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    การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือรองเทามือสองของวัยรุนในจังหวัดเชียงใหมมีวัตถุประสงค
การศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทามือสองของวัยรุนในจังหวัด
เชียงใหม 2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรองเทามือสองของวัยรุนในจังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อ
ศึกษาถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกซ้ือรองเทามือสอง 
  จากการศึกษาพบวา วัยรุนสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดาน
บุคลากร และดานสถานท่ีในระดับมากโดยปจจัยดานราคา ไดแก ราคาตํ่ากวาทองตลาด ราคาเหมาะสม 
และตอรองราคาได ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพของรองเทา รูปแบบหลากหลาย ความสะอาด 
ปจจัยดานบุคลากร ไดแกมนุษยสัมพันธของผูขาย ความเอาใจใสและการบริการ และการใหขอมูลของ
สินคา และปจจัยดานสถานท่ี ไดแก ทําเลที่ต้ังงายตอการซ้ือ ความสะอาดของราน และสถานท่ีเหมาะตอ
การซ้ือ  
 สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ และดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญในระดับปานกลาง พฤติกรรมการซ้ือและสวมรองเทามือสองของ
วัยรุนจะมีจํานวนคร้ังไมแนนอน   ซ้ือรองเทามือสองหน่ึงคูตอคร้ัง คาใชจายเฉล่ียตอเดือนในการซ้ือ
รองเทามือสองสวนมาก คือ 201 – 400 บาท โดยวัยรุนสวนมากจะซ้ือรองเทามือสองท่ีตลาดรินคํา โดย
ทราบแหลงของรองเทามือสองจากเพื่อน ประเภทของรองเทามือสองท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ รองเทาผาใบ 
เหตุผลท่ีวัยรุนซ้ือรองเทามือสอง คือ ราคาถูก สวนมากวัยรุนจะเปนคนตัดสินใจในการซ้ือรองเทามือ
สองดวยตนเอง เวลาท่ีซ้ือรองเทามือสองสวนมาก คือ ตนเดือน โดยซ้ือในวันศุกรมากท่ีสุด     ปญหาท่ี
เกิดจากการซ้ือรองเทามือสองอยูในระดับมาก คือ โรคติดตอจากรองเทามือสอง 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research are as follows: 1) To study the factors which cause 

the teenagers in Chiang Mai to buy second-handed shoes. 2) To study how they choose 

second-handed shoes. 3) To study the problems which arise after buying second-handed 

shoes. 

The study found that most of the teenagers in Chiang Mai take the following 

factors    into consideration when buying second-handed shoes. They are: price, product, 

seller and location, respectively.   

As for the price, they prefer to buy second-handed shoes because they are cheaper       

than market price and they can even bargain for a lower price. As for the product, they 

consider quality, styles and cleanliness of the shoes. As for the sellers, they prefer to buy 

from the sellers who have good human relationship, take good care of the customers and 

give enough information on the product. As for the location, they consider the shops 

which are clean and convenient for them to go. 

These teenagers are moderately interested in product promotion activities. Their 

buying behavior of second-handed shoes is inconstant. They normally buy one pair of 

shoes at a time and the average expense is approximately 201- 400 Baht per one pair of 

shoes. They normally buy them at Rincome Market which is the place recommended by 

their friends. Most of them buy canvas shoes. Their reason to buy is because they are 

cheap. Most of them buy them at their own decision. They usually buy them at the 
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beginning of the month, mostly on Friday. Finally, the main problem after wearing 

second-handed shoes is the feet disease. 

 


