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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 

ในจังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 390 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.87 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสถิติทดสอบคา 
ไค - สแควร (Chi - Square) 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล

เอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย อยูในระดับมาก  สวนการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับ
มาก  

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือรองเทานักเรียน
อนุบาลเอกชน โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
 
 
 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
   ในพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3)  
   
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ   
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน
โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

 
ABSTACT 

The purpose of this research was to study the factor relating to shoe buying for Kindergarten 
student in Patumthani.  Samples of this study consisted of 390 respondents.  Questionnaires on deciding 
have reliability level of 0.87.  Statistical data used in analyzing data were percentage, mean and chi - 
square.     

The finding were as follows : 
1.  The important level of marketing mixed factors to shoe buying for Kindergarten student of 

consumers as a whole and the aspects of product, price and place were high level while promotion were 
moderate level. 

2.  The important level of other factors to shoe buying for Kindergarten student of consumers 
as a whole and the aspects of economic, technology, social and cultural were high level. 

3.  Relationship analysis between important marketing mixed factors to shoe buying for 
Kindergarten student of consumers found that as a whole and the aspect of product, price, place and 
promotion had significant relationship at .05 level.  

4. Relationship analysis between important other factors to shoe buying for Kindergarten 
student of consumers found that as a whole and the aspect of economic, technology social and cultural 
had significant relationship at .05 level.  
    
ความสําคัญของปญหา 

มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดในโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงตองดําเนินการใหมี
ประสิทธิผล เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาโลก  การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมากในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษาในปจจุบันมีการกําหนดแนวทางใหการศึกษาในระดับพื้นฐานมุง
สรางนิสัยท่ีดี มากกวาจะเนนความเปนเปนเลิศในวิทยาการเหมือนการศึกษาในระดับเฉพาะท่ีสูงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษา ปจจุบันนี้ ผูปกครองยอมรับ
ความสําคัญของการเรียนระดับอนุบาลมากยิ่งข้ึน ครอบครัวโรงเรียน รวมท้ังบุคคลในชุมชน ตางก็มี
ความเขาใจและใหความรวมมือในการสงเสริมเด็กอยางสอดคลองกัน เม่ือเด็กเขาไปรับการศึกษาใน
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จากขอมูลและเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา ปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียน
อนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางสําหรับผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย 
ทําใหทราบปจจัยใดท่ีผูปกครองนักเรียนใหความสําคัญมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

112 

 
คําสําคัญ                                                    

การซ้ือรองเทา    นักเรียนอนบุาลเอกชน     
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับการซ้ือรองเทานักเรียน
อนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ใน
จังหวัดปทุมธานี  

2.  เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือ
รองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากร  ไดแก  ผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
จํานวน 12,265 คน    

2.  กลุมตัวอยาง  
2.1 ขนาดกลุมตัวอยาง  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดมาจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ 

ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane อางใน ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 โดย
ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) จากผูปกครองของนักเรียนอนุบาลเอกชนทุก ๆ คนท่ี 3 และ
เฉพาะท่ีซ้ือรองเทาพีเอส. จูเนียร บาจา หรือปอบทีนเทานั้น จนครบจํานวนท่ีตองการไดจํานวน 388  คน 
และผูวิจัยเลือกขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน 
 
ผลการวิจัย 

1.  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย อยูใน
ระดับมาก  สวนการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  
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2.  ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับมาก  

3.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล
เอกชน โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 
โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
อภิปรายผล 

1.  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย อยูใน
ระดับมาก  สวนการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  จะเห็นวา  ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ผูซ้ือใหระดับความสําคัญสูงสุด คือ รองเทาตราบาจา และรองลงมาไดแก รองเทาตราพีเอส. จูเนียร  อาจ
เปนเพราะวา  ตราสินคาท้ังสองมีคุณภาพและความคงทนในการใชงาน รองเทาตราบาจา ผูซ้ือสวนใหญ
จะมีความเช่ือถือในช่ือเสียงของตราสินคามายาวนาน สวนตราพีเอส. จูเนียร  ผูซ้ือจะนิยมซ้ือมากกวา 
เพราะจะเนนรองเทาสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ และมีความหลากหลายของรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหเลือก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรา  วนิชพิสิฐพันธ (2544)  ไดศึกษาปจจัยสวน
บุคคลกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับ
แรก โดยใหระดับความสําคัญมาก โดยเห็นวาผลิตภัณฑควรมีคุณภาพดี ระบุวันหมดอายุไว มีบรรจุ
ภัณฑคุณภาพดี ปลอดภัย มีเคร่ืองหมาย “อย.” มีฉลากผลิตภัณฑกํากับ และมีรายละเอียดกํากับสินคา 
ปจจัยสําคัญอันดับท่ีสองคือ ปจจัยดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย มีระดับความสําคัญมาก 
โดยผูบริโภคตองการใหรานคามีท่ีจอดรถสะดวก ปจจัยอันดับท่ีสามคือ ปจจัยดานราคา มีระดับ
ความสําคัญมากเชนกัน ซ่ึงผูบริโภคชอบซ้ือสินคาในราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีปายราคากําหนดไว 
สวนปจจัยสําคัญอันดับสุดทาย คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญปานกลาง 
ผูบริโภคพอใจกับการขายโดยใชพนักงานขายมากท่ีสุด  ผลงานวิจัยของ อัษฎา  ปาริฉัตตกุล (2544)  ซ่ึง
ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กพิเศษของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ผลการศึกษาพบวา  ลูกคามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กกลาไรสนิม โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยลูกคาใหความสําคัญดานราคาเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ดาน
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2.  ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญตอการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับมาก  จะเห็นวา  
ดานเทคโนโลยี มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา ผูซ้ือจะเนนเร่ืองการนําเทคโนโลยีมาใชชวยให
ผลิตภัณฑมีความคงทนถาวร การพัฒนารูปแบบสีสันผลิตภัณฑท่ีทันสมัย การพัฒนาวัสดุท่ีใชในการ
ผลิตท่ีทันสมัยชวยใหผูซ้ือสะดุดตา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรรณนุช  นาขวา (2538)  ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็กของผูบริโภค 
โดยผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากตอปจจัยภายนอกอื่น ๆ  ผลงานวิจัยของ สุรศักดิ์  หลาวเพ็ชร 
(2547)  ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชรถยก (โฟรคลิฟท) ของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ของผูริเร่ิมเสนอความ
คิดเห็นท่ีจะซ้ือรถยก (โฟรคลิฟท) เปนคนแรก คือ ผูปฏิบัติงาน และหัวหนางาน ผูใหขอมูลแนะนํามาก
ท่ีสุดเกี่ยวกับการซ้ือรถยก (โฟรคลิฟท) คือ พนักงานขาย ผูตัดสินใจเลือกยี่หอในการซ้ือรถยก (โฟร
คลิฟท) คือ ผูบริหาร ผูตัดสินใจเลือกสถานท่ีซ้ือหรือตัวแทนจําหนายในการซ้ือรถยก (โฟรคลิฟท) คือ 
ผูบริหาร ปจจุบันบริษัทเลือกใชรถยก (โฟรคิลฟท) ยี่หอโตโยตา และขนาดของรถยก (โฟรคลิฟท) ท่ีใช
ในโรงงานมีขนาดเล็กไมเกิน 2.0 ตัน โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ให
ความสําคัญกับปจจัยนอกอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย  และผลงานวิจัยของ วัชระ  ตาล
บํารุง (2549)  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญกับการซ้ือนิตยสารของผูบริโภค ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม อยู
ในระดับมาก 

3.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล
เอกชน โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะวา ในการเลือกซ้ือ
รองเทานักเรียน ผูซ้ือจะเนนเร่ืองของคุณภาพ ความมีช่ือเสียง มีความหลากหลายของรูปแบบใหเลือก 
ราคามีความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพ มีการรับประกันหลังการขาย สถานท่ีจําหนายมีความสะดวก 
มีความปลอดภัย มีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเร่ืองของใหใหสวนลดราคา 
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4.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชนโดย
ภาพรวมและรายดาน  พบวา  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะวา  การพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบใหม ๆ การใชวัสดุท่ี
คงทนใชงานไดนาน รายรับ - รายจายของผูซ้ือ และความนิยมในการซ้ือชุดนักเรียนใหกับบุตรหลาน
ของตนเม่ือเปดภาคเรียนใหม ซ่ึงสอดคลองกับจงรัก  วงษทิพย  (2548) ไดศึกษา  ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาล
ใหกับบุตรหลานในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหกับบุตรหลาน ในจังหวัดปทุมธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลงานวิจัยของวัชระ ตาลบํารุง (2549) ผลการศึกษาพบวา จากการ 
วิ เคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือนิตยสาร โดยภาพรวมและรายดานพบวา  
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธกัน                          
                         
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
     จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 

ผูวิจัยไดเห็นประเด็นสําคัญท่ีควรจะนํามาเสนอแนะในงานวิจัย  ท้ังโดยภาพรวมและการเลือกซ้ือ
รองเทานักเรียนอนุบาลท้ังสามตราสินคา ซ่ึงจะเห็นวาดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
ดังนั้น ควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธใหมีอยางตอเนื่อง มีการ
ใหสวนลดดานราคา มีพนักงานบริการคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และควรใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการรับประกันสินคาหลังการขาย 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป                              
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                      2.1  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาของกลุมประชากรในเร่ืองการ
วิจัยใหกวางข้ึน อาจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดอ่ืน เพื่อใหทราบถึงผลของการศึกษาในกลุมประชากรท่ีกวางขวางตอไป 
                      2.2  ควรศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรองเทาประเภทอ่ืน ๆ เชน รองเทากีฬา รองเทาสุภาพบุรุษ 
รองเทาสุภาพสตรี รองเทาแฟช่ัน เพื่อเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรองเทาแตละ
ประเภทวามีความแตกตางกันหรือไม   
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