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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในการศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีเคย

ซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา จ านวน 300 ราย โดยแบ่งเป็นช่วงอายุต่ ากว่า  

20 ปี จ านวน 100 ราย อายุ 20-29 ปี จ านวน 100 ราย อายุ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 100 ราย และเก็บข้อมูลด้วยการเลือก

ตัวอย่างแบบตามสะดวก  จากร้านจ าหน่ายรองเท้ามือสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิ ติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดับความคิดเห็น 

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างใช้สถิติค่าเฉลี่ยและการทดสอบตัวแปรด้วยวิธีค่าแจกแจงแบบที (Independent Sample 

T-test)    การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม

ตัวอยา่งคนละกลุ่ม 

จากการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาคือ  

ปริญญาตรี  มีอาชีพนักศกึษา มีรายได้ตอ่เดอืน คือ ต่ ากวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่การซือ้รองเท้ามอืสองในรอบสามเดอืน

ท่ีผ่านมาคือ 1 คร้ัง สถานท่ีซื้อกาดนัดมาลินพลาซ่า  การซื้อรองเท้ามอืสองต่อคร้ัง คือ 1 คู่ ประเภทของรองเท้ามือสองท่ี

ซื้อ  คือ รองเท้าล าลอง  ค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้ามือสอง คือ 401-599 บาท บุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อรองเท้ามือสองมากท่ีสุด คือ เพื่อน  บุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้ามือสองมากท่ีสุดคือ ตัวเอง  

การไปเลือกซื้อรองเท้ามือสองคือ เพื่อน ช่วงเวลาของเดือนท่ีเลือกซื้อรองเท้ามือสองคือ ต้นเดือน วันท่ีไปซื้อรองเท้ามือ

สองบ่อยท่ีสุด คือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาท่ีไปซื้อรองเท้ามือสองบ่อยท่ีสุดคือ 17.01-21.00 น. วธีิการจัดจ าหน่ายรองเท้า

มือสองแบบใดท่ีท่านถูกใจมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ (รองเท้ามือสอง) ดูสะอาด สภาพดี เหตุผลท่ีท่านซื้อรองเท้ามือสอง 

คือราคาถูกเมื่อเทียบกับสภาพรองเท้า ส่วนใหญ่ความรู้สึกภายหลังการซื้อรองเท้ามอืสองเมื่อสวมใส่ในครั้งแรกคือพอใจ/

ชอบมาก   

ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการซื้อรองเท้ามือสองในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้านสถานท่ี   

และให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากคือ ด้านราคา และด้านการสง่เสริมการตลาด 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลการศึกษาปัจจัยย่อย 10 ล าดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมีดังนี้ 1)  รูปแบบมีให้เลือกหลากหลาย  

2) ราคาถูก 3) รองเท้าสะอาด  ไมม่ีกลิ่นเหม็น ปลอดภัย  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  สภาพรองเท้าไม่เก่ามาก  

4) รูปแบบสวยงาม  รองเท้ามคีุณภาพด ี5) ชื่อเสียงของตราสินคา้ ขนาดมใีห้เลอืกหลากหลาย 6) มีบริการเปลี่ยนคนืเมื่อมี

ปัญหา  ดูแลรักษาได้ง่าย  7) ความทนทานใช้ได้นาน  8) การลดราคา  9) มีพนักงานขายคอยให้ค าแนะน า/ให้ข้อมูล   

10) รูปแบบไมล่้าสมยัเร็ว 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate marketing mix affecting consumers towards purchasing used shoes in 

Mueang Chiang Mai district. Questionnaires were used as the tool to collect data from the population, who were 

specified to 300 consumers of used shoes in a year ago and in different ranges of age: 100 consumers were lower 

than 20 years old; 100 consumers were 20-29 years old, and 100 consumers were over 30 years old. Data was 

collected in according to the convenient sampling method. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive 

statistics, including frequency, percentage, and mean, the analysis on relationships of personal factors towards levels 

of opinion by using comparative mean values and independent sample T-test, as well as the analysis of  variance: 

ANOVA to compare the differences of each sample group. 

The findings presented that most respondents were female in the age of lower than 20 years old and 20-

29 years old, accordingly. Their education background was bachelor’s degree. They were student with monthly 

income at the amount of lower than 10,000 Baht. Within a period of the past 3 months, most of them purchased the 

used shoes at once at Malin Plaza. In each time, they purchased only a pair of casual shoes and spent 401-599 

Baht for it.  Person influencing their decision towards selecting the used shoes the most was friend; but person 

influencing their decision towards purchasing the used shoes the most was the respondents themselves. Peron 

accompanying them to purchase the used shoes was friend. They mostly purchased the used shoes at the beginning 

of the month, especially on Saturday-Sunday during 17.01-21.00 hrs. They preferred the product (the used shoes) 

which was clean and in good condition the most. Reason of purchasing the used shoes was its cheaper price 

comparing to its condition. At the post purchasing stage, the majority satisfied/highly satisfied with the product when 

they wore it at first.  

The marketing mix affecting the consumers towards purchasing the used shoes in Mueang Chiang Mai 

district at the highest level were product and place, respectively. In the meanwhile, the price and the promotion 

factors affected them at high level.   

Hereafter were presented the top ten elements affecting their purchasing decision: 1) variety of shoes’ patterns, 2) 

cheap price, 3) cleanliness without bad smell, safety, and reasonable price of product comparing to its quality and 

condition, 4) beautiful pattern with good quality, 5) fame of product brand and various sizes of product, 6) return 
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policy for defecting product and easy way to take care of product, 7) durability of product, 8) cash discount, 9)  

advise/information being provided by the sales staff, and 10) classic product pattern.  

บทน า 

 การจ าหนา่ยสินค้ามอืสองนั้นมกีารจ าหนา่ยกันมานานแล้ว โดยมกีารวางจ าหนา่ยสินค้าตามริมทางเท้า แผงลอย 

สินค้ามีหลากหลายมาวางจ าหน่าย การจ าหน่ายสินค้ามือสองไม่ได้แพร่หลายกันมากเช่นในปัจจุบัน กลุ่มผู้ซื้อสินค้ามือ

สอง เป็นเพยีงกลุ่มลูกค้าผู้มรีายได้น้อย ท่ีไม่สามารถซื้อสินค้าท่ีมีราคาแพง จ าเป็นตอ้งหาซื้อสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์

ได้ ในราคาท่ีไม่แพงมากนักเป็นการทดแทน  การเลือกซื้อสินค้ามือสองจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ 

เนื่องจากสินค้ามือสองเป็นสินค้าที่มรีาคาถูก ถึงแมว้่าสินค้าชนิดนั้นจะผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่ก็ยังมีสภาพท่ีดี ท าให้ผู้มี

รายได้ไมเ่พยีงพอหันมาบริโภคสินค้ามอืสองแทน    

 กระแสความนิยมในรองเท้ามือสอง ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่น เนื่องจาก

รองเท้ามือสองมีราคาถูกเมื่อเทียบกับรองเท้าใหม่ อีกท้ังในบางรุ่นหรือบางตรายี่ห้อนั้นได้เลิกสายการผลิตไปแล้วท าให้

รองเท้ามือสองจึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ท่ีต้องการหรือชื่นชอบในรองเท้าท่ีไม่มีการผลิตอีกแล้วในปัจจุบัน   

และจากกระแสความตอ้งการรองเท้ามือสองท่ีมเีพิ่มขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้ตลาดรองเท้ามอืสอง ได้ขยายตัวอยา่งรวดเร็ว 

โดยแหล่งของตลาดมือสองท่ีส าคัญ  คือ ตลาดโรงเกลือ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา ต าบลคลองลึก  

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งรองเท้ามอืสองท่ีขายอยูใ่นตลาดโรงเกลอืในช่วงแรก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าท่ี

ได้รับบริจาคมาในสมัยสงครามเวียดนามและสงครามเย็น ผ่านทางองค์การสหประชาชาติ และกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งได้

เข้ามาตั้งฐานทัพในบริเวณนั้นแต่เมื่อกระแสความต้องการของรองเท้ามือสองมีเพิ่มขึ้น  ท าให้รองเท้ามือสองท่ีน ามา

จ าหน่ายนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างสูง  ท าให้พ่อค้าชาวกัมพูชาต้องท าการสั่งซื้อ

รองเท้ามือสองจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีการซื้อผ่านบริษัทตัวแทนของประเทศไทย โดยมีพ่อค้าชาวกัมพูชาท่ีประกอบ

กิจการขายรองเท้ามือสองรายใหญ่ ประมาณ 11 รายโดยตลาดรองเท้ามือสองท่ีส าคัญได้แก่ ประเทศ เกาหลี ฮ่องกง  

และปากีสถาน ซึ่งท่ีมาของรองเท้าจากแต่ละแห่ง ก็จะมีท่ีมาแตกต่างกัน เช่น รองเท้ามือสองจากประเทศเกาหลีและ

ฮ่องกงส่วนมากจะเป็นรองเท้าท่ีมาจากการท้ิงและรับซื้อรองเท้า ซึ่งจะท าให้มีสภาพท่ีช ารุดมาก ขณะท่ีรองเท้าท่ีมาจาก

ประเทศปากีสถานจะมีคุณภาพท่ีค่อนข้างดีกว่า เนื่องจากจะเป็นรองเท้าท่ีถูกท้ิงและรองเท้าท่ีบริจาค  เพื่อลดหย่อนภาษี

จากประเทศอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป นอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปอีก

ด้วย  (ภัทราพร สังข์พวงทอง และอุมาพร ตันตยิาทร, 2556: ออนไลน์) 

 การซือ้สินค้ามอืสอง คือ การซือ้สินค้าท่ีผ่านการใชม้าแล้ว โดยสินค้านัน้ยังอยูใ่นสภาพท่ีดี และได้น าสินค้านัน้มา

เสนอขายให้แก่ผู้บริโภคที่มคีวามพอใจและประสงค์จะซือ้ โดยมากเป็นสินค้าท่ียังคงสภาพอยู่ภายหลังการใช ้โดยปกตแิล้ว

ราคาสินค้านัน้มักจะมีราคาสูงมาก แตเ่มื่อผ่านการใช้งานมาแล้วก็จะถูกลง ท าให้ผู้ ท่ีต้องการซื้อสินค้าชนดินั้นแต่มรีายได้

นอ้ยไมพ่อส าหรับการซื้อสนิค้ามือ 1 ก็สามารถซือ้สินค้าชนิดนัน้ได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงให้ความสนใจในการซื้อสินค้ามือสอง

เพิ่ม ส่งผลท าให้ตลาดเกี่ยวกับสินค้ามือสองมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าร้านขายรองเท้ามือสองท่ีเพิ่มมาก

ขึน้อยา่งรวดเร็ว เชน่ ตลาดนัดจตุจักร หรือแมก้ระทั่งในจังหวัดเชยีงใหมก่็ตาม ได้มีการเพิ่มขึ้นของร้านขายรองเท้ามือสอง
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เป็นอย่างมาก เชน่ กาดนัดมือสองหลังปร้ินส์ กาดหน้ามอ กาดมาลินพลาซ่า กาดรินค า ตลาดสันป่าข่อย ร้านขายรองเท้า

มือสองในเชียงใหม่ ร้านขุมทรัพย์มือ 2 ร้านนครดาว ร้านอะโลฮ่า ตลาดรวมโชค ถนนคนเดิน และรวมไปถึงร้านอื่นๆ  

อกีมากมายท่ีขายตามแหลง่ตลาดนัด และอยูต่ามแหลง่ชุมชนท่ัวไป เป็นต้น (จากการส ารวจ, มีนาคม 2558) 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การเกิดขึน้ของธุรกิจสินค้ามอืสอง ได้สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคมากขึน้ ท้ังน้ีก็

ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล และตระหนักถึงข้อดีและข้อเสียของการท่ีจะเลือกใช้สินค้ามือสอง ช่องทางการ

ขายรองเท้ามอืสองจะเป็นการเปิดหน้าร้านขายตามแหลง่ท่ีวัยรุ่นและนักศกึษาอาศัยอยู ่และเลอืกการขายผ่านช่องทางการ

ขายออนไลน์ เนื่องจากตลาดรองเท้ามือสองยังเป็นตลาดทางเลือกส าหรับนักศึกษาและวัยรุ่นท่ียังให้ความสนใจกับสินค้า

ประเภทนี้อยู่มาก ดังนั้น ผู้ศกึษาจึงต้องการศกึษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกซื้อรองเท้า

มอืสองในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ ข้อมูลท่ีได้จากศึกษาสามารถใชเ้ป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้

ในการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันของตลาดรองเท้ามือสอง และเป็น

แนวทางในการวางแผน ปรับปรุง สินคา้ และพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคให้ดีย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามอืสองในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามอืสองในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  

2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้ามอืสอง 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยอยูบ่นพื้นฐานของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ 

ซึ่งประกอบด้วยทุกสิ่งท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความตอ้งการซื้อในตัวผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ประการคือ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกค้า

ให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ  

และชื่อเสียงของผู้ขายผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้  ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้าบริการ

ความคิดสถานท่ีองค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมผีล

ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  โดยประเภทผลิตภัณฑ์รองเท้ามือสองจะเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ รองเท้าหนัง 

รองเท้าสุภาพสตรี  รองเท้าแฟช่ัน รองเท้าเด็ก และรองเท้ากีฬา  เป็นต้น 

 2. ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินหรือสิ่งอื่นๆท่ีมคีวามจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึงคุณค่า

ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ
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ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ โดยความหมายของราคารองเท้ามือสอง 

คือ การมีหลายระดับราคาให้เลอืก  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสนิค้า  และสามารถตอ่รองราคาได้ เป็นต้น 

 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้

เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑแ์ละบริการจากองค์การไปยังตลาดประกอบด้วย 

  - ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงการเคลื่อนยา้ยผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยัง

ผู้บริโภคหรือผู้ใชท้างธุรกิจในระบบชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยประกอบด้วยผู้ผลิตคนกลางผู้บริโภคหรือผู้ใชท้างอุตสาหกรรม

ซึ่งอาจใชช้่องทางตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใชท้างอุตสาหกรรมและใช้ชอ่งทางอ้อมจากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยัง

ผู้บริโภคหรือผู้ใชท้างอุตสาหกรรม  โดยสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหนา่ยรองเท้ามือสอง เชน่ ร้านจ าหน่ายรองเท้ามือ

สอง  ตลาดนัด เป็นต้น 

  - การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้ า  (Market Logistic) และการกระจายตัวสินค้ า (Physical 

Distribution) 

- การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้า (Market Logistic) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย

ปัจจัยการผลิตและตัวสนิค้าจากแหลง่ปัจจัยการผลิตและกระจายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใชท้างอุตสาหกรรม 

- การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึงกิจกรรมการขนส่งและเก็บรักษาสินค้าของ

ธุรกิจหนึ่งภายในระบบช่องทางเพื่อให้เกิดการประสานงานและให้เกิดต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่ าท่ีสุดโดยมีระดับการ

บริการลูกค้าที่เหมาะสม 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ

หรือความคิดหรือบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือในการสื่อสาร  

มหีลายประการองค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือแบบประสมประสานกัน 

(Integrated Marketing Communication:IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ

จุดมุง่หมายร่วมกันได้โดยเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคัญ เช่น การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นักงาน

ขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 

Relation) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการส่งเสริมการตลาดของร้านจ าหน่ายรองเท้ามือสอง ได้แก่  

การลดราคา  การจัดโปรโมช่ัน หรือ การมีของแถม เป็นต้น 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   

นนทพร จุติมานนท์ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อรองเท้ามือสองของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม ่ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามสอบถามจากประชากรวัยรุ่นในจังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี จ านวน 400 ราย   

ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย  ระดับการศึกษาวิชาชพี ปวช. ปวส. และอุดมศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน

นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและสวมรองเท้ามอืสองของวัยรุ่น พบวา่ในรอบหนึ่งเดอืน

ท่ีผ่านมา การซื้อรองเท้ามือสองมีจ านวนคร้ังไม่แน่นอน โดยซื้อรองเท้ามือสองคร้ังละหนึ่งคู่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อ

เดือน 201–400 บาท สถานท่ีซื้อคือ จากตลาดรินค า ทราบแหล่งท่ีซื้อจากเพื่อน และซื้อรองเท้าผ้าใบมากท่ีสุด เหตุผลท่ี
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ซื้อเพราะราคาถูก และวัยรุ่นจะเป็นคนตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง เวลาในการซื้อคือ วันศุกร์ต้นเดือน วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญโดยรวมในระดับมากล าดับแรกคือปัจจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริม

การตลาด  

ส าหรับปัจจัยยอ่ยในแต่ละด้านให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกดังนี้  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพ

ของรองเท้า  ด้านราคา ได้แก่ ราคาต่ ากว่าท้องตลาด   ด้านสถานท่ีได้แก่ ท าเลท่ีตั้งง่ายต่อการซื้อ  ด้านการส่งเสริม

การตลาด ได้แก่ มีสว่นลดราคา 

 วิกานดา ปกปิงเมือง (2552) ได้ศึกษาเร่ืองพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี  จ านวน  390  ราย   

ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ท่ีได้รับจากผู้ปกครอง 3,001–4,000 บาทต่อเดือนมีค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยท่ีใช้ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น 301–600 บาทต่อเดือนซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันท่ีมีราคา 101–200 บาทต่อชิ้นประเภทของเสื้อผ้า

แฟช่ันท่ีเลอืกซือ้ได้แก่ เสื้อยืดทีเชิ้ต/เสื้อยดื เลอืกซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันท่ีมีสขีาวและสีด ามากกว่าสีอ่ืนๆ  เหตุผลท่ีเลอืกซือ้เสื้อผ้า

แฟช่ัน คือ ซือ้ตามความชอบและรสนยิม ได้รับข้อมูลขา่วสารจากการเดินดูตามร้านขายเสื้อผ้าเอง บุคคลที่ให้ค าปรึกษาใน

การเลือกซื้อและไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยคือ เพื่อน  แต่มกีารตัดสินใจเลอืกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเอง    ชว่งเวลาท่ีซื้อบ่อย

ท่ีสุดคือ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สถานท่ีท่ีซื้อบ่อยท่ีสุดคือ ตลาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ทุกปัจจัยเรียงล าดับต้ังแต่ปัจจัยดา้นราคา ด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านการจัดจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมการตลาด   

  สุทธาสินี  แก้วขอด (2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองของนักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน  

400 ราย    ผลการศกึษาพบวา่การซื้อสินค้ามือสองส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังในการซื้อสินค้าที่ไม่แนน่อน ส่วนใหญ่เลือกซื้อ

กับเพื่อน โดยใช้เงินในการซื้อในแต่ละคร้ัง 50-100 บาท นิยมซื้อสินค้ามือสองประเภท เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องประดับ ฯลฯ พบวา่ส่วนใหญ่นยิมซื้อใน Internet โดยทราบแหลง่ซื้อขายจากเพื่อน สินคา้มือสองท่ีมีราคาถูกเป็นสว่น

ส าคัญท่ีเป็นเหตุจูงใจในการซื้อ เพื่อนเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสอง และช่วงเวลาในการเลือกซื้อ

สินค้ามอืสองของนักศกึษา คือ ช่วงตน้เดอืนเป็นช่วงท่ีเลอืกซือ้สนิค้ามอืสองมากที่สุด  

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาในคร้ังนี้จะศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซือ้รองเทา้มือสองในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ี

ผ่านมา 
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ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ อย่างแทจ้ริง จึงใช้การเปิดตาราง

ก าหนดขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman โดยพิจารณาจากขนาดตัวอย่างท่ีมีหน่วยเป็นคนในระดับท้องถิ่นจ านวน 

200-500 ตัวอย่าง (Sudman, 1976 อ้างใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2549) ในท่ีนี้ผู้ศึกษาใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 300 ตัวอย่าง 

โดยจะแบ่งเก็บกลุ่มตัวอยา่งเป็นชว่งอายุ คือ อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 100 ราย อายุ 20-29 ปี จ านวน 100 ราย อายุ 30 

ปีขึน้ไป จ านวน 100 ราย และเก็บขอ้มูลดว้ยการเลอืกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากรา้นจ าหน่าย

รองเท้ามอืสองในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยซือ้รองเทา้มือ

สองจากรา้นจ าหน่ายรองเท้ามอืสองในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี   จ านวน 300 ราย    

โดยแบบสอบถามได้น าไปทดสอบกับตัวอยา่ง  จ านวน 20 ชุด ได้น ามาพัฒนาปรับปรุงข้อค าถามให้ครอบคลุมกับ

เนื้อหาท่ีศึกษา   และท าการทดสอบความเชื่อมั่น  (Reliability) ได้ค่า Cronbach's Alpha   0.899  ซึ่งถือได้ว่ามีความ

นา่เช่ือถือสูง ก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจรงิ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

     ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประเภทของรองเท้ามือสองท่ีซื้อ  ค่าใช้จ่ายท่ีซื้อรองเท้ามือสอง  การรู้จักรองเท้ามือสองจากสื่อใด  บุคคลท่ีมีผลต่อการ

ตัดสนิใจในการเลอืกซื้อรองเท้ามือสอง  ชว่งเวลาท่ีเลอืกซือ้รองเท้ามือสอง วันท่ีไปซือ้รองเท้ามอืสอง  เหตุผลท่ีซื้อรองเท้า

มอืสอง  ความรู้สกึภายหลังการซือ้รองเท้ามอืสอง เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามอืสองในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่   ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า แบง่เป็น 5 ระดับคอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซื้อรองเท้ามอืสองในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)    (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2553) 

 โดยแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย   

และนอ้ยท่ีสุด  ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ระดับ (กุณฑลี  รื่นรมย์, 2551) ดังนี ้
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ระดับที่มีผล   คะแนน 

 มากที่สุด   5 

      มาก    4 

       ปานกลาง   3 

      น้อย    2 

      นอ้ยท่ีสุด   1 

 

คะแนนท่ีได้น ามาหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546) 

คะแนนเฉลี่ย   ระดับที่มีผล 

4.51-5.00   มผีลมากที่สุด 

3.51-4.50   มผีลมาก 

2.51-3.50   มผีลปานกลาง 

1.51-2.50   มผีลนอ้ย 

1.00-1.50   มผีลนอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษา พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 58.3 มอีายุต่ ากว่า 20 ป ีและอายุ 

20-29 ปี เท่ากัน ร้อยละ 33.3  ระดับการศึกษาคือ ปริญญาตรี  ร้อยละ 46.7   มีอาชพีนักศึกษา ร้อยละ 42.7 มีรายได้

ต่อเดือน คือ ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 35.3  ส่วนใหญ่การซื้อรองเท้ามือสองในรอบสามเดือนท่ีผ่านมาคือ 1 คร้ัง  

ร้อยละ 92.0 สถานท่ีซื้อกาดนัดมาลินพลาซ่า ร้อยละ 17.0 การซื้อรองเท้ามอืสองตอ่ครั้ง คือ 1 คู่ ร้อยละ 86.7  ประเภท

ของรองเท้ามอืสองท่ีซื้อ คือ รองเท้าล าลอง ร้อยละ 54.7  ค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้ามอืสอง คือ 401-599 บาท ร้อยละ 

33.7 บุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้ามือสองมากท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 60.3 บุคคลท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้ามือสองมากท่ีสุดคือ ตัวเอง ร้อยละ 73.0 การไปเลือกซื้อรองเท้ามือสองคือ เพื่อน  

ร้อยละ 43.0 ช่วงเวลาของเดือนท่ีเลือกซื้อรองเท้ามือสองคือ ต้นเดือน ร้อยละ 76.7  วันท่ีไปซื้อรองเท้ามือสองบ่อยท่ีสุด 

คือ วันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 61.3 เวลาท่ีไปซื้อรองเท้ามือสองบ่อยท่ีสุดคือ 17.01-21.00 น. ร้อยละ 72.7 วิธีการ 

จัดจ าหน่ายรองเท้ามือสองแบบใดท่ีท่านถูกใจมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ (รองเท้ามือสอง) ดูสะอาด สภาพดี ร้อยละ 28.7 

เหตุผลท่ีท่านซื้อรองเท้ามือสอง คือราคาถูกเมื่อเทียบกับสภาพรองเท้า ร้อยละ 51.3 ส่วนใหญ่ความรู้สึกภายหลังการซื้อ

รองเท้ามอืสองเมื่อสวมใส่ในคร้ังแรกคือพอใจ/ชอบมาก  ร้อยละ 60.3  
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ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือสองโดยรวมใน

ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ในปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ คือ รูปแบบ

มีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.88) รองลงมาคือ สภาพรองเท้าไม่เก่ามาก รองเท้าสะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็น ปลอดภัย  

(ค่าเฉลี่ย 4.86)  และรองเท้ามคีุณภาพด ีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.85)  

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือสองโดยรวมในระดับ

มาก  (ค่าเฉลี่ย 4.42) ในปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุดล าดับแรก คือราคาถูก (ค่าเฉลี่ย 

4.87)  รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสนิค้า  (ค่าเฉลี่ย 4.86) และมีป้ายบอกราคาชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.57)   

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือ

สองโดยรวมในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.64) ในปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ในระดับมากที่สุดล าดับแรก

คือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  และปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย  4.71) รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 

4.69)  และอยูใ่กล้แหลง่ชุมชน (คา่เฉลี่ย 4.59)  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือสอง

โดยรวมในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.38) ในปัจจัยยอ่ยให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุดล าดับแรกคือการ

ลดราคา (ค่าเฉลี่ย 4.76)  รองลงมาคือ การแจก แถม เชน่ ซื้อ 1 แถม 1 (ค่าเฉลี่ย 4.71)  และให้ระดับท่ีมีผลในระดับมาก

คือ การแจ้งข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทางรา้น (ค่าเฉลี่ย 4.35)  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการซื้อรองเท้ามือสองในระดับมาก

ท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.80) รองลงมาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (ค่าเฉลี่ย 4.64)  และให้ระดับท่ีมีผลใน

ระดับมากคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.42)  และด้านการส่งเสริมการตลาด  (ค่าเฉลี่ย 4.38) ตามล าดับ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 การอภปิรายผล 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

สามารถอภปิรายผลการศึกษาดังนี้ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการซื้อรองเท้ามือสองล าดับแรกคือ

ด้านผลิตภัณฑ์  ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนนทพร จุติมานนท์ (2552) ที่ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อรองเท้ามือ

สองของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกคือด้าน

ราคา 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามอืสองล าดับแรกคือ 

คือ รูปแบบมีให้เลือกหลากหลาย    ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนนทพร  จุติมานนท์ (2552) ที่ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญล าดับแรกคือ คุณภาพของรองเท้า   
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ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจซื้อรองเท้ามอืสองล าดับแรก คือราคา

ถูก  ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนนทพร จุติมานนท์ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญล าดับแรกคือราคาต่ ากว่าท้องตลาด    

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือ

สองล าดับแรกคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  และปลอดภัย  ไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของนนทพร จุติมานนท์ (2552) 

ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญล าดับแรกคือท าเลท่ีต้ังงา่ยตอ่การซื้อ    

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือสอง

ล าดับแรกคือการลดราคา   สอดคล้องกับผลการศึกษาของนนทพร จุติมานนท์ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญล าดับแรกคือ มสี่วนลดราคา 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเภทรองเท้ามือสองท่ีซื้อ คือรองเท้าล าลอง รองลงมาเป็น

รองเท้าแฟชั่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้ามือสองต่อคร้ัง 401-599 บาท  และส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซื้อรองเท้ามือสอง 

คือราคาถูกเมื่อเทียบกับสภาพรองเท้า และเป็นยี่ห้อท่ีชอบอยากได้แต่หากซื้อมือ 1 ราคาสูงเกินไป   และพบว่าวธีิการจัด

จ าหน่ายรองเท้ามือสองท่ีผู้ตอบแบบสอบถามถูกใจมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ (รองเท้ามือสอง) ดูสะอาด  สภาพดี  

และผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาจ าหน่ายมคีุณภาพดี 

ดังนัน้ ผู้จ าหน่ายรองเท้ามอืสองควรให้ความส าคัญในการเลือกรองเท้ามือสองมาจ าหนา่ย โดยเลือกรองเท้าท่ีมี

คุณภาพดี  มีสภาพดี  สะอาด   มหีลากหลายย่ีห้อ  หลากหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะรองเท้าท่ีควรน ามาจ าหนา่ยมากท่ีสุด

คือ รองเท้าล าลอง  หรอืรองเท้าแฟช่ันท่ีเป็นท่ีนิยม 

 จากผลการศึกษาพบว่าท้ังเพศชายและเพศหญิง ทุกอายุ และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การเลือกซื้อรองเท้ามือ

สองและการตัดสนิใจซื้อรองเท้ามอืสองส่วนใหญ่ตัดสนิใจด้วยตนเอง   ซึ่งการซือ้รองเท้ามอืสองในระยะเวลา 1 ปท่ีีผ่านมา 

คือ 1 ครั้ง โดยจะซือ้จ านวน 1 คู่  และมคี่าใช้จ่ายในการซือ้ตอ่คร้ัง  201-300 บาท และ 401-599 บาท ดังนัน้จัดจ าหน่าย

รองเท้ามือสอง ผู้ประกอบการต้องพิจารณาการตั้งราคาให้เหมาะสมกับสภาพของรองเท้าท่ีน ามาจ าหน่ายโดยตั้งราคา

ขายไม่ควรแพงเกินไป  

จากผลการศึกษาท่ีพบว่าการท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ เนื่องจากได้รับข้อมูลจากเพื่อน  และจากทาง

อนิเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้จัดจ าหนา่ยควรเพิ่มชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยทางอนิเทอร์เน็ตให้มากขึน้ และชอ่งทางการบอกต่อจาก

เพื่อนหรือคนรู้จักให้มากขึ้น  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการได้  

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดจ าหน่ายรองเท้ามอืสองในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาด ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   

ในการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือสองผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านนี้ในระดับมากท่ีสุด  

ดังนั้น  ผู้จัดจ าหน่ายตอ้งให้ความส าคัญกับการน ารองเท้ามือสองมาจ าหน่าย  โดยพิจารณาจากรูปแบบรองเท้าให้ลูกค้า

ได้เลือกหลากหลายรูปแบบ  รองเท้าท่ีน ามาจ าหน่ายควรมีสภาพดีสะอาดปลอดภัยไม่มีกลิ่นเหม็น  และมีรูปแบบสีสัน

สวยงามไมล่้าสมัย  การดูแลรักษาได้ง่าย  มีความทนทาน  นอกจากนัน้ควรพิจารณาน ารองเท้าที่มชีื่อเสียงของตราสินค้า  
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และมีหลายขนาดให้เลือก  รวมถึงมีบริการเปลี่ยนคืนสินค้าเมื่อลูกค้ามีปัญหาในการสวมใส่   รวมถึงการมีพนักงานขาย

คอยให้ค าแนะน าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้า   

ปัจจัยด้านราคา  

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้ามือสองซื้อต่อคร้ัง  401-599 บาท  และการซื้อต่อ

คร้ัง จ านวน 1 ชิ้น  โดยระยะเวลาในการซื้อนานสามเดือนซื้อเพียง 1 คร้ัง  ดังนั้นผู้จัดจ าหน่ายรองเท้ามือสอง ควรให้

ความส าคัญในการก าหนดราคา ควรน าสินค้าท่ีมีราคาต้นทุนท่ีสามารถค านวณราคาขายรองเท้าให้ได้ไม่เกินราคาชิ้นละ 

600 บาท  โดยเน้นขายรองเท้าล าลอง รองลงมาเป็นรองเท้าแฟชั่น ราคา 401-599 บาท เป็นหลัก  รองลงมาคือราคา 

201-300 บาท   นอกจากนัน้ควรมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ให้ลูกค้ามั่นใจวา่ไม่มีการโก่งราคา รวมท้ังควร

ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเผื่อไว้เล็กน้อยจากราคาท่ีต้องการขายจริงเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษาได้มีโอกาสต่อรองราคา

เพื่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเมื่อต่อรองราคาสินค้าได้ตามต้องการ    และควรมสีินค้าหลายระดับราคาเลอืกซื้อ  การตั้ง

ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสนิค้า   และให้ลูกค้าสามารถช าระด้วยบัตรเครดิตได้ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญให้ในระดับท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจในระดับมากท่ีสุด

ต่อปัจจัยด้านนี้   ดังนั้น ผู้จัดจ าหน่ายรองเท้ามือสองอาจต้องเลือกท าเลท่ีตั้งของร้านในแหล่งชุมชน  มีสถานท่ีจอดรถ

เพยีงพอและปลอดภัย  ควรเลอืกท าเลท่ีต้ังท่ีสะดวกในการเดินทาง   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจในระดับมากที่สุดคือ 

การลดราคา  การแจก แถม เช่น ซือ้ 1 แถม 1 

ดังนั้น ผู้จัดจ าหน่ายรองเท้ามือสอง   ควรใช้กลยุทธ์การลดราคาสินค้า โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนหรือ

ปลายเดือน  วันเสาร์-อาทติย ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายได้อกีทางหนึ่งเพื่อให้กลุ่มลูกค้ารู้สกึวา่ได้สินค้าดี และราคาถูก 

นอกจากนั้นควรมรีองเท้าการแจกแถม หรือการจัดรายการสง่เสริมการขายโดยการซือ้ 1 แถม 1 เป็นต้น    

ส าหรับแหล่งข้อมูลการข่าวสารเกี่ยวกับการรองเท้ามือสองท่ีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญคือ

การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ ดังนั้น  ผู้จัดจ าหน่ายควรน ารูปรองเท้ามือสองท่ีจ าหน่ายลงโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น ใบปลิว 

นติยสารท้องถิ่น หรือทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกิจการ  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นสภาพของรองเท้าที่น ามาจ าหน่ายได้  

โดยลงรูปภาพรองเท้าท่ีน ามาจ าหน่ายให้ครบถ้วนตามท่ีกิจการน ามาจ าหน่าย 
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