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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อ
สุขภาพตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
(3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรเพศหญิงวยัท างานท่ี
อาศยัหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 434 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยั พบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงองคป์ระกอบดา้น
ความรู้สึก (Affective Component) และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัเทรนดรั์กสุขภาพเขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากในกลุ่มผูบ้ริโภคสังคมเมืองทัว่โลก เช่นเดียวกบั
กลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีมีความใส่ใจในชีวิตและความเป็นอยูท่ี่เพิ่มมากขึ้น เร่ืองสุขภาพจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึง ท าใหสิ้นคา้เพื่อสุขภาพมาแรงมาก ประเทศไทยช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา สินคา้เพื่อ



 

สุขภาพมีแนวโนม้เติบโตเพิ่มขึ้น รองเทา้เพื่อสุขภาพเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเพิ่มขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากรองเทา้เพื่อสุขภาพหลากหลายแบรนดด์งัจากต่างประเทศเขา้มามีบทบาทใน
ประเทศไทย แต่โดยส่วนใหญ่เรามกัจะพบวา่ผลิตภณัฑร์องเทา้เพื่อสุขภาพท่ีวางขายในปัจจุบนันั้น มกัจะ
เนน้ในเร่ืองของฟังกช์ัน่การใชง้านมากกวา่ความสวยงาม และในดา้นของราคาท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงจบัตอ้ง
ไดย้าก มีช่องทางการจดัจ าหน่ายเฉพาะหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าเท่านั้น และในดา้นการโฆษณาส่งเสริม
การตลาดท่ีส่ือสารไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งกบัผูบ้ริโภค ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑร์องเทา้เพื่อสุขภาพ รวมถึงการใหบ้ริการและค าแนะน าท่ีดีของพนกังานขายในการแนะน ารองเทา้
เพื่อสุขภาพใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบเทา้แต่ละบุคคล ท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงวยัท างานอาจรู้สึกยุง่ยาก
หรือล าบากใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ 

แมว้า่รองเทา้เพื่อสุขภาพจะช่วยดูแลสุขภาพเทา้ใหแ้ก่ผูท่ี้มีปัญหา โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง
ท่ีอาจมีปัญหาดา้นสุขภาพเทา้ แต่ผูบ้ริโภคบางส่วนอาจไม่รู้จกัหรือเขา้ใจประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของรองเทา้เพื่อ
สุขภาพ ไม่รู้วา่รองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีดีควรมีคุณสมบติัอะไรบา้ง ไม่รู้วา่จะเลือกรองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีดีเหมาะ
กบัเทา้ตวัเองไดอ้ยา่งไร หรือเขา้ใจผิดวา่รองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีดีตอ้งใส่แลว้เห็นผลไดท้นัที แกปั้ญหาอาการ
ปวดเม่ือยลา้ขาและเทา้ไดใ้นพริบตา ท าใหผู้บ้ริโภคไม่มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑร์องเทา้เพื่อสุขภาพท่ีตนเองซ้ือมา
นั้นเป็นรองเทา้เพื่อสุขภาพจริง ๆ หรืออาจเป็นแค่รองเทา้ธรรมดาท่ีอา้งวา่เพื่อสุขภาพแต่ไม่มีสรรพคุณดา้น
สุขภาพใด ๆ เลย ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นปัญหาดา้นทศันคติของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงวยัท างานท่ีมีต่อรองเทา้เพื่อ
สุขภาพทั้งส้ิน 

จากสถานการณ์ปัญหาทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูท่ี้ด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัรองเทา้เพื่อสุขภาพน าขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ีไปใชว้างแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อใหต้อบโจทยค์วาม
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และหนัมาเลือกซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ
เพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
1. เพื่อศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศ

หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 



 

 
นิยามศัพท์ 
 1. รองเทา้เพื่อสุขภาพ หมายถึง รองเทา้ท่ีสวมใส่แลว้นุ่มสบาย ออกแบบตามหลกัออโธปิดิกส์ 
เหมาะกบัสรีระเทา้แต่ละบุคคล ไม่บีบหรือกดัเทา้ มีส่วนท่ีซพัพอร์ตอุง้เทา้ ท าใหใ้ส่เดินแลว้ไม่เม่ือย ไม่ปวด
ฝ่าเทา้ ท าใหล้ดอาการปวดเม่ือยของหนา้ขาและฝ่าเทา้ 
 2. ทศันคติต่อรองเทา้เพื่อสุขภาพ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ และการแสดงออกของผูบ้ริโภคกลุ่ม
เพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อผลิตภณัฑร์องเทา้เพื่อสุขภาพ 
 3. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเพศ
หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดต้่อเดือน และ (2) ทศันคติของผูบ้ริโภค ตามแนวคิด Zimbardo and Ebbesen (1970) โดยแบ่งเป็น 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Cognitive Component) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 
(Affective Component) และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component)  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์และคณะ, 2546) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร หรือพนกังาน (People) ดา้นกระบวนการ 

(Process) และดา้นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 

 ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มประชากรเพศหญิงวยัท างานท่ี
อาศยัหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มของผูบ้ริโภคเพศหญิงวยัท างาน ซ่ึงมีทั้งส้ิน 2,480,000 คน  
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริเวณท่ีศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัทัศนคติ ทศันคติ  คือ การรับรู้จากประสบการณ์ท่ีพบเจอมา ไม่วา่จะเป็น
กบั บุคคล สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี รวมถึงสภาวะแวดลอ้มต่างๆ จนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ เขา้ใจ และตีความ
ออกมา ส่งผลถึงพฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงหากไดพ้บเจอกบัประสบการณ์ท่ีดี ก็จะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดี 
เกิดความชอบ พอใจ เกิดความคิดในแง่บวก แต่หากทางกลบักนัหากไดพ้บเจอกบัประสบการณ์ท่ีไม่ดี ก็จะ



 

ท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่ดี เกิดความไม่ชอบ ไม่พอใจ เกิดความคิดในแง่ลบและส่งผลให้เกิดเป็นความอคติใน
ใจเกิดขึ้น กุณฑลี ร่ืนรมย ์(2549) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติเป็นความคิดเห็น หรือความเช่ือท่ีอยูภ่ายในความรู้สึก
นึกคิดของมนุษย ์เกิดขึ้นจากการพบเห็นหรือการไดย้นิส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่วา่จะเป็นวตัถุ สถานท่ี หรือสินคา้
และบริการทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ทศันคติจะด ารงอยู่เป็นเวลานานหรือช่วงระยะเวลาหน่ึงขึ้นอยู่
กบัการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือหรือทศันคตินั้น ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ไดใ้หค้วามหมายวา่ 
ทศันคติของผูบ้ริโภคคือมุมมองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในดา้นดีและไม่ดีท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการรับรู้ มกั
เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั จากความหมายของทศันคติดงักล่าว 
Zimbardo and Ebbesen (1970) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ องคป์ระกอบของทศันคติประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) 2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The 
Affective Component) และ 3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavior Component)  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ โกวิทย ์กงัสนนัท ์(2549) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง 
การท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือกหลาย ๆ ตวัและตอ้งน าตวัเลือกต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกนัก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือก
ตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงเพื่อให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์Walters (1978) อธิบายวา่ การตดัสินใจ (Decision 
Making) หมายถึง การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลากหลาย การตดัสินใจจึงเป็น
การเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการจากหลายทางเลือกน ามาพิจารณาดว้ยเหตุผลเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความคุม้ค่าและเพื่อเกิดประโยชน์สูงท่ีสุด ตาม
สถานการณ์ท่ีจ ากดันั้น ๆ ให้ดีท่ีสุด 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) Kotler (1997) กล่าววา่  ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทั
มกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เดิมมี
ส่วนประสมทางการตลาดเพียง 4 ตวัแปรเท่านั้น (4P) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) ราคา 
(Price) สถานท่ีใหบ้ริการและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมา
มีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคลากร (People) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และการ
สร้างการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทาง
การตลาดสมยัใหม่  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 2. ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 



 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาราง 1 การวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
อาย ุ 0.81 0.49 ไม่แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา 0.42 0.66 ไม่แตกต่างกนั 
สถานภาพ 0.48  0.62 ไม่แตกต่างกนั 
อาชีพ 0.38 0.77 ไม่แตกต่างกนั 
รายไดต้่อเดือน 1.17 0.32 ไม่แตกต่างกนั 

 
 จากตาราง 1 เป็นการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนั  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายไดต้่อเดือน 

ทัศนคติท่ีมีต่อรองเท้าเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค

กลุ่มเพศหญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

- องคป์ระกอบดา้นความรู้  

(Cognitive Component) 

- องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 

(Affective Component) 

- องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 

(Behavioral Component) 

การตัดสินใจซ้ือรองเท้าเพ่ือสุขภาพของ

ผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร (7Ps) 

- ผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ราคา (Price) 

- ช่องทางจ าหน่าย (Place) 

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- บุคลากร  หรือพนกังาน(People) 

- กระบวนการ (Process) 

- ดา้นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evident) 

 



 

 การทดสอบสมมติฐาน 2: ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
กลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ Multiple Regression 
Analysis ดงัแสดงผลในตาราง 2 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์สมการถดถอยของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวพยากรณ์ B Beta t Sig 

ค่าคงท่ี 1.494  11.486 0.000* 
องคป์ระกอบดา้นความรู้  
(Cognitive Component) 

0.045 0.051 0.913 0.362 

องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก  
(Affective Component)  

0.443 0.465 7.435 0.000* 

องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม  
(Behavioral Component)  

0.186 0.216 3.868 0.000* 

R2 = 0.468,    F = 126.240,    Sig. = 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 ทศันคติสามารถท านายค่าการเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพได้
เท่ากบัร้อยละ 46.8 (R2 = 0.468) และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุน้ี พบวา่ ทศันคติมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 
0.05 ทั้งหมด 2 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) และ องคป์ระกอบดา้น
พฤติกรรม (Behavioral Component) หมายความวา่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) และ องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้เพื่อสุขภาพ โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ในองคป์ระกอบดา้นความรู้ 
(Cognitive Component) ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถน าไปเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 

 �̂�T =  1.494+0.443X2+0.186X3 
 

 จากสมการ สรุปไดว้า่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่ม
เพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) และ 
องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือรองเทา้



 

เพื่อสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.443, 0.186 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใหต้วัแปร
ดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
สภาพท่ัวไปของทัศนคติและการตัดสินใจซ้ือรองเท้าเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 21 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 15,001 - 30,000 บาท และมีอาชีพประจ าเป็นพนกังานบริษทัเอกชน อาจเป็น
เพราะวา่ เป็นวยัท่ีเขา้สู่ช่วงวยัท างานจึงใชชี้วิตส่วนใหญ่กบัการท างานเป็นหลกั และการท างานของคนวยัน้ี
มกัจะไม่ไดน้ัง่โต๊ะท างานประจ าเหมือนผูบ้ริหารเพราะเพิ่งเร่ิมท างานจึงอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ ประกอบกบั
ธรรมชาติของงานปฏิบติัการอาจจะไม่ค่อยไดน้ัง่โต๊ะท างาน และท างานในหลายรูปแบบ เช่น การติดต่อ
ประสานงานระหวา่งแผนก การออกไปพบลูกคา้ การประชุมนอกสถานท่ี เป็นตน้ จึงท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศ
หญิงวยัท างานมีโอกาสท่ีจะตอ้งเคล่ือนไหวบ่อยคร้ัง จึงอาจจะตอ้งมีตวัช่วยท่ีดีในการเสริมความเคล่ือนไหว
เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการท างานและสุขภาพดงัเช่นรองเทา้เพื่อสุขภาพ เพราะรองเทา้เพื่อสุขภาพ
สามารถตอบโจทยก์ลุ่มวยัท างานออฟฟิศในการท างานหลายลกัษณะได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับชุติญา จิรกฤตยา
กุล (2558) ท่ีพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ25 – 35 ปี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน และมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของบริษทั เอไอเอ จ ากดั 
เพราะมีช่ือเสียง ฐานะการเงินมัน่คง และตอบโจทยค์วามตอ้งการเร่ืองสุขภาพท่ีครอบคลุมของผูบ้ริโภค และ
ค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม จะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริโภครองเทา้เพื่อสุขภาพ ตอ้งการส่ิงท่ีครอบคลุมกบัท่ี
ตนเองตอ้งการ เช่น รองเทา้ท่ีใส่แลว้ยนื/เดินนานได ้ดีไซน์สวยและเหมาะกบัรูปทรงเทา้ ราคาเหมาะสม เป็น
ตน้ เพราะผูบ้ริโภคยงัมีรายไดท่ี้ไม่สูง ท าใหต้อ้งการส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัตวัเองจึงตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ
มาใชง้าน 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลเร่ืองทศันคติต่อรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) 
องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Cognitive Component) และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral 
Component) อาจเป็นเพราะวา่ ในทศันคติของคนทัว่ไปมองวา่สินคา้เพื่อสุขภาพคือส่ิงท่ีดีต่อสุขภาพไดจ้ริง
ตามช่ือจึงท าให้เป็นค าท่ีใชท้ัว่ไป ในทศันคติของผูบ้ริโภคมีการตีความความรู้สึก เขา้ใจ ความเช่ือ วา่เป็นส่ิง
ท่ีดีต่อสุขภาพท าให้เกิดการยอมรับวา่รองเทา้เพื่อสุขภาพเป็นรองเทา้ท่ีดีเพราะสามารถช่วยในเร่ืองของ
สุขภาพเทา้ได ้ตราสินคา้ส่วนใหญ่จะใชค้  าน้ีเพื่อท าให้เกิดการยอมรับ โดยท่ีผูบ้ริโภครองเทา้เพื่อสุขภาพ 
อาจไม่ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจมากนกั แต่มีความเช่ือถือและรู้สึกวา่คือส่ิงท่ีดีต่อสุขภาพจริง ๆ ท าใหแ้มจ้ะไม่
เขา้ใจในรายละเอียดหรือขอ้มูลของสินคา้ ก็สามารถก่อใหเ้กิดการแสดงออกทางพฤติกรรมดว้ยการตดัสินใจ



 

ซ้ือสินคา้นั้นดว้ยอารมณ์ความรู้สึกมากกวา่การเขา้ใจในรายละเอียดของสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุชาวดี ณรงคช์ยั (2563) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคส าหรับ
ดูแลผิวพรรณและเส้นผมโดยรวมของผูบ้ริโภค ซ่ึงทศันคติดงักล่าวเป็นความรู้สึกในการประเมินผลิตภณัฑ์
ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของกลุ่มผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภครู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภณัฑจึ์งท าให้
เกิดพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือมาใชเ้พราะเป็นผลิตภณัฑอ์อแกนิคท่ีปราศจากสารเคมีท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละสัตว ์
จะเห็นวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภครองเทา้เพื่อสุขภาพเป็นส่ิงส าคญั เพราะเกิดจากความรู้สึกของผูบ้ริโภคจาก
การทดลองใชห้รือการใชง้านจริง หรือประสบการณ์ท่ีดีจากการใชบ้ริการในร้านคา้ จึงท าใหผู้บ้ริโภค
รองเทา้เพื่อสุขภาพเกิดทศันคติท่ีดีซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ  

ผลจากการศึกษาขอ้มูลเร่ืองการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นบุคลากรหรือพนกังาน (People) อยูใ่น
ระดบัท่ีดีมาก อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริโภคเคยมีประสบการณ์ท่ีดีในการเลือกซ้ือรองเทา้จากพนกังานขาย โดย
การใหข้อ้มูลรายละเอียด คุณประโยชน์หรือเทคโนโลยตี่าง ๆ ท่ีจะช่วยในเร่ืองของสุขภาพเทา้ หรือขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรองเทา้เพื่อสุขภาพอยา่งเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น และไม่ใชภ้าษาหรือศพัทเ์ทคนิคต่าง ๆ ท่ี
ยากต่อการท าความเขา้ใจ จึงท าใหมี้ทศันคติท่ีดีและความประทบัใจต่อพนกังานขาย จึงอาจน ามาซ่ึงการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ รวมถึงในดา้นกระบวนการ (Process) การใหค้  าแนะน าในการเลือกซ้ือ
รองเทา้ท่ีเหมาะสม ตลอดจนความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน การใหค้  าปรึกษาในเร่ืองของสภาพเทา้รวมถึงการ
หารองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมใหก้บัผูบ้ริโภค และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ อาจเป็นเพราะวา่ 
ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงเป็นพนกังานบริษทัเอกชนซ่ึงใชชี้วิตส่วนใหญ่กบัการท างานหลายลกัษณะ จึงให้
ความสนใจรองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีสามารถตอบโจทยชี์วิตการท างานหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดท้ั้งในและ
นอกออฟฟิศ การท่ีตราสินคา้มีความเอาใจใส่ต่อผูบ้ริโภคเม่ือใชบ้ริการ มีพนกังานคอยเอาใจใส่และส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคประทบัใจและความพึงพอใจ และเกิดความสนใจจน
ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิชพร เกษตรวนาศรี (2559)  ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการและ
ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จะเห็นไดจ้ากการท่ีพนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และสามารถอธิบายไดอ้ยา่งเขา้ใจ รวมถึง มีการติดตามงานและแจง้ผลการติด
ตามท่ีดี จึงท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกพอใจและตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต จะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริโภครองเทา้เพื่อสุขภาพ 
ไม่ไดค้  านึงถึงสินคา้แต่เพียงอยา่งเดียวเม่ือตอ้งการซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ แต่ยงัค านึงถึงการใหบ้ริการจาก
พนกังานและกระบวนการต่าง ๆ ของร้านในการท่ีจะดูแลเอาใจใส่และสร้างความประทบัใจใหเ้กิดขึ้น ซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัในการท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ 

 
 
 



 

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือรองเท้าเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเพศ
หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดต้่อ
เดือน อาจเป็นเพราะวา่ ลกัษณะการท างานในปัจจุบนัของกลุ่มวยัท างานท่ีหลากหลาย ทั้งการเดิน/ยนื/ว่ิง 
หรือแมแ้ต่การนัง่อยูก่บัท่ีเป็นเวลานาน ท าใหใ้นบางคร้ังเกิดอาการเทา้บวม ปวดส้นเทา้ หรือแมแ้ต่การเกิด
อุบติัเหตุลว้นส่งผลกบัเทา้ทั้งส้ิน อีกทั้งรองเทา้ท่ีใชก้็ไม่ไดซ้พัพอร์ตเทา้เท่าท่ีควรท าให้ทุกคนเลง็เห็นถึง
ความส าคญัของการเลือกใชร้องเทา้เพื่อสุขภาพท่ีจะช่วยใหเ้วลาสวมใส่แลว้รู้สึกสบายและสามารถป้องกนั
เทา้ได ้จึงท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่มวยัท างานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัลว้นใหค้วามส าคญักบัการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพเหมือนกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัอภิวฒัน์ มานะจิตต ์(2561) ท่ีพบวา่ ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี (NIKE) ของผูบ้ริโภคใน
เขตบางกะปิและเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในดา้นเหตุผลส าคญัในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬาไนก้ี (NIKE) ความถ่ีในการซ้ือ ดา้นค่าใชจ่้าย และดา้นวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี 
(NIKE) ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนัขึ้นกบั
เหตุผลของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ จากการศึกษาผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ประกอบอาชีพประจ าเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีส่งผลต่อสุขภาพเทา้ของตนเองจาก
ความรู้สึกของตนเองท่ีไดจ้ากการทดลองใชห้รือใชง้านจริงในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ 

 
การทดสอบสมมติฐานทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้าเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิง
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครในองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและองคป์ระกอบ
ดา้นพฤติกรรม อาจเป็นเพราะทศันคติเป็นความเช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปท่ีเป็นความรู้หรือ
การรับรู้ท่ีไดม้าจากการผสมผสานกนัระหวา่งประสบการณ์กบัขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ 
น าไปสู่ผลลพัธ์ของทศันคติทางใดทางหน่ึงทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ และแสดงออกในลกัษณะของความพึง
พอใจ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดทฤษฎีของ Schiffman and Kanuk (1997) ใหค้วามหมายของ ทศันคติ คือ ความโนม้
เอียงท่ีเรียนรู้เพื่อใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ
อาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่บุคคลมีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง 
อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์การใชร้องเทา้เพื่อ
สุขภาพและท าใหรู้้สึกวา่การใชร้องเทา้เพื่อสุขภาพท าใหเ้กิดความคล่องตวั สวมใส่สบาย ไม่เจ็บเทา้เวลา
ท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เดินหรือยนืนานได ้หรืออาจจะเป็นค่านิยมทางสังคมท่ีหนัมาใหค้วามสนใจใน
เร่ืองของสุขภาพมากขึ้น ท าใหท้ศันคติดา้นความรู้สึกท่ีเกิดจากการมีประสบการณ์ท่ีดีจากการไดท้ดลองใช้



 

หล่อหลอมขึ้นมาเป็นทศันคติท่ีดีจนเกิดเป็นการแสดงพฤติกรรมออกมาดว้ยการแนะน าหรือบอกกล่าวแก่คน
รอบขา้งถึงขอ้ดีของรองเทา้เพื่อสุขภาพ สอดคลอ้งกบัสุภารัตน์ วนัเพญ็ และคชภคั จิรวชัรพล (2563) ท่ี
พบวา่  ทศันคติในดา้นความรู้สึกของกลุ่มวยัท างานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งมาก
ท่ีสุด เพราะจากการท่ีลูกคา้ไดรู้้สึกวา่การซ้ือประกนัภยัมีประโยชน์ต่อตวัเองและครอบครัว ส่งผลใหเ้กิด
พฤติกรรมการแนะน าแก่บุคคลอ่ืน จะเห็นไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภครองเทา้เพื่อสุขภาพเกิดทศันคติท่ีดีในดา้น
ความรู้สึกจากประสบการณ์จากการซ้ือและใชง้านรองเทา้เพื่อสุขภาพจึงท าใหต้ดัสินใจซ้ือใชง้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติและการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษา ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มี
รายไดต้่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประจ าเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ผูว้ิจยั
ขอเสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการรองเทา้เพื่อสุขภาพใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงท่ีตอ้งใชชี้วิต
ส่วนใหญ่กบัการท างานหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าใหมี้การเคล่ือนไหวร่างกายอยูเ่ป็นประจ า 
ผูป้ระกอบการควรเนน้รองเทา้เพื่อสุขภาพท่ีตอบโจทยก์ารเดินในออฟฟิศ สวมใส่สบายเทา้ ใส่แลว้
เคล่ือนไหวร่างกายไดส้ะดวก เหมาะกบัการเดิน และราคาท่ีไม่สูงจนเกินไป เพราะรายไดข้องคนกลุ่มน้ีไม่
สูงมาก และควรท าการส่งเสริมการตลาดหรือส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการจูงใจหรือกระตุน้ใหเ้กิดความ
ตอ้งการอยากซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ 

 2. จากการศึกษาพบวา่ ทศันคติต่อรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ (Cognitive Component) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ผูว้ิจยัแนะน าใหผู้ป้ระกอบการรองเทา้เพื่อสุขภาพให้ความส าคญัในเร่ืองของการสร้างทศันคติท่ีดีใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรองเทา้เพื่อสุขภาพ โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดและใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของสุขภาพเทา้ และรองเทา้เพื่อสุขภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ คุณหมอ มาใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า 
ใหก้บัผูบ้ริโภค รวมถึงการใหเ้ขา้มาตรวจสุขภาพเทา้ฟรีเพื่อคน้หารองเทา้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพเทา้ของ
ผูบ้ริโภคแต่ละราย เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ โดยสการสร้างใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีดีจาก
การไดท้ดลองใชร้องเทา้เพื่อสุขภาพ ซ่ึงอาจท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจ และความสนใจ จนน าไปสู่
การตดัสินใจซ้ือได ้ 

3. จากการศึกษาพบว่า การตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นบุคลากร (People) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ผูว้ิจยัขอเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการควรมีการจดัอบรมพนักงานในเร่ืองของการให้ให้ความรู้ขอ้มูลใน



 

รายละเอียดของตวัสินคา้ และมีวิธีการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่ายให้แก่ผูบ้ริโภค เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรมี
การฝึกอบรมในเร่ืองของทกัษะในการน าเสนอให้เขา้ใจง่าย เป็นธรรมชาติ ไม่ใชค้  าพูดหรือศพัทท์างเทคนิค
ท่ียากเกินกวา่ท่ีผูบ้ริโภคจะเขา้ใจ รวมถึงการดูแลพนกังานทางดา้นอารมณ์ความรู้สึกดว้ยการเก็บรายละเอียด 
สังเกตพฤติกรรมและความสนใจของผูบ้ริโภค ในส่วนของด้านกระบวนการ (Process) โดยเฉพาะในดา้น
ความสะดวกในการช าระเงิน ควรลดขั้นตอนท่ีซบัซอ้น และเพิ่มช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น บตัร
เครดิต/เดบิต เงินสด หรือช าระผา่น Internet Banking เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการ
ใหบ้ริการการตรวจวดัสุขภาพเทา้หรือรูปแบบเทา้ดว้ยเทคโนโลยตี่าง ๆ โดยผูบ้ริโภคสามารถจองคิวไดผ้่าน
ช่องทางออนไลน์หรือโทรนัดล่วงหน้าก่อนเขา้มารับบริการ เพื่อลดระยะเวลารอคอย จะช่วยเพิ่มความ
ประทบัใจแก่อีกลูกคา้อีกดว้ย โดยผูป้ระกอบการควรให้ความใส่ใจทั้งในดา้นกระบวนการ (Process) และ
ดา้นบุคลากร (People) ควบคู่กนัไปเพื่อท าให้เกิดเป็นมาตรฐานท่ีดีและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดต้รงตามความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด รวมถึงการสร้างให้เกิดความประทบัใจและประสบการณ์ท่ีดี
ใหเ้กิดขึ้นกบัผูบ้ริโภค 

4. จากการศึกษาทดสอบสมมติฐานพบวา่ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้ 
(Cognitive Component) ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูวิ้จยัขอเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบ
ดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมเพราะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ควรให้ความส าคัญในเร่ืองของการสร้างให้เกิดทัศนคติและความรู้สึกดีรวมถึงการส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีท าให้เกิดความประทบัใจและความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รองเทา้เพื่อสุขภาพ เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ควรมีการให้ทดลองใชร้องเทา้เพื่อสุขภาพเพื่อให้ผูบ้ริโภค
ไดมี้โอกาสสัมผสัและรู้จกักบัตวัสินคา้ก่อน รู้สึกถึงความสวมใส่สบาย ส่ิงน้ีจะสามารถส่งผลให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้และเม่ือผูบ้ริโภครู้สึกว่ารองเทา้เพื่อสุขภาพเป็นรองเทา้ท่ีดี สวมใส่สบาย ก็จะ
แนะน าใหค้นรอบขา้ง ครอบครัว เพื่อน ใหห้นัมาซ้ือรองเทา้เพื่อสุขภาพสวมใส่เช่นกนั 
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