภู่ทอง (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ ศันสนีย์ บุญยง 

(2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผลการศึกษา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ อธิพร หวังเสรีกุล (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคใน

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 
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ด้านผลิตภัณฑ์   

 จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยใน

ระดับมากล าดับแรก คือความสบายในการสวมใส่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นัคมน  ภู่ทอง (2550) ท่ีศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผลการศึกษา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกคือ ตราสินค้าอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของ ศันสนยี ์บุญยง (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกคือ รองเท้าท่ีสวมสบาย

และกระชับ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิพร หวังเสรีกุล (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรก 

คือ การสวมใส่สบายและกระชับเท้า 

ด้านราคา 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมผีลตอ่ส่วนประสมการตลาดด้านราคามีค่าเฉลี่ยในระดับ

มากล าดับแรก คือ คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิพร  

หวังเสรีกุล (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในอ าเภอแม่สาย จังหวัด

เชยีงราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรก คือความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องการทางการจัด

จ าหนา่ยมคี่าเฉลี่ยในระดับมากล าดับแรก คือ ตอ้งมีหน้าร้านท่ีสามารถลองสินค้าได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อธิพร หวังเสรีกุล (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในอ าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชยีงราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรก คือ ความสะอาดของร้าน 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมี

ค่าเฉลี่ยในระดับมากล าดับแรก คือ มีส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

อธิพร หวังเสรีกุล (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในอ าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชยีงราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรก คือการลดราคา 

ข้อเสนอแนะ       

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล  

มขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ผลิตรองเท้าฟุตบอล 

ด้านผลิตภัณฑ์   

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมาก

ท่ีสุดในเร่ือง ความสบายในการสวมใส่ ดังนั้นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาฟุตบอลควรจะให้ความส าคัญในเร่ืองของการผลิตท่ีน า

เทคโนโลยีท่ีท าให้ผู้สวมใส่รองเท้าเกิดความสบายมากท่ีสุดมาผลิต โดยจะต้องมีการออกแบบ ผลิต และทดลองใช้จาก

ผู้ใชง้านจรงิเพื่อท่ีจะมั่นใจได้ว่ารองเท้าท่ีผลิตมานั้นผู้สวมใส่รองเท้ารู้ถึงความสบายเท้า 

ด้านราคา 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านราคาในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญมาก

ท่ีสุดในเร่ือง คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา และผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 20 ปี  

ให้ความส าคัญต่อด้านราคาในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ือง คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา 

และความเหมาะสมของราคากับตราสินค้า ดังนั้น ผู้ผลิตรองเท้ากีฬาฟุตบอลควรจะค านึงถึงการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ

ท้ังวัตถุดิบและตราสินค้า ซึ่งถ้าหากผู้ผลิตตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับท้ังวัตถุดิบและตราสินค้าท่ีผลิต โดยท่ีจะต้องมีการ

สื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณสมบัตท่ีิโดนเด่นของวัตถุดิบท่ีใชบ้นรองเท้าฟุตบอล และความเหมาะสมของราคา ซึ่งจะท า

ให้ผู้บริโภคนยิมรองเท้ารุ่นนัน้ๆได้  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่ ายในระดับมากท่ีสุด  

โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ต้องมีหน้าร้านท่ีสามารถลองสินค้าได้ ดังนั้น ผู้ผลิตควรจะต้องมีการควบคุม ดูแล 

และตรวจสอบผู้จัดจ าหน่ายในเร่ืองของจ านวน และที่ต้ังของหนา้รา้นท่ีสามารถให้ลูกค้าลองสนิค้าได้ การจัด Display หน้า

ร้านให้น่าสนใจ และมีช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีหลากหลาย เพื่อจะท าให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภค และตรงความต้องการมาก

ท่ีสุด 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมากท่ีสุด  

โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดในเร่ือง มีส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 20 ปี  

ให้ความส าคัญต่อด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ืองโปรโมชั่น เช่นน าคู่เก่ามาแลกคู่ใหม ่ 

ได้ส่วนลดเพิ่ม การน าเสนอผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย และความรู้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย และผู้ตอบ

แบบสอบถามอายุ 31-35 ปี ให้ความส าคัญต่อด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ืองมีส่วนลดพิเศษ

ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และอัธยาศัย ความสุภาพ และความใส่ใจของพนักงานขาย และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ  

41 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป และมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ให้ความส าคัญต่อด้าน

ส่งเสริมการตลาดในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ืองอัธยาศัย ความสุภาพ และความใส่ใจของพนักงานขาย ดังนั้น ผู้ผลิต

รองเท้ากีฬาฟุตบอล ควรจะมกีารจัดอบรมเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีโดดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จัดจ าหน่าย

เพื่อท่ีจะได้เข้าใจถึงคุณสมบัตขิองตัวผลิตภัณฑ์ไว้ใชใ้นการสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์ 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดจ าหน่ายรองเท้าฟุตบอล 

ด้านผลิตภัณฑ์   

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมาก

ท่ีสุดในเร่ือง ความสบายในการสวมใส่ ดังนั้นผู้จัดจ าหน่ายรองเท้าฟุตบอลรองเท้ากีฬาฟุตบอลควรจะให้ความส าคัญใน

เร่ืองของเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้ผู้สวมใส่รองเท้าเกิดความสบายมากท่ีสุด ซึ่งสามารถน ามาเป็นจุดเด่นในการน าเสนอ  

เพื่อการจัดจ าหน่ายได้ 

ด้านราคา 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านราคาในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญมาก

ท่ีสุดในเร่ือง คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา และผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 20 ปี  

ให้ความส าคัญต่อด้านราคาในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ือง คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา 

และความเหมาะสมของราคากับตราสินคา้ ดังนัน้ ผู้จัดจ าหน่ายรองเท้ากีฬาฟุตบอลควรจะค านึงถึงราคา และคุณภาพของ

วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตรองเท้าในการเลือกผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย ท้ังนี้ยังจะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้และเข้ าใจได้ถึง

คุณสมบัตเิหลา่นั้น ก็จะท าให้ยอดขายดีขึ้น 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยในระดับมากที่สุด โดยให้

ความส าคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ผู้จัดจ าหน่ายตอ้งมีการจัดให้ลองสินค้าได้ ดังนั้น ผู้จัดจ าหน่ายรองเท้ากีฬาฟุตบอล ควรจะ

ให้ความส าคัญกับการจ าหน่ายสินค้าโดยมีหน้าร้าน เพื่อท่ีจะสามารถให้ลูกค้าเขา้มาลองสนิค้าท่ีหน้าร้านได้  

ด้านส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมากท่ีสุด โดยให้

ความส าคัญมากท่ีสุดในเร่ือง มีส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 20 ปี  

ให้ความส าคัญต่อด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ือง โปรโมชั่น เช่นน าคู่เก่ามาแลกคู่ใหม ่  

ได้ส่วนลดเพิ่ม การน าเสนอผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย และความรู้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย และผู้ตอบ

แบบสอบถามอายุ 31-35 ปี ให้ความส าคัญต่อด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ือง มีส่วนลดพิเศษ

ส าหรับผลิตภัณฑใ์หม่ และอัธยาศัย ความสุภาพ และความใส่ใจของพนักงานขาย และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 41 ปีขึน้ไป 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป และมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ให้ความส าคัญต่อด้านส่งเสริม

การตลาดในระดับมากเป็นล าดับแรก ในเร่ืองอัธยาศัย ความสุภาพ และความใส่ใจของพนักงานขาย ดังนั้น  

ผู้จัดจ าหน่ายรองเท้ากีฬาฟุตบอล ควรจะให้ความส าคัญในเร่ืองของการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

คุณสมบัติท่ีโดดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ วิธีการสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และวิธีการดูแล

ลูกค้า โดยจะต้องให้พนักงานขายหน้าร้านรับรู้ถึงความส าคัญในการให้บริการกับลูกค้า อีกท้ัง ควรจะมีการส่งเสริม

การตลาดโดยการมอบส่วนลดพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการจัดโปรโมชั่น เช่นน าคู่เก่ามาแลกคู่ใหม่ ได้ส่วนลด

เพิ่ม ให้กับทางลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยควรจะมกีารประชาสัมพันธ์โปรโมช่ันต่างๆผ่านทาง 
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Internet/Website ของทางผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้รับข้อมูลขา่วสารส่วนใหญ่จาก Internet/Website ของผู้จัดจ าหนา่ยรองเท้ากีฬา 

3. ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

เนื่องจากคร้ังนี้ เก็บข้อมูลจากลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีซื้อรองเท้าฟุตบอลจากหน้าร้านซึ่งมีการให้ลองสินค้าก่อนได้  

ซึ่งพบว่าข้อมูลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ คือการลองสินค้าท่ีหน้าร้านก่อนการซื้อ แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีการ

ค้นหาข้อมูลจากทาง Internet/Website จึงเป็นประเด็นน่าสนใจว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการซื้อรองเท้าฟุตบอล

ผ่านทาง Internet/Website จะเหมอืนหรือแตกตา่งกันอย่างไร 
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