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The objective of this research was to study the factors affecting the buying
behavior trend for Adidas shoes in the Bangkok metropolitan area. The sample group
consisted of four hundred people who bought or used to buy Adidas shoes in the
Bangkok metropolitan area. The results of the data analysis revealed that the consumers
shared same demographic, including a different gender, average income per month
and marital status demonstrated different types of trends to buy Adidas shoes in the
future. The consumers with difference demographic which consisted of different
genders and marital status have employed different trends to introduce or to persuade
people to buy Adidas shoes. Those consumers with different buying behaviors in terms
of reasons to buy Adidas shoes had different trends in terms of the buying behavior of
Adidas brand shoes among consumers in Bangkok metropolitan area. The consumers
with different terms of buying behavior in terms reason of buying Adidas shoes
demonstrated different trends in the behavior of Adidas shoes among consumers in the
Bangkok metropolitan area. The recognition of brand value in terms of brand loyalty is a
variable that can predict tendencies to buy Adidas shoes among consumers in the
Bangkok metropolitan area in the future by 25 percent. The recognition of brand value in
terms of brand awareness, brand relationship, and brand loyalty is a variable that can
predict the tendency to introduce or persuade people to buy Adidas shoes among
consumers in the Bangkok metropolitan area by 14.1 percent.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ตลอดปี ที่ผ่านมากระแสรักสุขภาพ และการออกกาลังกายเป็ นที่ได้ รับความนิยมอย่าง
มาก ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีความเป็ นเมืองมากขึ ้น รวมถึงกระแสการแต่งกายแนวสปอร์ ตแฟชัน่
ที่เป็ นการผสมผสานระหว่างเครื่ องแต่งกายแนวลาลอง และแนวกีฬาเข้ าด้ วยกัน ซึ่งกระแสดังกล่าว
ส่ง ผลทาให้ ตลาดผลิ ตภัณฑ์ กลุ่ม เครื่ องแต่ง กายแนวกี ฬามีอัตราการเติบโตในระดับที่ สูง อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2560 กลุ่มเครื่ องแต่งกายแนวกีฬามีมูลค่าตลาดเท่ากับ 50,260.10 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่มีมลู ค่าตลาดเท่ากับ 45,792.90 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ
8.89 และหากพิจารณาข้ อมูลย้ อนหลังปี 2557 - 2559 ก็พบว่าตลาดก็มีอัตราการเติบโต
เช่นเดียวกัน โดยอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้ อยละ 8.27 - 12.65 (Euromonitor, 2018) นอกจากนี ้
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬากาหนดนโยบาย และแผนการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) มีการส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว และสร้ างเมือง
กีฬาแห่งแรกในไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) แสดงให้ เห็นว่าทางรัฐบาลก็ให้ ความ
สนับสนุนเรื่ องกีฬาด้ วยเช่นกัน
ในตลาดสินค้ ารองเท้ ากีฬาลูกค้ าเริ่ มให้ ความสาคัญกับการเลือกตราสินค้ ามากยิ่งขึ ้น ซึ่ง
ก่อนหน้ านี ล้ ูกค้ า ไม่มีความภักดีในตราสิน ค้ า มากนักเพราะสินค้ ามี ความคล้ ายคลึงกัน แต่ละ
แบรนด์จึงต้ องมีการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อทาให้
ลูกค้ าไม่เปลี่ยนใจไปแบรนด์อื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาตราสินค้ าก็มีความสาคัญเพราะตราสินค้ า
เป็ นสิ่งที่ลกู ค้ าใช้ แยกแยะสินค้ า เช่น การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั ตราสินค้ าจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิ ด
การรั บ รู้ คุณ ค่า ของตราสิ น ค้ า ได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ หรื อ การปรั บ ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า เกิ ด
ความรู้ สึกแปลกใหม่ เมื่อตราสินค้ าสามารถสร้ างความจดจา และครองใจผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง
ย่อมส่งผลถึงยอดขายที่เพิ่มขึ ้น และการเติบโตของแบรนด์
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ ากีฬาของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากปั จจัยต่าง ๆ
เช่น รู ปแบบการดาเนินชี วิต ปั จ จัย ส่วนบุคคล ปั จ จัยภายในและปั จ จัยภายนอกที่ แตกต่างกัน
ปั จจัยเหล่านี ม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจึงต้ องให้ ความสาคัญ หากผู้ประกอบการสามารถปรับตัว
ให้ เข้ ากับความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ก็จะสามารถขายสินค้ าได้ ยิ่งไปกว่านัน้ หากผู้บริ โภคซือ้
สินค้ าไปแล้ วกลับมาซื ้อซ ้า สม่าเสมอ ไม่เปลี่ยนใจ ย่อมเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการคาดหวังด้ วยเช่นกัน
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ลูกค้ ากลุ่ม นี เ้ ป็ นลูกค้ าที่มี คุณ ภาพ เพราะลูกค้ าที่ กลับมาซือ้ ซ า้ มี แนวโน้ ม ที่จ ะซื อ้ ในปริ ม าณที่
มากกว่าลูกค้ าใหม่ที่เพิ่งลองซื ้อเป็ นครัง้ แรก และยังมีความพึงพอใจกับการจ่ายเงินออกไปมากกว่า
ลูกค้ าใหม่ด้วย (Gagan Mehra, 2014) ดังนันผู
้ ้ ประกอบการจึงต้ องให้ ความสนใจกับลูกค้ า กลุ่มนี ้
ให้ มาก เพราะนอกจากจะทาให้ ยอดขายเข้ ามาหาได้ เรื่ อย ๆ แล้ วในด้ านการลงทุนก็แทบจะไม่ต้อง
เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมเลย
แบรนด์อาดิดาสเป็ นแบรนด์สินค้ ากี ฬาจากประเทศเยอรมัน ที่ ได้ รับความนิยมทั่วโลก
รวมถึงในประเทศไทย เมื่อเปรี ยบเทียบกับแบรนด์ไนกี ้แบรนด์สินค้ ากีฬาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
ข้ อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2560 บริ ษัท อาดิดาส (ประเทศไทย)
จากัด มีรายได้ รวม 5,390.00 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ 802.00 ล้ านบาท ส่วนบริ ษัท ไนกี ้ (ประเทศ
ไทย) จากัด มีรายได้ รวม 2,667.68 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ 81.35 ล้ านบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
, 2561) แม้ ว่าแบรนด์อาดิดาสจะมีรายได้ รวมสูงที่สดุ ในกลุ่ม สินค้ ากีฬาในประเทศไทย แต่ก็มีการ
แข่งขันที่รุนแรงจากการต้ องการส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มรองเท้ ากีฬา ที่มีแบรนด์คแู่ ข่ง เช่น ไนกี ้
เอสิกซ์ และอันเดอร์ อาเมอร์ แบรนด์อาดิดาสเองจึง ต้ องเตรี ยมการรับมื อเพื่อปรับกลยุทธ์ ทาง
การตลาดให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทังนี
้ ้แบรนด์อาดิดาสเป็ นแบรนด์ที่เป็ นที่ร้ ู จกั ในตลาดอยู่
แล้ ว หากผู้ประกอบการให้ ความสาคัญกับการสร้ างการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าจะทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้จกั
ตราสินค้ าและรับรู้ ถึงคุณภาพของสินค้ ามากยิ่งขึ ้น สิ่งที่ตามมาหากผู้บริ โภคเกิดความประทับใจ
คือความผูกพันระหว่างตราสินค้ ากับผู้บริ โภค ตลอดจนการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริ โภค ก็
จะเกิดเป็ นความภักดีตอ่ ตราสินค้ าและสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ าอีกด้ วย
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทังพฤติ
้
กรรมการซื ้อ และการรับรู้
คุณค่าตราสินค้ า เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการนาผลการวิจยั ไปใช้ ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผน
กลยุทธ์ ทางการตลาดให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคให้ ดียิ่งขึ ้นสอดคล้ องกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จบุ นั และการแข่งขันจากคูแ่ ข่ง
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่แตกต่างกันที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าประกอบด้ วย ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า ด้ านคุณภาพ
ที่ถูกรับรู้ ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า และด้ านสินทรัพย์ประเภท
อื่น ๆ ของตราสินค้ าที่ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. บริษัทอาดิดาส สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุง และพัฒนา
ตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ ้น
2. เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการที่จาหน่ายรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส สามารถนาข้ อมูลที่
ได้ จ ากการวิจัยไปใช้ ปรั บปรุ ง กลยุทธ์ ทางการตลาดให้ สามารถแข่ง ขันกับคู่แข่งในสถานการที่
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือผู้ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือผู้ที่ซือ้ หรื อเคยซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยั จึงได้ ทาการคานวณ
เพื่อกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากร
ของ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ที่กาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่
เกิน 5% จะได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน และเพิ่มจานวนตัวอย่างอีก 15 คน รวมขนาด
กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
400 คน โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนการสุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผู้วิจยั กาหนดขอบเขต
การวิจยั ไว้ ดงั นี ้ ขันที
้ ่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ การจับ
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ฉลากรายชื่อสาขาร้ านค้ าอาดิดาส มา 5 สาขา จากรายชื่อร้ านค้ าอาดิดาสทังหมด
้
62 สาขา ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ขันที
้ ่ 2 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) กาหนด
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้ อมูลจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยกาหนดสัดส่วนในแต่ละ
พื ้นที่ให้ เท่ากันทัง้ 5 สาขา ขันที
้ ่ 3 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling)
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการแจกแบบสอบถามที่จัดเตรี ยมไว้ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
สาขา
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1. ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 อายุ 15 - 24 ปี
1 1.2.2 อายุ 25 - 34 ปี
1 1.2.3 อายุ 35 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.4.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
1.1.4.2 15,001 - 25,000 บาท
1.1.4.3 25,001 - 35,000 บาท
1.1.4.4 35,001 - 45,000 บาท
1.1.4.5 ตังแต่
้ 45,001 บาท ขึ ้นไป
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักเรี ยน / นักศึกษา
1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
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1.1.5.3 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.4 ธุรกิจส่วนตัว
1.1.5.4 อาชีพอื่น ๆ โปรดระบุ
1.1.6 สถานภาพสมรส
1.1.6.1 โสด
1.1.6.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.2 พฤติกรรมการซื ้อ
1.2.1 ด้ านเหตุผลที่ซื ้อ
1.3 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า
1.3.1 ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
1.3.2 ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้
1.3.3 ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
1.3.4 ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
1.3.5 ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ตราสินค้ าอาดิดาส หมายถึง ตราสินค้ าประเภทกี ฬาจากประเทศเยอรมนี ซึ่งบริ ษัท
อาดิดาส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้นาเข้ า และจัดจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทย
รองเท้ า แบรนด์ อ าดิ ด าส หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร องเท้ า กี ฬ าตราสิ น ค้ า อาดิด าส ที่
ออกแบบมาสาหรับการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ จุดประสงค์ หลักเพื่อความปลอดภัยของเท้ าขณะ
สวมใส่เล่นกีฬา
ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทัว่ ไปของผู้บริ โภค ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส
ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในเขตกรุงเทพมหานคร
คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า หมายถึ ง การรั บ รู้ ของผู้บ ริ โ ภคที่ มี ต่อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร องเท้ า แบรนด์
อาดิดาสในด้ านต่าง ๆ ประกอบด้ วย
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5.1 การรู้ จักตราสินค้ า หมายถึง ความรู้ จักเริ่ มต้ นที่จะทาให้ เกิดพฤติกรรมการซือ้
ได้ แก่ การรู้จกั ตราสินค้ าอาดิดาส ทังยั
้ งสามารถจาสัญลักษณ์ตราสินค้ าอาดิดาสได้ เป็ นอย่างดี ซึ่ง
เมื่อพูดถึงสินค้ ากี ฬาก็จะนึกถึงตราสินค้ าอาดิดาส เพราะตราสินค้ าอาดิดาสนัน้ มีชื่อเสียงทังใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ
5.2 คุณภาพที่ถูกรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกชอบผู้บริ โภคที่รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้ า
ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ถึ ง การใช้ วัส ดุที่ มี คุณ ภาพในการผลิ ต สิ น ค้ า การมี รู ป แบบสิ น ค้ า ที่ ทัน สมัย มี
หลากหลายแบบให้ เลือก เมื่อใช้ แล้ วรู้สึกถึงความคุ้มค่า รวมถึงมีนวัตกรรมหรื อคุณสมบัติพิเศษใน
ตัวสินค้ า
5.3 ความผูกพันกับตราสินค้ า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงตราสินค้ าอาดิดาส
เข้ ากับความทรงจาของผู้บริโภค ได้ แก่ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสสามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของผู้ที่
สวมใส่ ทังยั
้ งเหมาะกับการใช้ ในงานในชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคล ทาให้ มนั่ ใจเวลาที่สวมใส่
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
5.4 ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความยึดมัน่ ของผู้บริ โภคที่มีต่อ
ตราสินค้ า ได้ แก่ ทุกครัง้ ที่ผ้ บู ริโภคตังใจจะซื
้
้อรองเท้ าจะเลือกซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยจะไม่
เปลี่ยนใจไปซื ้อรองเท้ าแบรนด์อื่นหากมีผ้ แู นะนาหรื อมีราคาที่ใกล้ เคียงกันก็ตาม
5.5 สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า หมายถึง องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับตราสินค้ า มีส่วนช่วยในการส่งเสริ มการขาย ได้ แก่ เครื่ องหมายการค้ าที่ไม่ทาให้ สับสนกับ
แบรนด์อื่น ๆ ร้ าน และบรรยากาศภายในร้ าน รวมถึง พนักงานขายที่ มีส่วนช่วยให้ ตดั สินใจซื อ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
พฤติกรรมการซือ้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้ อกับการซื ้อรองเท้ า
กีฬาแบรนด์อาดิดาส จะสามารถทราบถึงความต้ องการของผู้บริ โภคได้ โดยใช้ คาถาม 7 คาถาม
เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ ได้ แก่ ผู้ที่อยู่ในตลาดเป้าหมาย สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซือ้ ความถี่ ที่
ผู้บริโภคจะซื ้อ บทบาทของผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ช่องทางในการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย
และขันตอนในการตั
้
ดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคที่มีการวางแผนและหาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อน
ตัดสินใจซื ้อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ ซา้ หมายถึง พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสซ ้าใน
อนาคตและแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต เป็ นการกลับมาซื ้อ
สินค้ าด้ วยความตังใจ
้
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กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดดังนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ ตอ่ เดือน
5. อาชีพ
6. สถานภาพสมรส
พฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์ อาดิดาส
● ด้ านเหตุผลที่ซื ้อ

แนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้ าแบรนด์ อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

การรั บรู้ คุณค่ าตราสินค้ า
1. ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
2. ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้
3. ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
5. ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของ
ตราสินค้ า

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริ โภคทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน อาชี พ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี แนวโน้ ม พฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ผู้บริโภคทีมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
3. การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าประกอบด้ วย ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้
ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า และด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของ
ตราสิ น ค้ า ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์ อ าดิ ด าสของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง
เพื่อนามาสร้ างเป็ นกรอบงานวิจยั และแบบสอบถาม โดยนาเสนอตามหัวข้ อดังนี ้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริโภค
ข้ อมูลเกี่ยวกับรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, 656) ให้ ความหมายของประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษา
ทางสถิ ติเกี่ ยวกับประชากรในแง่ อัตราการเกิ ด การตาย การย้ ายถิ่ น และการกระจาย เป็ นต้ น
รวมทังผลกระทบที
้
่มีตอ่ สภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจ
ราชบัณฑิตยสถาน (2557, 201) พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตย
สถาน อธิบายว่า ประชากร (Population) ในทางสถิติศาสตร์ หมายถึง จานวนรวมทังหมดของคน
้
สัตว์หรื อสิ่งของ ที่ต้องการศึกษา แต่ในทางประชากรศาสตร์ ประชากร หมายถึง กลุ่มคนที่มีอยู่ ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยามแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขึ ้นเป็ นการเฉพาะ นอกจากนี ้ยังอาจใช้ หมายถึงกลุ่มย่อยภายในประชากรทังหมดเช่
้
น ประชากร
หญิง ประชากรวัยแรงงาน ประชากรนักเรี ยน ขนาด และโครงสร้ างของประชากรถูกกาหนดโดย
การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของจานวนคนกลุม่ ต่าง ๆ ในประชากรนัน้ โดยผ่านการเกิด การตาย และการ
ย้ ายถิ่น
สุคนธ์ ประสิทธิ์ วฒ
ั นเสรี (2558, 5-16) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ ที่
ศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรื อจานวนของคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคมภูมิภาค และระดับโลกนอกจากนี ้ยัง
ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของประชากร และองค์ประกอบต่าง ๆ ของประชากร ตัวแปรที่แสดง
ถึงลักษณะเฉพาะของประชากรเช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ เป็ นต้ น
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Schiffman L. G. (2010, 48-53) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้ อมูล
เกี่ ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และเชือ้ ชาติ ซึ่งมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วจะใช้ เป็ นลักษณะพื ้นฐานที่นกั การตลาดมักจะนามาพิจารณา
สาหรั บการแบ่ง ส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนามาเชื่ อมโยงกับความต้ องการ
ความชอบ และอัตราการใช้ สินค้ าของผู้บริโภค
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
1. อายุ (Age) ความต้ องการ และความสนใจในสินค้ า และบริ การจะเปลี่ ยน
แปลงไปตามอายุของผู้บริโภคเสมอ
2. เพศ (Sex) เพศสามารถจาแนกผู้บริ โภคในสิ นค้ า และบริ การบางประเภทได้
สินค้ า และบริการบางประเภทมีความเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิงโดยธรรมชาติ
3. สถานภาพสมรส (Marital Status) ครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั จานวนหน่วย
ในการบริโภค
4. รายได้ (Income) รายได้ เป็ นตัวที่บง่ บอกถึงความสามารถของผู้บริ โภคที่จะซื ้อ
สินค้ า บ่อยครั ง้ ที่รายได้ ถูกนาไปรวมกับตัวแปรประชากรศาสตร์ ตวั อื่น เพื่อให้ สามารถกาหนด
ตลาดกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างแม่นยา
ชฎาภรณ์ ชวลี (2556, 43) กล่าวว่า กลุ่มคนที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป เป็ นอายุที่สามารถ
เริ่มต้ นทางานได้ ทังยั
้ งมีความคิดเป็ นของตนเองและสามารถตัดสินใจด้ านต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง
ปรมะ สตะเวทิน (2546, 112-118) กล่าวว่า คนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่าง
กัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี ้
1. เพศ (Sex) หญิง และชายมีความแตกต่างกันทังในด้
้ านสรี ระ ความถนัด สภาวะ
ทางจิตใจอารมณ์ จากงานวิจัยทางด้ านจิตวิทยา ได้ แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากใน
เรื่ องความคิดค่านิยม และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ กาหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนสองทังเพศไว้
้
แตกต่างกัน
2. อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยที่ส าคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ
มนุษย์ เนื่องจากอายุจะเป็ นตัวกาหนดและเป็ นสิ่งที่บง่ บอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่ อง
ต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งโดยปกติทวั่ ไปเมื่ออายุเพิ่มขึ ้นประสบการณ์จะสูงขึ ้นความฉลาดรอบคอบก็
เพิ่มมากขึ ้น วิธีคดิ และสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
3. การศึกษา (Education) การศึก ษาเป็ นปั จ จัยที่ ทาให้ คนมี ความคิด ค่านิย ม
ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน การที่คนได้ รับการศึกษาที่ต่างกัน นัน้ ยอมมีความรู้ สึกนึกคิด
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อุดมการณ์และความต้ องการที่แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้ ปรี ยบอย่างมากในการเป็ น
ผู้รับสารที่ดี เพราะสามารถเข้ าใจการสื่อสารได้ ดีกว่า
4. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) หมายถึง อาชีพ
รายได้ และสถานภาพทางสังคม ปั จจัยเหล่านี ้มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อผู้รับสารซึ่งในการวิจยั ได้
ชี ้ให้ เห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับ
สารที่มีต่อผู้ส่งสารและสารสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้ คนมีวฒ
ั นธรรมที่ต่างกันมี
ประสบการณ์ที่ตา่ งกันมีทศั นคติคา่ นิยมและเป้าหมายที่ตา่ งกัน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550, 57-58) กล่าวว่า การแบ่งส่วนการตลาดโดยใช้ หลักด้ าน
ประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค สามารถเข้ าถึง และมี
ประสิทธิภาพต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย ประกอบด้ วย
1. เพศ (Gender) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน รวมทังรสนิ
้ ยมและความชอบของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
วัย
2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้ องการในสินค้ าและบริ การที่
แตกต่างกัน เช่นกลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้ าประเภทแฟชั่นส่วนกลุ่ม
ผู้สงู อายุจะสนใจสินค้ าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็ นต้ น
3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ นและความ
ต้ องการสินค้ าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น ข้ าราชการจะซื ้อชุดทางานและสินค้ าที่จาเป็ น
4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรื อรายได้ (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ขาตัด สิ น ใจซื อ้ โอกาสเหล่ า นี ้
ประกอบด้ วยรายได้ การออมทรัพย์ อานาจการซื ้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
5. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้ มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
6. ขนาดครอบครัว (Family size) และสถานภาพครอบครัว (Marital status) ในอดีต
จนถึงปั จจุบนั ลักษณะครับครัวเป็ นเป้าหมายที่สาคัญของการใช้ ความพยายามทางการตลาดมา
โดยตลอดและมีความสาคัญ ยิ่งขึ ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริ โภคนักการตลาดจะสนใจจานวน
และลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้ สินค้ าใดสินค้ าหนึง่
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ กล่าวมา ทาให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการที่
จะศึกษาการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็ นลักษณะที่สาคัญจะช่วยใน
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การกาหนดตลาดเป้าหมาย เพราะลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ตา่ งกันจะกาหนดลักษณะพฤติกรรม
ที่ แ ตกต่า งกัน ไปด้ ว ย ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา รายได้ ต่อ เดื อ น อาชี พ และ
สถานภาพสมรส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาเกี่ ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
Schiffman L. G. (2010, 5) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภคไว้ ว่า พฤติกรรมซึ่ง
ผู้บริ โภคทาการค้ นหาการซื ้อการใช้ การประเมินผลการใช้ สอยผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่งคาดว่าจะ
สนองความต้ องการของเขาหรื อหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของ
ผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ า
ศุภร เสรี รัตน์ (2544, 6) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริ โภคหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและการใช้ สินค้ าและบริ การ (ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านการแลกเปลี่ยนที่บคุ คลต้ อง
มีการตัดสิ นใจทัง้ ก่อนและหลังการกระทาดัง กล่าว โดยบุคคลที่จะถื อว่าเป็ นผู้บริ โภคในที่นีค้ ือ
บุคคลผู้มี สิ ทธิ ในการได้ ม าและใช้ ไ ปซึ่ง สิน ค้ าและบริ การที่ ไ ด้ มี การเสนอขายโดยสถาบัน ทาง
การตลาด
ปริ ญ ลักษิ ตานนท์ (2544, 54) ได้ ให้ ความหมายพฤติกรรมของผู้บริ โภคนัน้ คือการ
กระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ ผลิตภัณฑ์ รวมถึง
กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ ้นก่อนมีส่วนในการกาหนดให้ มีการกระทา ซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่
เกิดขึ ้นก่อนนันหมายถึ
้
งลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ า
นันจะมี
้ กระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีสว่ นสร้ างสมและขัดเกลาทัศนคติและค่านิยม
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, 35) ได้ กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคจากแนวคิดของ
คอทเลอร์ (Kotler, 2000) ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็ นการค้ นหาหรื อวิจยั ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อ
และบริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้ องการ พฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริ โภค คาตอบ
ที่ได้ จะช่วยให้ สามารถจัดกลยุทธ์ การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้
อย่างเหมาะสม คาถามที่ใช้ เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภคคือ 6Ws และ 1H เป็ นการใช้
คาถาม 7 คาถามเพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค ตลอดจนใช้ กลยุทธ์
การตลาดให้ สอดคล้ องกับคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค รายละเอียดดังนี ้
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ตาราง 1 แสดงการใช้ คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ (7Os) เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค

คาถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
(who is in the target market?)

2. ผู้บริโภคซื ้ออะไร
(What does the consumer buy?)

3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ
(Why does the consumer buy?)

4. ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ
(Whom participates in the
buying?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย (Occupants) ทางด้ าน
1) ประชากรศาสตร์
2) ภูมิศาสตร์
3) จิตวิทยาหรื อจิตวิเคราะห์
4) พฤติกรรมศาสตร์
สิ่งที่ผ้ บู ริโภคต้ องการซื ้อ (Objects) สิ่งที่ผ้ บู ริโภค
ต้ องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือต้ องการคุณสมบัตหิ รื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคูแ่ ข่ง
วัตถุประสงค์ในการซื ้อ (Objectives) ผู้บริโภคซื ้อ
สินค้ าเพื่อสนองความต้ องการซึง่ ต้ องศึกษาถึงปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อคือ
1) ปั จจัยภายในหรื อปั จจัยทางจิตวิทยา
2) ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
3) ปั จจัยเฉพาะบุคคล
บทบาทของกลุม่ ต่าง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซึง่ ประกอบด้ วย
1) ผู้ริเริ่ม
2) ผู้มีอิทธิพล
3) ผู้ตดั สินใจซื ้อ
4) ผู้ซื ้อ
5) ผู้ใช้
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ตาราง 1 (ต่อ)
5. ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด
(When does the consumer buy?)
6. ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน
(Where does the consumer buy?)
7. ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร
(How does the consumer buy?)

โอกาสในการซื ้อ (Occasions)
ช่องทางหรื อแหล่งที่ผ้ บู ริโภคไปทาการซื ้อ
ขั ้น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื ้อ ( Operations)
ประกอบด้ วย
1) การรับรู้ปัญหา
2) การค้ นหาข้ อมูล
3) การประเมินผลทางการเลือก
4) ตัดสินใจซื ้อ
5) ความรู้สกึ หลังการซื ้อ

.

นอกจากนี ้ยังกล่าวถึงโมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior model) เป็ น
การศึกษาถึง เหตุจูง ใจที่ ทาให้ เกิ ดการตัดสินใจซื อ้ ผลิตภัณฑ์ โดยมี จุดเริ่ ม ต้ นจากการที่ เกิ ดสิ่ง
กระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้ เกิดความต้ องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อซึ่ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดา (Buyers black box) ซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อแต่จะได้ รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื ้อแล้ วจะมีการตอบสนอง
ของผู้ซือ้ (Buyer's response) หรื อการตัดสินใจของผู้ซือ้ (Buyer's purchase decision)
จุดเริ่ มต้ นของโมเดลนี ้อยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้ เกิดความต้ องการก่อนแล้ วทาให้ เกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังนันโมเดลนี
้
้จึงอาจเรี ยกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดังนี ้
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สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S)
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด

การตอบสนองของผู้ซอื ้ (Response = R)

สิ่งกระตุ้นอื่นๆ

การเลือกผลิตภัณฑ์

การตัดสินใจซื ้อ

การเลือกตราสินค้ า

การซื ้อ

การเลือกผู้ขาย

พฤติกรรมหลังการซื ้อ

เวลาในการซื ้อ

การทดลอง
การซื ้อซ ้า

ผลิตภัณฑ์

เศรษฐกิจ

ราคา

เทคโนโลยี

การจัดจาหน่าย

การเมือง

การส่งเสริ มการตลาด

วัฒนธรรม

ปริ มาณการซื ้อ

ลักษณะของผู้ซอื ้

ขัน้ ตอนการตัดสินใจของผู้ซอื ้

กล่องดาหรื อ
ความรู้ สกึ นึก
คิดของผู้ซอื ้

ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม

การรับรู้ ปัญหา

ปัจจัยด้ านสังคม

การค้ นหาข้ อมูล

ปัจจัยด้ านบุคคล

การประเมินผลทางเลือก

ปัจจัยด้ านจิตวิทยา

การตัดสินใจซื ้อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม

2. ปัจจัยทางสังคม

3. ปัจจัยด้ านจิตวิทยา

4. ปัจจัยส่วนบุคคล

1. 1 วัฒนธรรมพืน้ ฐาน

2.1 กลุ่มอ้างอิง

3.1 การจูงใจ

3. 1 อายุ

1.2 วัฒนธรรมย่อย

2. 2 ครอบครัว

3.2 การรับรู้

3. 2 วงจรชีวิตครอบครัว

1.3 ชันสั
้ งคม

2.3 บทบาทและสถานะ

3.3 การเรี ยนรู้

3. 3 อาชีพ

3.4 ความเชื่อถือ

3. 4 โอกาสทางเศรษฐกิจ

3.5 ทัศนคติ

3. 5 ค่านิยมและรู ปแบบการดารงชีวิต

3.6 บุคลิกภาพ
3.7 แนวคิด

ภาพประกอบ 2 แสดงรูปพฤติกรรมผู้ซื ้อ [Model of buyer (consumer) behavior] และปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค
ที่มา: Kotler Philip. (2000). Marketing management. p. 161.
จากรู ปแบบพฤติกรรมผู้ซื ้อหรื อผู้บริ โภคแสดงให้ เห็นว่าในกระบวนการตัดสินใจ
ซือ้ ของผู้บริ โภคนัน้ ย่อมได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่าง ๆ หลากหลายปั จจัยและในท้ ายที่สุดก็จ ะ
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมการตอบสนองที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่นกั การตลาด
ต้ องให้ ความใส่ใจในกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค รวมถึงปั จจัยหรื อสาเหตุตา่ ง ๆ อันจะทา
ให้ สามารถค้ นหาความต้ องการของผู้ซื ้อและสามารถตอบสนองได้ อย่างสูงสุดจากภาพประกอบ
สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
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1. สิ่ง กระตุ้น ภายนอก (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึน้ เองจากภายใน
ร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้ อง
สนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็ น
เหตุจงู ใจเกิดการซื ้อสินค้ า (Buying motive) ซึ่งอาจใช้ เหตุจงใจซื ้อ ด้ านเหตุผลและให้ เหตุจงใจให้
ซื ้อ ด้ านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิ่งกระตุ้นที่
นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดให้ มีขึ ้นเป็ นสิ่งกระต้ นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing mix) ประกอบด้ วย
1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ สวยงามเพื่อกระตุ้นความต้ องการเป็ นต้ น
1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้ านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสินค้ าให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้ าเป้าหมายเป็ นต้ น
1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้ านการจัดช่องทางการจาหน่าย (Distribution หรื อ
place) เช่น จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ ทวั่ ถึงเพื่อให้ ความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภคซึ่งถือว่าเป็ นการกระตุ้น
ความต้ องการซื ้อเป็ นต้ น
1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น การ
โฆษณาสม่ า เสมอการใช้ ความพยายามของพนัก งานขายการลดแลกแจกแถม การสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัว่ ไปเหล่านี ้ถือว่าเป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการซื ้อเป็ นต้ น
1.2 สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other stimulus) เป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการของ
ผู้บริโภคที่อยูภ่ ายนอกองค์การซึง่ เป็ นสิ่งที่บริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี ้ ได้ แก่
1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
รายได้ ของผู้บริโภคเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อความต้ องการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological)
1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น
กฎหมายเพิ่มหรื อลดภาษีสินค้ าใดสินค้ าหนึง่ จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้ องการของผู้ซื ้อ
1.2.5 สิ่ง กระตุ้นทางวัฒ นธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความต้ องการซื ้อสินค้ าในเทศกาลนัน้
2. กล่องดาหรื อความรู้ สึก นึก คิด ของผู้บ ริ โ ภค (Buyer’s black box)
ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซือ้ เปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขาย ไม่สามารถทราบได้ จึงต้ อง
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พยายามค้ นหาความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื อ้ ได้ รับอิทธิ พ ลจากลักษณะของผู้ซื อ้ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ซื ้อ
2.1 ลักษณะของผู้ซื อ้ (Buyer characteristics) ลักษณะของผู้ซือ้ มี
อิทธิพลจากปั จจัยต่าง ๆ คือปั จจัยด้ ายวัฒนธรรมปั จจัยด้ านสังคมปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้ าน
จิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) ประกอบด้ วย
ขันตอนคื
้
อการรับรู้ความต้ องการ (ปั ญหา) การค้ นหาข้ อมูลการประเมินผลการเลือกการตัดสิน ใจ
ซื ้อและพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
3. การตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริ โภคหรื อผู้ซื ้อ (Buyer’s purchase decisions) ผู้บริ โภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ
ดังนี ้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice)
3.2 การเลือกตราสินค้ า (Brand choice)
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื ้อ (Purchase timing)
3.5 การเลือกปริมาณการซื ้อ (Purchase amount)
4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกจะ
ช่วยให้ ผ้ บู ริโภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ นทางเลือก ให้ เลือกสิ่งที่ชอบมาก
ที่สดุ จะมีปัจจัยต่าง ๆ เกิดขึ ้นระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื ้อ
5. การซื ้อ (Purchase) ผู้บริ โภคจะเลือกผลิตภัณฑ์หรื อตรายี่ห้อที่จะซื ้อ การ
เลือกจะขึ ้นอยูก่ บั ผลการพิจารณาที่ได้ ในขันตอนการประเมิ
้
นและปั จจัยอื่ น ๆ
6. พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post purchase behavior) เป็ นกระบวนการหลัง
การซื อ้ และทดลองใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ผู้บ ริ โ ภคจะตระหนั ก ได้ ถึ ง ความพอใจหรื อ ไม่ พ อใจในตัว
ผลิ ตภัณ ฑ์ นัน้ ๆ ภายหลัง มี ก ารซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ไ ปใช้ แล้ ว ความรู้ สึก นี เ้ กิ ด ขึน้ กับคุณสมบัติข อง
ผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของผู้บริโภค ถ้ าพอใจก็จะซื ้อซ ้า แต่ถ้าไม่พอใจก็จะไม่ซื ้ออี ก
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, 60) ได้ กล่าวถึงการพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภคว่า เมื่อลูกค้ า
เกิดแรงจูงใจในการใช้ สินค้ าหรื อบริ การขององค์กร ลูกค้ าก็จะเกิดพฤติกรรมการซื ้อ เมื่อเราเข้ าใจ
พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภคว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื ้อเราสามารถนาความรู้ ใน
ส่วนนี ้ไปปรับใช้ ให้ เกิดรายได้ และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรได้
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ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการซื อ้ ของผู้บ ริ โ ภค (Factors Influence
Consumer Buying Behavior)
1. ปั จจัยที่เกิดจากผู้ซื ้อที่มีความแตกต่างในเรื่ องเพศ อายุ รายได้ สถานะของ
ครอบครัวและอาชีพ โดยความแตกต่างในปั จจัยเหล่านี ้ ทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
ออกไป
2. ปั จจัยด้ านจิตวิทยา ตามลาดับขันความต้
้
องการของมาสโลว์ คือความต้ อง
การและแรงจูงใจของผู้ซื ้อนันต้
้ องการตอบสนองในเรื่ องของด้ านร่ างกาย ความปลอดภัย ความ
ต้ องการให้ สงั คมยอมรับ มีชื่อเสีย ต้ องการมีฐานะที่เด่นและต้ องการประสบผลสาเร็ จในชีวิต ซึ่ง
ปั จจัยดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี ้
2.1 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ มีผลกับการกระตุ้นการซื ้อและการบริ การ
ลูกค้ า สัมพันธ์ นนควรท
ั้
าความเข้ าใจในลักษณะการรับรู้ ของกลุ่มตลาดเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
ของสินค้ าสาหรับเด็ก กลุม่ ของสินค้ าสาหรับในวัยทางาน กลุ่มของสินค้ าสาหรับผู้สงู อายุ หลังจาก
นันองค์
้ กรสามารถเลือกข้ อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกลุม่ ตลาดเป้าหมายจะรับรู้ได้ ง่าย
2.2 ทัศนคติ (Attitude) ควรสร้ างทัศนคติที่ดีกบั ภาพพจน์ขององค์กรพนักงาน
ขาย และสินค้ าหรื อบริ การโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้ าใด ๆ ที่ใหม่ออกสู่ตลาด
จะประสบความสาเร็ จได้ นบั จะต้ องสร้ างทัศนคติที่ดีให้ กบั ผู้ซื ้อ ให้ เกิดการยอมรับในตลาดซึ่งกลุ่ม
บุคคลที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องในกระบวนการซื ้อ (Participants in Buying Process) กลุ่มคนเหล่านี ้มี
บทบาทในการตัด สิ น ใจซื อ้ โดยสามารถแยกกลุ่ม บุค คลที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการซื อ้
ออกเป็ น 5 กลุม่
2.2.1 ผู้ริเริ่ ม (Initiator) ส่วนมากแล้ วจะเป็ นผู้ใช้ (Users) เป็ นผู้เสนอแนว
ความคิดให้ แนวทางหรื ออธิบายบอกเล่าให้ ฟังเกี่ยวกับตัวสินค้ าหรื อบริการ
2.2.2 ผู้มีอิทธิพล (Influencer) เป็ นผู้ที่มีอานาจในการชักจูงหรื อชักชวนให้ ผ้ ู
ซื ้อโน้ มเอียงตามความต้ องการได้ ในกระบวนการตัดสินใจ
2.2.3 ผู้ตดั สินใจ (Decision Maker) คือผู้พิจารณาขันสุ
้ ดท้ ายว่าจะมีการซื ้อ
สินค้ าหรื อไม่-ผู้อนุมตั ิ (Approvers) คือบุคคลที่อนุมตั ใิ ห้ เกิดการซื ้อขึ ้น
2.2.4 ผู้ซื ้อ (Buyer) คือบุคคลที่ไปซื ้อสินค้ านันอาจเข้
้
ามาเกี่ยวข้ องหรื อไม่
เกี่ ยวข้ องในกระบวนการตัดสิ นใจการเปลี่ ยนแปลงลักษณะการซื อ้ ของผู้บริ โภค (Chang in
Consumer Buying Habits) พฤติกรรมการซื ้อในสังคมไทยมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็น
ชัดเจนมีดงั นี ้

19
2.2.4.1 การเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื ้อ (Size and Quantity) เนื่องจาก
เป็ นครอบครัวเดียวมากขึ ้นปริ มาณการซื ้อสินค้ าต่าง ๆ มีขนาดลดลงในแต่ละครัง้ ที่ซื ้อโดยจะเป็ น
การซื ้อปริมาณที่น้อยลงแต่เน้ นคุณภาพมากขึ ้น
2.2.4.2 การเปลี่ยนแปลงทาเลซื ้อ (Changing in Buying location)
ทาเลที่ตงขององค์
ั้
กรโดยเฉพาะร้ านค้ ามีความสาคัญมากขึ ้นกับการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
2.2.4.3 ต้ องการความสะดวกสบายในการซื ้อมากขึ ้น (Conveniences)
สินค้ าหรื อบริการนันต้
้ องการความสะดวกสบายในการซื ้อ
2.2.4.4 การซื ้อสินค้ าโดยการบริ การตัวเองเพิ่มขึ ้น (Self-Services) ผู้ซื ้อ
จะมีความสนใจมากขึ ้นเพราะสามารถซื ้อสินค้ าได้ ในราคายุตธิ รรมมากขึ ้น
2.2.4.5 การใช้ สินเชื่อ (Credit Required) ผู้ซื ้อมีความสนใจมากขึ ้นใน
การซื ้อสินค้ าและบริ การโดยการผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ ในกรณีนี ้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการคือ
เมื่ อผู้ประกอบการสามารถขายสิ นค้ าหรื อบริ การในลักษณะเงินเชื่ อมากเท่าไรขณะเดียวกันก็
จาเป็ นต้ องกันเงินสาหรับสารองค่าใช้ จา่ ยในการติดตามเก็บหนี ้และเผื่อหนี ้สูญเพิ่มขึ ้น
2.2.4.6 ผู้บริ โภคต้ องการสินค้ าที่มีความพิเศษเฉพาะตัวมาใช้ งานเพื่อ
สนองความต้ อ งการความพึง พอใจของลูก ค้ า ในแต่ล ะฝ่ ายเช่ น บริ ก ารหรื อ สิ น ค้ า จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรื อลักษณะการให้ บริ การของลูกค้ าได้ มากขึ ้นเช่นการออกแบบของหมอน
ขึ ้นอยูก่ บั อายุของผู้ใช้ ขนาดของศรี ษะและความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละราย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นสามารถ
สรุปได้ ว่า พฤติกรรมการบริ โภคหมายถึงการกระทาต่าง ๆ ที่ให้ ได้ มาซึ่งการบริ โภคเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการ รวมทังกระบวนการตั
้
ดสินใจที่เกิดขึ ้นทังก่
้ อนและหลังการกระทาดังกล่าวด้ วย โดย
พฤติกรรมสามารถแสดงออกได้ หลายลักษณะ เช่น ซื ้อทาไม ซื ้อเมื่อใด ซื ้อที่ไหน และซื ้ออย่างไร
เป็ นต้ น พฤติกรรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากได้ รับผลกระทบจากปั จจัยสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ซึ่ง
กรอบแนวคิดพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อ ที่เลือกศึกษาเนื่องจากสินค้ าทุกอย่างในท้ องตลาด
ล้ วนแต่มีการแข่งขันกัน การจะทาอย่างไรให้ สินค้ าเป็ นที่ต้องการ เป็ นตัวเลือกอันดับต้ น ๆ หรื อ ให้
สามารถทาการตลาดได้ อย่างตรงจุด จาเป็ นต้ องทราบถึงเหตุผลในการเลือกซื ้อสินค้ าของลูกค้ า
ก่อน ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงทาการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้ าด้ านเหตุผลที่ซื ้อ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรั บรู้ คุณค่ าตราสินค้ า
เสรี วงษ์ มณฑา (2547, 66) ได้ ให้ ความหมายของคุณค่าตราสินค้ าว่า คุณค่าตราสินค้ า
(Brand Equity) เป็ นความคิดหรื อความรู้สึกเชิงบวก ที่ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ สินค้ านัน้ ๆ หรื อเป็ นคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ (Perceived values) ในสายตาของผู้บริโภค
เสริ มยศ ธรรมรักษ์ (2553, 38) ได้ ให้ ความหมายของคุณค่าตราสินค้ าว่า คุณค่าตรา
สินค้ าหมายถึง การที่ตราสินค้ าของบริ ษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้ า ซึ่งเป็ นผู้ซื ้อ
เกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้บริ โภคคุ้นเคยกับตราสินค้ ามีความรู้ สึกที่ดีต่อตราสินค้ าอย่างมัน่ คงจดจาตรา
สินค้ าได้ ด้วยสิ่งเชื่อมโยงที่ไม่ซ ้ากับตราสินค้ าอื่น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2543, 93) ได้ ให้ ความหมายของคุณค่าตราสินค้ าว่าคุณค่าตราสินค้ า
(Brand Equity) เป็ นคุณค่าตราสินค้ า (Brand value) เป็ นคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ (Perceived
value) ในสายตาของลูกค้ า
กล่าวโดยสรุป คุณค่าตราสินค้ าหมายถึงความคิดหรื อความรู้ สึกเชิงบวกที่ผ้ บู ริ โภคมีต่อ
สินค้ านัน้ ๆ หรื อเป็ นคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของผู้บริ โภค การสร้ าง
คุณค่าให้ ตราสินค้ าจึงเป็ นสิ่งสาคัญซึง่ นักการสื่อสารทางการตลาดต้ องพยายามเพิ่มความรู้ในตรา
สินค้ า (Brand Knowledge) อย่างต่อเนื่องเพราะคุณค่าตราสินค้ าเกิดจากการที่ผ้ บู ริ โภคมีการรับรู้
ในตราสินค้ าอย่างต่อเนื่อง หากตราสินค้ าใดที่ไม่ได้ สร้ างการรับรู้ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคหรื อตราสินค้ าใดที่
เกิดรับรู้เพียงครัง้ คราวแล้ วหายไปคุณค่าตราสินค้ านันก็
้ จะหมดไป
เสรี วงษ์มณฑา (2542, 145) กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าให้ เกิดใน
สายตาผู้บริ โภค คือ ต้ องก่อให้ เกิดความรู้ สึกว่าสินค้ านันแตกต่
้
างจากสินค้ า อื่น ๆ เมื่อผู้บริ โภคมี
ความคุ้นเคยกับตราสินค้ าหรื อเกิดความพึงพอใจบางประการ ซึ่งเกิดจากลักษณะตราสินค้ าที่มี
เอกลักษณ์และแข็งแกร่ งในความทรงจาของลูกค้ า ซึ่งองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้ า (Brand
Equity) จากความสาคัญของคุณค่าตราสินค้ าในสายตาผู้บริ โภคและคุณสมบัติของตราสินค้ าทา
ให้ การศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้ ามักจะเน้ นและให้ ความสาคัญในสายตาผู้บริ โภคซึ่งแนวคิดและ
แบบจาลองคุณค่าตราสินค้ าของของอาเคอร์ (Aaker, 2008) ได้ อธิบายว่าคุณค่าของตราสินค้ านัน้
มีอางค์องค์ประกอบ 5 อย่างด้ วยกัน ได้ แก่
1. การรู้จกั ชื่อตราสินค้ า (Brand Name Awareness)
การรู้จกั ตราสินค้ าเป็ นปั จจัยที่ชี ้ให้ เห็นถึงความแข็งแกร่งของตราสินค้ าในใจของ
ผู้บริโภคเป็ นสัญญาณที่แสดงถึงโอกาสที่จะตัดสินใจใช้ สินค้ าของตราสินค้ านันโดยตรงการรั
้
บรู้ตอ่
ตราสินค้ าแบ่งเป็ นหลายระดับที่แตกต่างกัน ดังนี ้
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1. การรู้จกั (Recognition) การรู้จกั ตราสินค้ าสะท้ อนให้ เห็นถึงความคุ้นเคยที่
ผู้บริ โภคมีต่อตราสินค้ าในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยไม่จาเป็ นต้ องจดจาไว้ ว่าเคยเห็นตราสินค้ านัน้
จากแหล่งใด ความแตกต่างจากตราสินค้ าตลอดจนประเภทของสินค้ า (Product Class) การวิจยั
ทางจิตวิทยาชี ้ให้ เห็นว่าผู้บริโภคมีแนวโน้ มรู้จกั ตราสินค้ าที่สร้ างความรู้สึกในทางบวก ดังนันเมื
้ ่อไร
ก็ตามที่ต้องตัดสินใจซื ้อตราที่สร้ างความรู้จกั ได้ มากกว่าย่อมมีโอกาสถูกเลือกซื ้อสูงกว่า
2. การจดจาตราสินค้ า (Recall) การที่ผ้ บู ริโภคจะจดจาตราสินค้ าใดได้ ขึ ้นอยู่
กับว่าตราสินค้ านันอยู
้ ่ในใจของผู้บริ โภคหรื อไม่การจดจาตราสินค้ าได้ ย่อมหมายถึงโอกาสที่ตรา
สินค้ านันจะถู
้ กเลือกซื ้อ
3. อันดับในใจของผู้บริ โภค (Top of mind) อันดับในใจของผู้บริ โภคเกิดจาก
ความสามารถในการสร้ างการรับรู้ (Awareness) ซึง่ ทาได้ ยากขึ ้น ในสภาพตลาดปั จจุบนั เนื่องจาก
จานวนตราสินค้ าเพิ่มขึ ้นในการสร้ างการรับรู้ประกอบไปด้ วย 2 แนวทางที่องค์กรควรพิจารณาดังนี ้
3.1 การสนับสนุนการสร้ างการรับรู้ที่ดีตอ่ ตราสินค้ าเหมาะสาหรับองค์กร
ที่มีจานวนตราสินค้ าน้ อย เช่น ซีเมนต์เป็ นแนวทางที่ดีในระยะยาวทาให้ ต้นทุนต่าโดยสามารถสร้ าง
การรับรู้ที่ดีด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จากคุณภาพสินค้ า
3.2 การบริ หารจัดการตราสินค้ าโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปสู่ผ้ ูบริ โภค
เช่น การส่งเสริมการขายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ (Event Promotion)
4. การมีอานาจครอบงาใจผู้บริ โภค (To Dominant) การมีอานาจครอบงาใจ
ผู้บริโภคส่งผลให้ ระดับการรับรู้ตราสินค้ าสูงอย่างไม่มีขีดจากัด โดยเฉพาะหากการรับรู้ที่ตราสินค้ า
นันกลายเป็
้
นชื่อสามัญของสินค้ าประเภทเดียวกัน (Generic Name) ซึ่งในระยะยาวเป็ นผลเสียทา
ให้ ตราสินค้ านันขาดเอกลั
้
กษณ์ของตน ดังนันหากไม่
้
ต้องสูญเสียตราสินค้ าของตนเองควรตังชื
้ ่อให้
แตกต่างและสื่อถึงประเภทสินค้ าโดยตรง
วิธีทาให้ ตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั มีวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. สร้ างความแตกต่างในตัวสินค้ าหรื อยี่ห้อ (Be Different) ก่อให้ เป็ นที่
สนใจของผู้บริ โภคการทาให้ สินค้ านันแตกต่
้
างจากคู่แข่งขันจะทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้จกั สินค้ านันได้
้ มาก
ขึ ้น
2. ใช้ คาขวัญ (Involve Slogan or Jingle) การสร้ างคาขวัญที่ประทับใจ
ให้ ผ้ บู ริ โภครู้จกั ตราสินค้ านันได้
้ มากขึ ้น เช่น ลูกอมฮอลล์โฆษณาว่า “ที่ฮอลล์ใหม่ทาใหม่ใหญ่ขึ ้น”
ทาให้ ผ้ บู ริโภคจาตราสินค้ าได้
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3. การใช้ สัญ ลัก ษณ์ (Symbol Exposure) ผู้บ ริ โภคจะเชื่ อมโยง
สัญลักษณ์กบั ตราสินค้ า เช่น ภาพหอยเชลล์ทาให้ ผ้ ขู บั รถนึกถึงน ้ามันเชลล์
4. การสื่อสารถึงผู้บริ โภค (Communication) การสื่อสารถึงผู้บริ โภคทา
ให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับทราบรายละเอียดของสินค้ า ซึ่งทาให้ ร้ ู จักและจดจาตราสินค้ าได้ ซึ่งอาจใช้ วิธี
โฆษณาประชาสัมพันธ์หรื อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
5. การเป็ นสปอนเซอร์ ในกิจกรรมต่าง ๆ (Event Sponsorship) กิจกรรม
ที่จดั ขึ ้นเช่นการแข่งขันเทนนิสวิ่งการกุศลเป็ นต้ นกิจกรรมเหล่านี ้เป็ นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนันการเป็
้
นสปอนเซอร์ ในกิจกรรมเหล่านี ้จะทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ จักตรา
สินค้ าได้ มากขึ ้น
6. การใช้ กลยุทธ์ขยายตราสินค้ า (Consider brand Extension) หมาย
ถึง การใช้ ตราสินค้ ากับตราอื่น ๆ อีกก่อให้ เกิดการตอกย ้าในตราสินค้ าและผู้บริ โภคสินค้ าแต่ละ
ชนิดจะทาให้ เกิดการระลึกถึ งตราสินค้ านัน้ เช่น น ้าอัดลมเป๊ ปซี่ผลิตเสื ้อกางเกงหมวกร่ มแก้ วนา้
เป็ นต้ น โดยมีตราสัญลักษณ์อยูบ่ นสินค้ าเหล่านันและท
้
าให้ เกิดการตอกย ้าให้ เกิดการระลึกถึงตรา
สินค้ าเป็ ปซี่ได้ เสมอ
7. การส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion) การส่งเสริ มการขายเป็ นวิธี
หนึ่งที่มีประสิทธิ ภาพมาก ในการสร้ างความรู้ จกั ตราสินค้ าและผู้บริ โภคมักจะให้ ความสาคัญต่อ
การส่งเสริมการขาย
2. คุณภาพที่ถกู รับรู้ (Perceived Quality)
คุณภาพที่ถูกรับรู้ หมายถึงความรู้ สึกของผู้บริ โภคที่รับรู้ ถึงคุณภาพโดยรวมหรื อ
คุณภาพที่เหนือกว่าสินค้ าตราอื่นของตราสินค้ าใดตราหนึ่ง โดยจะมีการคานึงถึงวัตถุประสงค์ใน
การใช้ งานหรื อคุณสมบัติของสินค้ านัน้ ๆ จัดว่าเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสินค้ า
เพราะเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับทราบถึงความแตกต่างและตาแหน่งของสินค้ านันรวมทั
้
งท
้ าให้
ผู้บริโภคมีเหตุผลที่จะซื ้อสินค้ านันด้
้ วย
การขยายตรายี่ห้อ (Brand Extensions) เป็ นช่องทางในการขยายหรื อแนะนา
สินค้ าที่มีตรายี่ห้อนัน้ โดยมิตคิ วามเข้ าใจต่อคุณภาพของสินค้ า แบ่งออกได้ เป็ น 2 มิตดิ งั นี ้
1. มิตดิ ้ านคุณภาพสินค้ า (Product Quality) องค์ประกอบต่อไปนี ้
1.1 คุณภาพ (Performance)
1.2 คุณสมบัติพิเศษ (Features) เช่น คุณสมบัติที่เพิ่มขึ ้นเป็ นพิเศษ เพื่อ
สร้ างจุดเด่นให้ สินค้ า
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1.3 การเป็ นตามคุณสมบัติที่ระบุ (Conformance with Specifications)
เป็ นการป้องกันข้ อบกพร่องของสินค้ า
1.4 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึงความสม่าเสมอของคุณภาพ
สินค้ า
1.5 ความทนทาน (Durability) สะท้ อนถึงความประหยัดจากการใช้
สินค้ า
1.6 ความสามารถในการให้ บริ การ (Serviceability) ช่วยสร้ างความ
มัน่ ใจในระยะยาวให้ กบั ผู้บริโภค
1.7 ความเหมาะเจาะและประณีต (Fit and Finish) ชี ้ให้ เห็นถึงความรู้สึก
ต่อคุณภาพ
1.8 ราคา (Price) ราคาที่สูงกว่าเป็ นตัวแปรหนึ่งที่สามารถสร้ างความ
เข้ าใจตลอดจนการยอมรับต่อคุณภาพที่ดีของสินค้ า
2. มิตดิ ้ านคุณภาพ (Service Quality) การบริการมีองค์ประกอบต่อไปนี ้
2.1 สิ่งที่จบั ต้ องได้ (Tangibles) หมายถึงการปฏิบตั ิในการให้ บริ การที่
ชัดเจนโดยผู้บริโภคมองเห็นได้
2.2 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึงความสม่าเสมอของคุณภาพ
การให้ บริการ
2.3 ความสามารถในการให้ บริการ (Competence)
2.4 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การมีปฏิกิริยาตอบ
กลับไปยังผู้บริโภค
2.5 ความเอาใจใส่ความรู้ สึกร่ วม (Empathy) หมายถึงความเอาใจที่
องค์กรมีตอ่ ผู้บริโภค
2.6 ราคา (Price)
3. ความผูกพันกับตราสินค้ า (Brand Associations)
ความผูกพัน กับตราสิน ค้ าหมายถึ ง ความผูกพันซึ่ง เชื่ อมโยงตราสิ นค้ าเข้ ากับ
ความทรงจาของผู้บริ โภคเช่นเมื่อจะซื ้อสินค้ าไทยก็จะนึกถึงความประณีตพิถีพิถันเป็ นต้ นดังนัน้
ตราสินค้ าจึงมีส่วนช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถดึงข่าวเกี่ยวตราสินค้ าออกมาจากความทรงจาทาให้
สิ น ค้ า มี ค วามแตกต่า งจากคู่แ ข่ง รวมทัง้ ทาให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี เ หตุผ ลในการซื อ้ สิน ค้ า โดยการสร้ าง
ทัศนคติเชิงบวกให้ กบั ตราสินค้ า
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4. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Loyalty)
ความภักดีต่อตราสินค้ าเป็ นสิ่งแสดงถึง ความยึดมั่นที่ผ้ ูบริ โภคมีต่อตราสินค้ า
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ านันจั
้ ดว่าเป็ นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินค้ า (Brand Equity) ที่มี
ความสาคัญเพราะจะสะท้ อนให้ เ ห็นว่าผู้บริ โภคจะเปลี่ยนไปใช้ สินค้ าอื่ นหรื อไม่รวมทัง้ ยังเป็ น
องค์ประกอบหลักที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการซื ้อซ ้าเป็ นสิ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงศักยภาพทางการตลาด
ของสินค้ านัน้ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามีความสาคัญดังนี ้
4.1 ช่วยลดต้ นทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) เพราะการ
รักษาผู้บริ โภคที่มีความภักดีต่อตราสินค้ าอยู่แล้ วใช้ ต้นทุนต่ากว่าการสร้ างลูกค้ าใหม่ซึ่งยังไม่มี
แรงจูงใจในการซื ้อหรื อใช้ ตราสินค้ าใหม่แทนตราสินค้ าเก่าที่ใช้ อยู่แล้ วในปั จจุบนั
4.2 สร้ างอานาจทางการค้ า (Trade Leverage) ตราสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคมีความ
ภักดีสามารถมีอานาจต่อรองกับร้ านค้ าทั่วไปและซุปเปอร์ มาเก็ตในการเลือกจุดวางสินค้ าซึ่งมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ตราสินค้ านันต้
้ องการแนะนาสินค้ าใหม่ ๆ ให้ ผ้ บู ริโภค
4.3 ดึงดูดความสนใจของลูกค้ าใหม่ ๆ (Attracting New Customers)
จานวนผู้บริ โภคที่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ารวมทังการเห็
้
นบุคคลรอบข้ างใช้ ตราสินค้ านันสามารถ
้
สร้ างความมัน่ ใจให้ ลกู ค้ าใหม่สนใจหันมาลองใช้ ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผ้ บู ริ โภคยังไม่มีตรา
สินค้ าที่ตงใจจะซื
ั้
้อดังนันจึ
้ งมีโอกาสในการขายหรื อเพิ่ม การรับรู้ (Awareness) และการจดจาได้
(Recall) ต่อตราสินค้ ามากขึ ้น
4.4 มีความพร้ อมหรื อใช้ เวลาสัน้ ในการตอบโต้ การคุกคามของคู่แข่งขัน
(Time to Respond to Competitive Threats) เพราะความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเป็ นเสมือนกาแพง
ป้องกันผลกระทบจากกลยุทธ์ ทางการตลาดของคู่แข่งขั นที่ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ
ตนเอง
5. สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า (Other Proprietary Brand Assets)
สินทรัพย์ของตราสินค้ าเช่นเครื่ องหมายการค้ าหรื อความสัมพันธ์ช่องทางการจัด
จาหน่ายเป็ นต้ นจัดว่าเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสินค้ าเนื่องจากสิ่ งเหล่านีเ้ ป็ น
สินทรัพย์ที่มีคา่ ซึง่ จะช่วยปกป้องตราสินค้ าจากคูแ่ ข่งได้ เช่น
5.1 เครื่ องหมายการค้ า (Trademarks) จะช่วยรักษา Brand Equity โดยการ
ป้องกันความสับสนของผู้บริ โภค หากมีค่แู ข่งที่ใช้ ชื่อตราสินค้ าสัญญาลัก ษณ์ หรื อมีบรรจุภัณฑ์
คล้ ายคลึงกัน
5.2 สิทธิบตั ร (Patent) ช่วยป้องกันคูแ่ ข่งทางการค้ าโดยตรง
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5.3 ช่องทางการจาหน่าย (Distribution Channel) ตราสินค้ าที่มีผลประกอบ
กันที่ดีจะมีอานาจในการต่อรองหรื อควบคุมช่องทางการจาหน่ายได้ ดี
5.4 พนักงานขาย (Salesperson) จะช่วยให้ ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ได้ ดียิ่งขึ ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง แนวโน้ มในการตอบสนองหรื อการกระทาที่บุคคล
ได้ รับอิทธิพลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทังภายใน
้
และภายนอกต่อความต้ องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ดัง นัน้ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดจึ ง ขึ น้ อยู่บ นรากฐานการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคที่คาดว่า จะเกิดขึ ้นในอนาคต (เสรี วงษ์ มณฑา, 2542) ซึ่ง
แนวโน้ มของรู ปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่คาดว่าจะมีแนวโน้ ม
แปลี่ยนแปลงในอนาคต มีดงั นี ้
1. สิ่งที่เป็ นสัญญาณบอกเหตุของความเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะต่าง ๆ ที่แสดงว่าบุคคล
นันบรรลุ
้
นิตภิ าวะ (Maturity) แล้ ว ได้ แก่ การมีครอบครัว การแต่งงาน การสร้ างรากฐานครอบครัว
เช่น ซื อ้ บ้ าน ซื อ้ รถ จะชะลอตัวลงเพราะปั จ จุบนั จากการศึกษาเรื่ องการออม การทางาน การ
แข่งขัน พบว่าคนทัว่ โลกแต่งงานช้ าลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะผู้หญิ ง ในอดีตจะ
แต่งงานเมื่ออายุ 16 - 17 ปี แต่ในปั จจุบนั อายุ 30 - 40 ปี ก็ยงั แต่งงานได้
1.1 บุคคลที่ แต่ง งานช้ าทาให้ ครอบครั วมี บุตรช้ า มี บุตรน้ อยลง หรื อไม่มี บุต ร
ปั จจุบนั พบว่าอัตราการมีบตุ รลดลงเรื่ อย ๆ โดยส่วนใหญ่ตอ่ หนึง่ ครอบครัวมีบตุ รเพียงคนเดียว
1.2 คนยุคใหม่ใส่ใจรสนิยมของความบันเทิงมากขึน้ เพราะคนที่ ต้องการความ
บันเทิงนันมี
้ เงินมากพอ เมื่อมีเงินมากพอเรื่ องของความบันเทิงจึงต้ องเป็ นความบันเทิงที่มีคณ
ุ ภาพ
เช่น กิจกรรมกอล์ฟ การเลือกโรงแรมในต่างจังหวัด การเลือกบาร์ หรื อร้ านอาหารจะต้ องมีรสนิยมดี
2. ผู้บริ โภคยุคใหม่เ ป็ นผู้บริ โภคที่ มี ลักษณะเป็ นกบฏ (Rebellion) เพราะปั จ จุบัน
ผู้บริโภคมีความรู้สกึ เบื่อในเรื่ องของกฎ ทังยั
้ งเริ่มมีความเคารพนับถือชื่นชมกับความเป็ นปั จเจกชน
เพิ่มขึ ้น และหากยิ่งมีความเคารพในปั จเจกชนมากเท่าไหร่ความเป็ นกบฏก็เกิดขึ ้นในหัวใจของคน
มากเท่านัน้
2.1 ลักษณะของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป (The changing of household)
ครัวเรื อน (Household) หมายถึงบุคคลทังที
้ ่เกี่ยวข้ อง และไม่เกี่ยวข้ องที่อาศัยอยู่ในบ้ านเดียวกัน
ครัวเรื อนอาจประกอบไปด้ วยบุคคลซึง่ ไม่เกี่ยวของกันทางสายเลือด แต่งงานหรื ออยูด่ ้ วยกัน
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2.2 ประเภทของครัวเรื อนเพิ่มมากขึ ้นกว่าในอดีต ส่วนใหญ่ประกอบไปด้ วย 3
แบบ คือ
- ครอบครัวที่สามี และภรรยาที่ยงั ไม่มีลกู
- ครอบครัวเดียว ประกอบด้ วย พ่อ แม่ และลูก
- ครอบครัวใหญ่หรื อขยาย ประกอบด้ วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก ลุง อา
และหลาน
และปั จจุบนั ครอบครัวยุคใหม่มีการแตกออกมาอีกสองแบบ คือ
- ครอบครัวเดียวแบบหย่าร้ างลูกอยู่กบั พ่อคนเดียวหรื ออยูก่ บั แม่คนเดียว
- ครอบครัวใหม่เป็ นการรวมตัวกันระหว่างคนที่ไม่ใช่ครอบครัวปกติแต่มารวม
ตัวกันอยูใ่ นบ้ านเดียวกันโดยไม่เกี่ยวพันกันเลย
2.3 ขนาดของครอบครัว (ครัวเรื อน) ปั จจุบนั ขนาดของครอบครัวเล็กลง มีผลต่อ
รายได้ เหลือมากขึ ้น เพราะสามารถนาส่วนหนึง่ ไปใช้ จา่ ยในสิ่งที่จาเป็ น และส่วนที่เหลือเก็บเป็ นเงิน
เก็บออม
3. แนวโน้ มหรื อความแตกต่างด้ านเพศจะลดน้ อยลง คือ เพศหญิงสามารถทาในเรื่ อง
ที่เคยเป็ นเรื่ องผูกขาดของเพศชายและเพศชายก็สามารถทาในหลายสิ่งที่เป็ นเรื่ องผูกขาดเพศหญิง
ความเสมอภาค และความทัดเทียมของเพศหญิง และเพศชายมีมากขึ ้น
4. แนวโน้ มด้ านการศึกษาของผู้บริ โภคสูงขึ ้น ปั จจุบนั คนจบปริ ญญาตรี มากขึ ้น และ
โอกาสในการเรี ยนปริ ญญาโทก็มีมากขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ผู้บริ โภคจึงใช้ ความคิดเยอะขึน้ ในการเลือก
สินค้ า
5. ผู้บริ โภคมีเวลาน้ อยลงในยุคใหม่นี ้ คนมีแนวความคิดว่าเวลาคือแก่นสารของชีวิต
ดังนัน้ จึงหาเวลาว่างได้ ยากทาให้ ต้องใช้ เวลาว่างที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
6. ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจเรื่ องสุขภาพมากขึ ้น
7. ยุคที่ผ้ ูบริ โภคต่อสู้กับความชรา ไม่มียุคใดที่คนจะต่อสู้กับความชราเท่ากับยุคนี ้
สมัยก่อนผู้บริโภคจะปล่อยให้ ความชราเป็ นเรื่ องธรรมชาติแต่ในสมัยนี ้ไม่มีใครยอมแพ้ ความชราอีก
ต่อไป เช่น
7.1 การพัฒนาความสามารถเชิงกายภาพ เช่น การออกกาลัง กายการผ่าตัด
เสริมความงาม
7.2 การดูแลความงามของตนเองโดยเฉพาะสุภาพสตรี มีการใช้ เครื่ องสาอางที่มี
ราคาแพง และครบชุดมากกว่าสมัยก่อน
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7.3 การท่องเที่ยวสาหรับผู้สงู อายุมีมากขึ ้น
8. ผู้บริโภคสมัยใหม่ ไม่มีความจงรักภักดีในตราสินค้ าเพราะผู้บริ โภคมีการเปิ ดรับสิ่ง
ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
9. ผู้บริโภคยุคใหม่เป็ นผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิต หากธุรกิจจะเอา
ใจลูกค้ าต้ องหาทางเพิ่มเติมความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ า เช่น ความเป็ นอัตโนมัติของสินค้ าหรื อ
บริการ
10. การแสวงหาข่าวสาร และความรู้ของผู้บริโภคมีมากขึ ้น นอกจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์
นิตยสาร ที่ชว่ ยในการแสวงหาข้ อมูลในปั จจุบนั สื่ออินเตอร์ เน็ตก็มีการใช้ เพิ่มขึ ้นด้ วย
11. ผู้บริโภคต้ องการได้ รับการยอมรับจากกลุม่ (Sense of belonging)
12. ผู้บ ริ โภคยุค ใหม่จ ะซื อ้ สิ นค้ า แบบบูร ณาการ (Integrated product) สิน ค้ า
บูรณาการคือสินค้ าที่มีความพร้ อมทัง้ สามารถตอบสนองความต้ องการ มี คุณภาพดี มีรูปแบบ
สวยงาม มีเทคโนโลยีทนั สมัย มีบริการที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ดี
13. ลูกค้ ายุคใหม่เป็ นมนุษย์ยุคเก็บกด ลูกค้ าต้ องการการบริ การที่ดี หรื อเปรี ยบ
ลูกค้ าคือพระราชา
14. ต้ องการการบริการ (Service) ที่เป็ นเลิศ มีดงั นี ้
- รวดเร็วในการให้ บริการ
- การให้ ความสะดวกสบายที่สดุ
- การให้ ขา่ วสารข้ อมูลแก่ลกู ค้ าอย่างครบถ้ วน
- รับฟั งลูกค้ าในเรื่ องที่ลกู ค้ าต้ องการต่อว่า
- แสดงอาการยกย่องลูกค้ าด้ วยกริ ยา และวาจาที่สภุ าพอ่อนน้ อม
15. ผู้บริโภคพอใจธุรกิจที่ทาการตลาดด้ วยความซื่อสัตย์
16. ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคซื ้อแบบไม่มีการวางแผน เพราะสามารถไปห้ างสรรพสินค้ า
หรื อศูนย์การค้ าเพียงอย่างเดียวก็จะได้ ของที่ต้องการโดยไม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้ า
17. ผู้บริ โภคมี พฤติกรรมการจ่ายแบบใหม่ม ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายด้ วยบัตร
เครดิต และจ่ายด้ วยระบบเงินผ่อน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ ซา้
อดุล ย์ จาตุร งคกุล (2550) กล่ า วว่ า เมื่ อ ผู้ บริ โ ภคมี ป ระสบการณ์ กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ด
ผลิ ตภัณ ฑ์ หนึ่ง จากการซื อ้ และใช้ เขาจะได้ เรี ยนรู้ ว่าตราใดที่ เ ขาชอบและตราใดที่ เขาไม่ช อบ
ลักษณะใดในผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สดุ หลังจากนันเขาจะมี
้
การปรับพฤติกรรมในอนาคตโดย
ใช้ ประสบการณ์ ในอดีตเป็ นเกณฑ์เช่นหลังจากซือ้ รองเท้ ากี ฬามาใช้ อย่างสม่าเสมอเขาอาจจะ
เรี ยนรู้ยี่ห้อ Reebok สวมใส่สบายที่สดุ ความพึงพอใจในตราจะทาให้ เขาซื ้อยี่ห้อ Reebok อีกครัง้
และความพึงพอใจที่ต่อเนื่องนี ้ช่วยเสริ มแรงประสบการณ์ในอดีตและเพิ่มโอกาสที่เขาจะซื ้อซ ้าซึ่ง
แนวความคิดที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ที่เชื่อในด้ านพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral school) กลุ่มที่เชื่อในด้ านนี ้จะให้
ความสาคัญ กับการสังเกตพฤติกรรมในการตอบสนองของบุคคลที่มีต่อสิ่งกระตุ้นโดยแบ่งการ
เรี ยนรู้เป็ น 2 แบบคือการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกและการวางเงื่อนไขแบบปฏิบตั ิ
1.1 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning theory) มองว่า
พฤติกรรมเกิดขึ ้นเนื่องจากความเชื่ อมโยงที่ใกล้ ชิดระหว่างสิ่งกระตุ้นปฐมภูมิ (Primary stimulus)
และสิ่งกระตุ้นทุตยิ ภูมิ (Secondary stimulus) เช่นความสาเร็ จในสังคม (สิ่งกระตุ้นหลัก) และการ
เลือกยี่ห้อ / ตรายาสีฟัน (สิ่งกระตุ้นทุตยิ ภูมิ)
1.2 การวางเงื่อนไขแบบปฏิบตั ิ (Instrumental conditioning theory หรื อ
Operant-Conditioning theory) มองว่าพฤติกรรมเกิดขึ ้นหลังจากที่ผ้ บู ริ โภคได้ ประเมินว่าการซื ้อ
ในตราสิ นค้ า จะนาไปสู่ความพึง พอใจหรื อไม่และความพึง พอใจนี จ้ ะนาไปสู่การเสริ ม แรงและ
โอกาสในการซื ้อซ ้า
2. กลุ่มที่เชื่อในด้ านการใช้ ความคิด (Cognitive school) มองว่าการเรี ยนรู้ คือการ
แก้ ปัญหาและการให้ ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระบบทางจิตวิทยาของผู้บริ โภค (ทัศนคติ
และประโยชน์แสวงหา) ดังนันทฤษฎี
้
นี ้จะบรรยายการเรี ยนรู้ภายในโครงสร้ างการตัดสินใจซื ้อแบบ
ซับซ้ อนเมื่อผู้บริโภคพอใจในตราสินค้ าก็จะมีการซื ้อซ ้าอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อมูลเกี่ยวกับรองเท้ าแบรนด์ อาดิดาส
ประวัตคิ วามเป็ นมา
แบรนด์อาดิดาสถื อกาเนิดจากประเทศเยอรมัน นี ผู้ริเริ่ มก่อตังแบรนด์
้
คือ อดอล์ ฟ
หรื อ อาดี ดาสเลอร์ (Adolf, Adi Dassler) จากการผลิตรองเท้ าของตัวเองเป็ นของเท้ ากีฬาคูแ่ รก
ในปี ค.ศ.1920 การเริ่ มต้ นทารองเท้ ากี ฬาของ อาดี ดาสเลอร์ ได้ รับ ความร่ วมมือจากพี่ชายคือ
รูดอล์ฟ หรื อ รูดิ ดาสเลอร์ (Rudolph, Rudi Dassler) ทังสองพี
้
่น้องได้ ช่วยกันผลิตรองเท้ าโดยใช้
ชื่อแบรนด์ Dassler ซึง่ เป็ นนามสกุลของพวกเขา และเปิ ดบริ ษัทอย่างเป็ นทางการเมื่อปี ค.ศ.1924
ด้ วยเป้าหมายว่าจะทาให้ นกั กีฬาทุกคนได้ สวมใส่รองเท้ าที่ดีที่สดุ ลงสนามแข่งขัน ต่อมาในปี ค.ศ.
1948 ได้ เปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก Dassler เป็ น Adidas ซึ่งมาจากชื่อและนามสกุลของ อาดี
ดาสเลอร์ นัน่ เอง
ปั จจุบนั แบรนด์อาดิดาส มีพนักงาน 56,888 คนทัว่ โลก มีสานักงานใหญ่อยู่ที่ เมื่อง
Herzogenaurach ประเทศเยอรมันนี ในปี 2017 บริ ษัทมียอดขายรวมอยู่ที่ 21.22 พันล้ านเหรี ยญ
ยูโร เติบโตขึ ้นจากปี 2016 17% เป็ นยอดขายรองเท้ า 10.56 พันล้ านเหรี ยญยูโรหรื อคิดเป็ น 53%
ของยอดขายทัง้ หมด จะเห็นได้ ว่าเกินกว่าครึ่ งหนึ่งของรายได้ ของบริ ษัทมาจากผลิตภัณฑ์กลุ่ม
รองเท้ า (Adidas, 2018)
ข้ อมูลเกี่ยวกับรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ผลิตภัณฑ์รองเท้ าอาดิดาส มีหลายประเภทแต่ละประเภทจะเหมาะแก่การใช้ งานที่
แตกต่างกัน หากผู้ใช้ เลือกรองเท้ าที่เหมาะสมกับการใช้ งานก็จะทาให้ เกิดความปลอดภัยจากการ
ใช้ รองเท้ าเพื่อทากิจกรรมหรื อระหว่างสวมใส่และสามารถดึงความสามารถของรองเท้ าออกมาได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทัว่ ไปแล้ วกลุ่มรองเท้ าของแบรนด์อาดิดาสจะแบ่งตามลักษณะการใช้
งานเป็ นกลุม่ ใหญ่ ๆ ได้ ดงั นี ้ (Adidas, 2017)
1. รองเท้ าฟุตบอล เป็ นรองเท้ าที่ออกแบบมาสาหรับการเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะ
โดยมีส่วนประกอบที่แตกต่างออกไปจากรองเท้ าธรรมดา คือ มีปมที
ุ่ ่มีลกั ษณะนูนขึ ้นมาจากใต้ พื ้น
รองเท้ า ชึง่ ปุ่ มใต้ พื ้นรองเท้ านันถู
้ กออกแบบขึ ้นมาเพื่อให้ ยดึ ติดกับพื ้นสนามได้ ดีขณะวิ่งและยังช่ วย
ป้องกันไม่ให้ ผ้ เู ล่นนันลื
้ ่นได้
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ภาพประกอบ 3 แสดงรูปรองเท้ าฟุตบอล
ที่มา: Adidas (2017) Products category : Football shoes
2. รองเท้ าวิ่ง เป็ นรองเท้ าที่ออกแบบมาสาหรับการวิ่งโดยเฉพาะ จะทาให้ ในขณะ
วิ่งสบายเท้ าขึ ้น และยังช่วยพยุงข้ อเท้ าและช่วยลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการวิ่งได้ เพราะ
หว่างการวิ่งจะมีการลงเท้ าสูพ่ ื ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นจานวนหลายพันครัง้ ซึง่ รองเท้ าที่ดีจะต้ องช่วยใน
การลดแรงกระแทก ระบายความร้ อน ประหยัดแรงและช่วยให้ การลงเท้ ามัน่ คง

ภาพประกอบ 4 แสดงรูปรองเท้ าวิ่ง
ที่มา: Adidas (2017) : Products category : Running shoes
3. รองเท้ า เทรนนิ่ ง เป็ นรองเท้ า ที่ อ อกแบบมาส าหรั บ การออกก าลัง กาย
โดยเฉพาะไม่เน้ นวิ่ง รวมไปถึงการเข้ าคลาสเต้ น ต่อยมวย ยกเวท เพื่อเพิ่มความฟิ ตให้ กบั ร่างกาย
และเพิ่ ม ความแข็ ง แรงของหัว ใจ กิ จ กรรมเหล่า นี จ้ ะต้ อ งเคลื่ อ นที่ ต ลอดเวลา ทัง้ ไปด้ า นหน้ า
ด้ านหลัง ด้ านข้ าง รองเท้ าที่เหมาะจึงต้ องเป็ นรองเท้ าที่ซพั พอร์ ตได้ รอบด้ านและยึดเกาะได้ ดี
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ภาพประกอบ 5 แสดงรูปรองเท้ าเทรนนิ่ง
ที่มา: Adidas (2017) : Products category : Training shoes
4. รองเท้ าบาสเก็ตบอล เป็ นรองเท้ าที่ออกแบบมาสาหรับ การเล่นบาสเก็ตบอล
โดยเฉพาะ ตัวรองเท้ าส่วนใหญ่จะมีทรงที่เป็ นแบบหุ้มข้ อเพื่อช่วยรักษาข้ อเท้ ากันข้ อเท้ าพลิก ทังยั
้ ง
ช่วยรักษาหัวเข่าและรองรับแรงกระแทกเวลากระโดดขึ ้นลงบ่อย

ภาพประกอบ 6 แสดงรูปรองเท้ าบาสเก็ตบอล
ที่มา: Adidas (2017) Products category : Basketball shoes
5. รองเท้ าลาลอง เป็ นรองเท้ าที่ออกแบบมาให้ ทนั สมัย สามารถสวมใส่ได้ ในชีวิต
ประจาวัน ปั จจุบนั ก็เน้ นไปทางแฟชัน่ ไม่เน้ นใช้ ในการเล่นกีฬา รองเท้ าจะสวมใส่สบาย ใส่ไปได้ ใน
ทุกและสามารถใส่เข้ ากับหลายชุดเป็ นการเพิ่มไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์
ของรองเท้ า
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ภาพประกอบ 7 แสดงรูปรองเท้ าลาลอง
ที่มา: Adidas (2017) Products category : Casual shoes
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ธิตมิ า คงชัย (2560) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “คุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงมีอายุ 25-34 ปี มีระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพนักเรี ยนนักศึกษา มี
สถานภาพโสดและมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าโดยรวมอยู่ในระดับดี ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าปั จจุบนั
ท่านมีรองเท้ า Onitsuka Tiger ทังหมดกี
้
่ คู่ โดยมีค่าเฉลี่ย 2 คู่ ด้ านความถี่ ในการซือ้ รองเท้ า
Onitsuka Tiger กี่ครัง้ มีคา่ เฉลี่ยประมาณ 1 ครัง้ /6 เดือนระดับราคาในการซื ้อรองเท้ า Onitsuka
Tiger โดยเฉลี่ย 3,268.28 บาท
ณัฐพล ศรี กิตติวรรณา (2559) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ รองเท้ ายี่ ห้อ Adidas ของสมาชิ กในกลุ่ม เฟซบุ๊ก ADIDAS
MARKET THAILAND” ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 20 - 29 ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สภานะโสด อาชีพนักเรี ยนนักศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,00150,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ าใช้ งานเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET THAILAND ทุกวันช่วง
ระยะเวลา 18.01 - 21.00 น. เข้ าใช้ งานไม่เกิน 1 ชัว่ โมงต่อวัน ซื ้อสินค้ าเหมาะสมกับ Lifestyle
โดยจะซื ้อเพื่อใช้ เองเลือกซื ้อรองเท้ าหุ้มส้ น (ทรงผ้ าใบธรรมดา) สีดารุ่ น NMD ซื ้อโดยผ่านทาง
ไปรษณีย์และโอนเงินผ่านธนาคารครัง้ ละ 5,001-10,000 บาท ตนเองมีอิทธิพลเลือกซื ้อมากที่สุด
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการเลือกซื ้อมากที่สุดคือรู ปลักษณ์ของสินค้ า ปั จจัยด้ านราคาที่
ส่งผลต่อการเลือกซื ้อมากที่สดุ คือราคาเหมาะกับสภาพของสินค้ า ปั จจัยช่องทางการจัดจาหน่ายที่
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ส่งผลต่อการเลื อกซือ้ มากที่สุดคือความน่าเชื่อถื อของผู้ขายและด้ านการส่ง เสริ ม การตลาดคือ
สามารถเปลี่ยนสินค้ าได้ ถ้ามีตาหนิ
วรรณภรณ์ สินาเจริ ญ (2558) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
รองเท้ ากีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล” ผลวิจยั
พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทและระดับรายได้ อยูใ่ นช่วง 10,000-20,000 บาท
พฤติ ก รรมทั่ว ไปในการตัด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ ากี ฬ าอาดิ ด าสของผู้ บริ โ ภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยสรุปคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรองเท้ ากีฬา
อาดิดาสของกลุม่ ตัวอย่าง การตัดสินใจซื ้อคือด้ วยตนเอง ช่องทางในการรับข้ อมูลของรองเท้ ากีฬา
อาดิดาสของกลุม่ ตัวอย่างคืออินเตอร์ เว็บไซต์ ความถี่ในการซื ้อรองเท้ ากีฬาอาดิดาส ประมาณ 1012 เดือนต่อคู่ ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื ้อรองเท้ ากีฬาอาดิดาสต่อรองเท้ า 1 คู่ ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ คือ 2,001–2,500 ร้ านค้ าที่นิยมซือ้ รองเท้ ากีฬาอาดิดาส ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซือ้ อันดับ
แรก คือ แผนกกี ฬาในห้ างสรรพสินค้ า เช่น แผนก Supersports วัตถุประสงค์ในการซื ้อรองเท้ า
กี ฬ าอาดิดาสของกลุ่ม ตัวอย่างคือเพื่ อเล่นกี ฬา / ออกกาลัง กาย ทัง้ นี ก้ ลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
เหตุผลสาคัญในการเลือกซื ้อรองเท่ากีฬาอาดิดาสคือความคงทน
จากทัง้ 8 ปั จจัยที่ผ้ วู ิจยั ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ า
กีฬาอาดิดาส มีจานวน 4 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านกระบวนการ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้ านบุคคลและลักษณะกายภาพ กายภาพ ส่วนปั จจัยที่เหลืออีก 4
ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจัดจาหน่าย การส่งเสริ มความพึงพอใจ
ของลูก ค้ า และปั จ จัย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ ากี ฬ า
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธีระภัทร ปิ ยะรัมย์ (2555) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อรองเท้ า Converse ของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พบว่าส่วนใหญ่จะซื ้อรองเท้ า Converse เป็ น
เพศชายมีอายุระหว่าง 21-22 ปี มีรายได้ เฉลี่ยมากกว่า 8,000 บาท รายได้ มาจากพ่อแม่
ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกซื ้อรองเท้ า Converse พบว่าโดยส่วนใหญ่ให้ เหตุผลว่า
รองเท้ า Converse เป็ นสิ่งจาเป็ นต้ องใช้ ในบางโอกาสโดยจะซื ้อไว้ ใช้ เองนิยมซื ้อรองเท้ าแบบหุ้มส้ น
ธรรมดารุ่น Classic ซึ่งมีราคาถูก สีที่นกั ศึกษาเพศชายนิยมคือสีดา ส่วนนักศึกษาหญิงนิยมสีน ้า
เงิน การเลือซื ้อรองเท้ าส่วนใหญ่จะซื ้อจากร้ านขายสินค้ าในห้ างสรรพสินค้ า การชาระค่าสินค้ า
ชาระเป็ นเงินสด มีค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 1,001-2,000 บาทและบุคคลที่มีอิทธิ พลในการ
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ตัดสินใจเลือกซื ้อมากที่สุดคือตัวเองรองลงมาคือเพื่อน ส่วนคนที่ไม่ซื ้อให้ เหตุผลว่าไม่ชอบในตรา
สินค้ ายี่ห้อ Converse
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อรองเท้ า Converse มากที่สุดคือปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
โดยมี รูปแบบให้ เ ลื อกหลากหลายสิน ค้ ามี คุณ ภาพรองลงมาคือปั จ จัยด้ านราคา โดยจะต้ องมี
รูปแบบการการชาระเงินที่ง่าย ราคาของสินค้ ามีความเหมาะสม รองมาคือ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การขาย รองลงมาคือปั จจัยด้ านบุคคลและสุดท้ ายคือปั จจัยด้ านจิตวิทยา
อรนารา ดวงแข (2555) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
ฟิ ทฟล็อพของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่าผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าฟิ ทฟล็อพแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
25-34 ปี มีสถานภาพโสดระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษัท มีรายได้
ต่อเดือนส่วนใหญ่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท
ปั จ จัย ทางด้ า นสัง คมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ า ฟิ ท
ฟล็อพของผู้บริ โภคด้ านการซื อ้ รองเท้ าฟิ ทฟล็อพในระยะเวลาอีก 3 เดือนข้ างหน้ ามีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการบอกต่อและแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อรองเท้ าฟิ ทฟล็อพ ด้ านการซื ้อรองเท้ าฟิ ทฟล็อพจาก
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ยอย่ า งมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถูก ต้ อ งและด้ า นการซื อ้ รองเท้ า ฟิ ทฟล็ อ พเพื่ อ เป็ น
ของขวัญให้ กบั บุคคลอื่น ๆ ในโอกาสหรื อเทศกาลพิเศษ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการ
บอกต่อและแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อรองเท้ าฟิ ทฟล็อพ
ปั จ จัย ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยามี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ า
ฟิ ทฟล็อพของผู้บริ โภค ด้ านการซื ้อรองเท้ าฟิ ทฟล็อพในระยะเวลาอีก 3 เดือนข้ างหน้ า ด้ านการซื ้อ
รองเท้ าฟิ ทฟล็อพจากห้ างสรรพสินค้ า ที่ จาหน่ายอย่างมี ลิขสิ ทธิ์ ถูกต้ องและมี ความสัมพันธ์ กับ
แนวโน้ มพฤติกรรมการบอกต่อและแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อรองเท้ าฟิ ทฟล็อพ
นัคมน ภู่ทอง (2550) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรองเท้ า
กีฬายี่ห้อไนกีข้ องผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพเป็ นโสดมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,000-20,000 บาท และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านตรา
สินค้ าอยู่ในระดับดี รองลงมาคือด้ านรู ปแบบอยู่ในระดับดี ด้ านคุณภาพอยู่ในระดับดีและด้ าน
ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับดี ตามลาดับ
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พฤติก รรมในการซื อ้ รองเท้ า กี ฬ ายี่ ห้ อ ไนกี ใ้ นระยะเวลา 2 ปี ที่ ผ่า นมาผู้บ ริ โ ภคมี
จานวนรองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกีท้ งหมดมี
ั้
คา่ เฉลี่ยประมาณ 1 คูโ่ ดยปกติซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้ อไนกีค้ รัง้
ละมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 คู่ระดับราคาโดยเฉลี่ยของรองเท้ ากี ฬายี่ ห้อไนกี ท้ ี่ซือ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2,446.24 บาท ปกติจะซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกีค้ ่ใู หม่เมื่อรองเท้ ากีฬาคู่เก่าขาดหรื อชารุ ด โดยจะ
ซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกี ้ที่แผนกรองเท้ าในห้ างสรรพสินค้ า โดยส่วนใหญ่จะซื ้อรองเท้ ากีฬาเพื่อเล่น
กีฬา / ออกกาลังกาย ตัวเองเป็ นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อเหตุผลเพราะความสวยงามและใน
อนาคตผู้บริโภคมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกี ้
ผู้บริ โภคที่มีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้ านเพศอายุและอาชีพ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกี ้ในด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อ
ไนกี ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผู้บริ โภคที่มีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้ านสถานภาพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกีใ้ นด้ านระดับราคาของ
รองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกี ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พิมลวรรณ หนูแก้ ว (2550) วิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรองเท้ าวิ่งของผู้ออก
ก าลั ง กายในศู น ย์ กี ฬ าในเขตกรุ ง เทพมหานคร” พบว่ า ผู้ ที่ ม าออกก าลั ง กายในศู น ย์ กี ฬ า
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุระหว่าง 20-29 ปี ผู้ออกกาลังกายในศูนย์กีฬาในเขต
กรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมทัว่ ไปในการตัดสินใจเลือกซื ้อรองเท้ าวิ่งและพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อรองเท้ าวิ่งโดยคานึงถึงปั จจัยทางตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื ้อรองเท้ าวิ่งของผู้ออกกาลังกายพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
แต่การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื ้อรองเท้ าวิ่งโดยคานึงถึง
ปั จจัยทางการตลาดพบว่าในปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย กลุ่มที่มีอายุ 20-29 ปี กับกลุ่ม
ที่มีอายุ 40-49 ปี มีความแตกต่างกัน
Barbara A. Carroll and Ahuvia (2006) เป็ นการวิจยั เชิงสารวจเพื่อการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับความรักในตราสินค้ า ซึ่งเป็ นแนวคิดใหม่ทางการตลาดโดยประเมินอารมณ์
ความพึงพอใจหลงใหลของผู้บริ โภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีต่อตราสินค้ า ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า
ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามพอใจและความรั ก มากขึน้ ส าหรั บ ตราสิ น ค้ า ในหมวดหมู่สิ น ค้ า ที่ เ น้ น ความ
เพลิดเพลิน (เมื่อเทียบกับตราสินค้ าที่เน้ นประโยชน์ใช้ สอย) และมากขึ ้นในตราสินค้ าที่นาเสนอ
ผู้บริ โภคถึงประโยชน์เชิงสัญลักษณ์ ความรักในตราสินค้ ายังมีความเชื่อมโยงในระดับสูงกับความ
ภักดีในตราสินค้ าและการบอกต่อเชิงบวกในแง่ดีผลการวิจยั ยังชี ้ให้ เห็นว่าให้ ผ้ บู ริ โภคที่มีความพึง
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พอใจมีแนวโน้ มที่ภักดีต่อตราสินค้ าน้ อ ยลงในหมวดหมู่ของสินค้ าที่เน้ นความเพลิดเพลิน (ความ
เพลิดเพลินรูปแบบใหม่ทาให้ เกิดพฤติกรรมที่แสวงหาความหลากหลายดังนันจึ
้ งมีผลเชิงลบต่อตรา
เดิม) และเกิดความภักดีอย่างมากกับตราสินค้ าที่สามารถแสดงออกถึงตัวตนที่ได้ การบอกต่อเชิง
บวก
ตัวแปรที่ศึกษา
เรื่ องที่ศึกษา

ผู้วิ จยั

ปี

การรับรู้
ประชากรศาสตร์ คุณค่าตรา
สินค้ า

พฤติกรรม
การซื ้อ

แนวโน้ ม
พฤติกรรม

อืน่ ๆ

การซื ้อ

คณค่าตราสินคาที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรม
การซื ้อร้ องเท้ า Onitsuka Tiger ของผู้บริ โภคใน

ธิ ติมา คงชัย

2560

/

/

/

/

X

ณัฐพล ศรี กติ ติวรรณา 2559

/

X

/

X

4Ps

2558

/

X

X

/

7Ps

วรรณภรณ์ สินาเจริ ญ 2558

/

X

/

X

7Ps

เขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื ้อรองเท้ ายีห่ ้ อ Adidas ของ
สมาชิกในกลุม่ เฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET
THAILAND
ปั จจัยที่มีอทิ ธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬา
ไนกี ้ (NIKE) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

นัคมน ภูท่ อง

และปริ มณฑล
ปั จจัยที่มีอทิ ธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬา
อาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปั จจัยที่มีอทิ ธิ พลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าฟิ ทฟล็อพของผู้บริ โภค ในเขต

อรนารา ดวงแข

2555

/

X

/

/

4Ps

พิมลวรรณ หนูแก้ ว

2550

/

X

/

X

4Ps

Corrol & Ahuvia

2006

/

/

X

X

X

กรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อรองเท้ าวิ่งของผู้
ออกกาลังกายในศูนย์กฬี าในเขตกรุ งเทพมหานคร
Some Antecedents and Outcomes of Brand
Love

ภาพประกอบ 8 แสดงสรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทังมาประยุ
้
กต์ใช้ ในงานวิจยั ในการ
สร้ างแบบสอบถามและใช้ เป็ นเหตุผลสนับสนุนการพิสจู น์สมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนี ้
นัคมน ภู่ทอง (2550) วิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
รองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกี ้ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดทางด้ านพฤติกรรม
ผู้บริโภค มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามเนื่องจากศึกษาสินค้ าประเภทเดียวกัน
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อรนารา ดวงแข (2555) วิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้ าฟิ ทฟล็อพของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ นาแนวคิดทางด้ านแนวโน้ ม
พฤติกรรมผู้บริ โภค มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม โดยในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมีความ
แตกต่างกับงานวิจยั นี ้คือ การศึกษาปั จจัยด้ านจิตวิทยาขอบผู้บริโภค
ธีระภัทร ปิ ยะรัมย์ (2555) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อรองเท้ า Converse
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดทางด้ านพฤติกรรม
ผู้บริ โภค มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม โดยในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมีความแตกต่างกับ
งานวิจยั นี ้คือ การศึกษาปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) วิจยั เรื่ อง “คุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์ กับความ
พึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้ า UNIQLO ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด
ทางด้ านคุณค่าตราสินค้ า และด้ านประชากรศาสตร์ มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
โดยในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมีความแตกต่างกับงานวิจยั นี ้คือ การศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ คุณค่าตราสินค้ า
วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ า
กีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล” ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูล
เกี่ ยวกับรองเท้ ากี ฬ าอาดิดาส มาเป็ นแนวทางในการนิยามศัพท์ เฉพาะที่เกี่ ยวข้ องกับงานวิจัย
เนื่องจากศึกษาสินค้ าประเภทเดียวกันศึกษาสินค้ าประเภทเดียวกกันแต่ตวั แปรที่เกี่ยวข้ องแตกต่าง
กัน
สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ นี ามาใช้
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมา ผู้วิจยั ได้ นาแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
มาประยุกต์ใช้ ในงานวิจัย ในการกาหนดกรอบแนวคิดการก าหนดขอบเขตการวิจัยการสร้ าง
แบบสอบถามและใช้ เป็ นเหตุผลสนับสนุนการพิสจู น์สมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนี ้
ลักษณะประชากรศาสตร์ ผ้ วู ิจยั ได้ ใช้ ทฤษฎี ของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ , 2550) ที่ กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชี พ โอกาสทาง
เศรษฐกิจหรื อรายได้ การศึกษา และขนาดครอบครัว เหล่านีเ้ ป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ซึ่งผู้วิจัยได้ นาแนวความคิดนี ม้ าเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบเกี่ ยวกับ
ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะด้ านทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันนัน้ ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
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ุ ค่าตราสินค้ าผู้วิจยั ได้ ใช้ ทฤษฎีของอาเคอร์ (Aaker, 2008) ที่กล่าวว่า
คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า นัน้ มี อ งค์ ป ระกอบ 5 ด้ านด้ ว ยกั น คื อ 1. ด้ า นการรู้ จั ก ตราสิ น ค้ า (Brand
Awareness) 2. ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้ (Perceived Quality) 3. ด้ านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้ า
(Brand Associations) 4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Loyalty) และ 5. ด้ านสินทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า (Brand Assets) ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 5. ส่วน ล้ วนมีความสาคัญใน
การนาไปสู่การสร้ างมูลค่าหรื อคุณค่าให้ กับตราสินค้ า ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมองเห็นคุณค่าและมีความรู้
ความเข้ าใจในสินค้ าอย่างดี มีความมัน่ ใจในการซื ้อสินค้ าและมีความประทับใจจากการใช้ สินค้ า
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นาแนวความคิดนี ้มาเป็ นแนวทางในการศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้ าทัง้ 5 ด้ านที่ส่งผลต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคของคอตเลอร์ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2552, 35) ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analyzing Consumer
Behavior) เป็ นการค้ นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะ
ความต้ องการและพฤติกรรมการซือ้ และการใช้ ของผู้บริ โภคคาตอบที่ ได้ จะช่วยให้ นักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภค
ได้ อย่างเหมาะสม ซึ่ง ตารางแสดงการใช้ คาถาม 7 คาถามประกอบไปด้ วย 1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who) 2. ผู้บริ โภคซื ้ออะไร (What) 3. ทาไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ (Why) 4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื ้อ (Whom) 5. ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อไร (When) 6 ผู้บริ โภคซื ้อที่ไหน (Where) 7. ผู้บริ โภค
ซื ้ออย่างไร (How) และเพื่อค้ นหาคาตอบ 7. ประการหรื อ 7Os ซึ่งประกอบด้ วย Occupants,
Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ซึ่งเป็ นลักษณะ
ของพฤติกรรมของผู้บริ โภคเพื่อนามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภครวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ ทาง
การตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มการซื ้อซ ้า (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550) ที่กล่าว
ว่าเมื่อผู้บริ โภคมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งจากการซื ้อและใช้ จากนันผู
้ ้ บริ โภค
จะมีการปรับพฤติกรรมในอนาคตโดยใช้ ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทังนี
้ ้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วย
เสริ ม แรงประสบการณ์ ใ นอดี ต เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสที่ จ ะซื อ้ ซ า้ ที่ จ าเป็ นต้ อ งศึก ษา ผู้วิ จัย จึ ง ได้ น า
แนวความคิด นี ม้ าเป็ นแนวทางในการศึกษาถึง แนวโน้ ม การซื อ้ รองเท้ าแบรนด์ อาดิดาสซ า้ ใน
อนาคตและแนะน าหรื อ ชัก ชวนให้ คนรู้ จัก ซื อ้ รองเท้ าแบรนด์ อ าดิ ด าสของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือผู้ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ซือ้ หรื อเคยซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยั จึงได้ ทาการคานวณ
เพื่อกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากร
ของ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ที่กาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่
เกิน 5% สูตรที่ใช่ในการคานวน ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ

เมื่อ

n แทน
Z แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่า ปกติม าตรฐานที่ ไ ด้ จ ากตารางแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน (Z score)ขึน้ อยู่กับระดับความเชื่ อมั่น ที่
ผู้วิจยั กาหนดไว้ คือ 95% เปิ ดตาราง Z ได้ 1.96
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P แทน

q แทน
e แทน

สัดส่วนของประชากรที่สนใจศึกษา ในกรณีที่ไม่ทราบ
จ านวนประชากร จะก าหนดค่า p ไม่ต่ากว่า 50%
เท่ากับ 0.5
สัดส่วนของประชากรของประชากรที่ไม่ได้ สนใจศึกษา
เท่ากับ 1-p
ระดับ ของความคลาดเคลื่ อ นของตัว อย่ า งที่ ย อมให้
เกิดขึ ้น เท่ากับ 5% หรื อ .05

(

) (
(

หรือ

)(
)

)

คน

จากการคานวนจะได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน ผู้วิจยั เพิ่มจานวนตัวอย่าง
อีก 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
400 คน โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการสุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนการสุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผู้วิจยั กาหนดขอบเขต
การวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ การจับฉลาก
รายชื่อสาขาร้ านค้ าอาดิดาสมา 5 สาขา คิดเป็ น 8% จากรายชื่อร้ านค้ าอาดิดาสทังหมด
้
62 สาขา
ในเขตกรุ งเทพมหานคร (Adidas, 2019) จะได้ รายชื่อสาขาดังนี ้ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาสยาม
เซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์
พระราม 9
2. วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) กาหนดจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะเก็บข้ อมูลจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยกาหนดสัดส่วนในแต่ละพื ้นที่ให้ เท่ากัน
ทัง้ 5 สาขา ดังนี ้
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อาดิดาส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
จานวน 80 คน
อาดิดาส สาขาสยามเซ็นเตอร์
จานวน 80 คน
อาดิดาส สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว
จานวน 80 คน
อาดิดาส สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่
จานวน 80 คน
อาดิดาส สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9
จานวน 80 คน
3. วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลือก
สุม่ ตัวอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของผู้บริโภคที่จะสามารถให้ ข้อมูลซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อมูล การเก็ บข้ อมูล เป็ นไปตามสาขาร้ านค้ าอาดิด าสที่ ไ ด้ ใ นขัน้ ที่ 1 จะแจก
แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างตามขันที
้ ่ 2 และใช้ วิธีสอบถามก่อนทุกครัง้ ว่า
เคยซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสหรื อไม่ หากตอบว่าใช่จะให้ ทาแบบสอบถามจนครบ 400 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลซึ่ง สร้ างขึน้ เพื่ อศึกษาปั จจัยที่ส่ง ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิด าสของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ได้ ม าจากการศึก ษาเอกสารต่า ง ๆ ทฤษฎี
แนวความคิดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุมกับสิ่งที่
ต้ องการศึกษา โดยแแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้ านลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น อาชี พ สถานภาพสมรส ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามที่มีคาถามให้ เลือกตอบหลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choice Question) จานวน
6 ข้ อดังนี ้
ข้ อที่ 1 เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1.1 ชาย
1.2 หญิง
ข้ อที่ 2 อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) มีการ
กาหนดอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป เนื่องจากเป็ นอายุเริ่ มต้ นที่สามารถทางานได้ (กระทรวงแรงงาน,
2562) ทังยั
้ งมีความคิดเป็ นของตนเองและสามารถตัดสินใจด้ านต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง (ชฎาภรณ์
ชวลี , 2556) การกาหนดช่วงอายุนัน้ ได้ จ ากรายงานส านักงานสถิ ติแห่ง ชาติ ซึ่ง มี การจัดทา
มาตรฐานกลุ่มอายุโดยใช้ Standard international age classification ขององค์การสหประชาชาติ

42
(UN) ในการพิจารณาเพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานสากล โดยเลือกใช้ กลุ่ม 10 ปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2544) งานวิจยั ครัง้ นี ้จึงสามารถแบ่งช่วงอายุที่ใช้ ในแบบสอบถามได้ 3 ช่วง ดังนี ้
2.1 อายุ 15 - 24 ปี
2.2 อายุ 25 - 34 ปี
2.3 อายุ 35 ปี ขึ ้นไป
ข้ อที่ 3 ระดับการศึกษา ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) ได้ แก่
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
ข้ อที่ 4 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale) การกาหนดรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนจากข้ อมูลฐานเงินเดือนขันต
้ ่าปริ ญญาตรี 15,000 บาทต่อ
เดือน (ดวงพร เลิศสิริลดากุล, 2561) ผู้วิจยั จึงเริ่มต้ นจากรายได้ เฉลี่ยนต่อเดือนช่วงแรกเป็ นต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ช่วงดังนี ้
4.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
4.2 15,001 - 25,000 บาท
4.3 25,001 - 35,000 บาท
4.4 35,001 - 45,000 บาท
4.5 ตังแต่
้ 45,001 บาท ขึ ้นไป
ข้ อที่ 5 อาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
5.1 นักเรี ยน / นักศึกษา
5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
5.3 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.4 ธุรกิจส่วนตัว
5.4 อาชีพอื่น ๆ โปรดระบุ
ข้ อที่ 6 สถานภาพสมรส ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) ได้ แก่
6.1 โสด
6.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อ จานวน 7 ข้ อเป็ นคาถามปลายเปิ ด
(Opornod-ended question) จานวน 3 ข้ อและคาถามปลายปิ ด (Closed-ended question)
จานวน 4 ข้ อโดยแต่ละข้ อใช้ ระดับการวัดข้ อมูลดังนี ้
ค าถามข้ อที่ 1 สอบถามจ านวนรองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ อ าดิ ด าสที่ ผ้ ู ตอบ
แบบสอบถามมี เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
คาถามข้ อที่ 2 สอบถามระดับราคาในการซือ้ รองเท้ า กีฬาแบรนด์อาดิดาสโดย
เฉลี่ย เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
คาถามข้ อที่ 3 สอบถามความถี่โดยเฉลี่ยในการซื ้อรองเท้ า กีฬาแบรนด์อาดิดาส
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
คาถามข้ อที่ 4 สอบถามเหตุผลที่ทาให้ ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส เป็ นระดับการ
วัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
คาถามข้ อที่ 5 สอบถามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส เป็ น
ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
คาถามข้ อที่ 6 สอบถามเกี่ยวกับช่องทางที่เลือกซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส เป็ น
ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
คาถามข้ อที่ 7 สอบถามเกี่ยวกับช่องทางในการวางแผนและการหาข้ อมูลรองเท้ า
กี ฬ าแบรนด์ อาดิดาสก่ อนตัดสิ นใจซื อ้ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)
ส่ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การรั บ รู้ คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า สิ น ค้ า รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาส ได้ แก่ ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า (Brand awareness) ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้ (Perceived
quality) ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า (Brand associations) ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า
(Brand loyalty) และด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า (Other proprietary brand
assets) ใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) รวมจานวน 16 ข้ อ โดยใช้ ระดับ
การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนนคือการ
คานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วงประกอบด้ วย
ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นด้ วย
ระดับที่ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับที่ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
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ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เมื่ อรวบรวมข้ อมูล และแจกแจงความถี่ แล้ ว จะใช้ เกณฑ์ ค่าเฉลี่ ย (Mean) ในการ
อภิปรายผล ซึง่ การคานวณความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชันใช้
้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
, 2561)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

= ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด - ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
= 5-1
5
≈ 0.08

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าตรา
สินค้ าในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าตรา
สินค้ าในระดับดี
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าตรา
สินค้ าในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าตรา
สินค้ าในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าตรา
สินค้ าในระดับน้ อยมาก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูล แนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาส จานวน 2 ข้ อ ซึ่งเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed-ended question) โดยแต่ละข้ อใช้ ระดับ
การวัดข้ อมูลดังนี ้
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสอีกในอนาคต ซึ่งแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราอัตรภาคหรื อมาตราช่วง (Interval Scale) และมีลกั ษณะคาถามแบบ Semantic
differential scale โดยกาหนดสเกล 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1-5 โดยที่ โดยที่ 5 จะเป็ นตัวเลขแทน
ความหมายทางบวกที่สดุ คือ ดีมาก และ 1 จะเป็ นตัวเลขที่แทนความหมายในทางลบที่สดุ คือ ไม่
ดีอย่างมาก โดยมีหลักเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
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5 คะแนน
ซื ้ออีกแน่นอน
4 คะแนน
ซื ้ออีก
3 คะแนน
ไม่แน่ใจ
2 คะแนน
ไม่ซื ้ออีก
1 คะแนน
ไม่ซื ้ออีกแน่นอน
เมื่อรวบรวมข้ อมูลและแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ เกณฑ์คา่ เฉลี่ย (Mean) ในการ
อภิปรายผล ซึง่ การคานวณความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชันใช้
้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
, 2561)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

= ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
= 5 -1
5
≈ 0.08

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีแนวโน้ มซื ้ออีกแน่นอน
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีแนวโน้ มซื ้ออีก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่ซื ้ออีก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่ซื ้ออีกแน่นอน
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ซึ่ง
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราอัตรภาคหรื อมาตราช่วง (Interval Scale) และมีลกั ษณะคาถาม
แบบ Semantic differential scale โดยกาหนดสเกล 5 ระดับ ตังแต่
้ 1-5 โดยที่ โดยที่ 5 จะเป็ น
ตัวเลขแทนความหมายทางบวกที่สดุ คือ ดีมาก และ 1 จะเป็ นตัวเลขที่แทนความหมายในทางลบ
ที่สดุ คือ ไม่ดีอย่างมาก โดยมีหลักเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
5 คะแนน
แนะนาหรื อชักชวนแน่นอน
4 คะแนน
แนะนาหรื อชักชวน
3 คะแนน
ไม่แน่ใจ
2 คะแนน
ไม่แนะนาหรื อชักชวน
1 คะแนน
ไม่แนะนาหรื อชักชวนแน่นอน
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เมื่อรวบรวมข้ อมูลและแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ เกณฑ์คา่ เฉลี่ย (Mean) ในการ
อภิปรายผล ซึง่ การคานวณความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชันใช้
้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
, 2561)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

= ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
= 5 -1
5
≈ 0.08

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีแนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวน
แน่นอน
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีแนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวน
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่แนะนาหรื อชักชวน
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีแนวโน้ มไม่แนะนาหรื อชักชวน
แน่นนอน
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลในครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึง่ ขันตอนในการด
้
าเนินการสร้ างมีดงั นี ้
1. ศึก ษาค้ นคว้ า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิ จัยที่ เกี่ ย วข้ องต่าง ๆ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขคของแบบสอบถาม ได้ แก่ ข้ อมูล ลักษณะประชากรศาสตร์ การ
รับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า พฤติกรรมการซื ้อ และแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
3. นาข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างแบบสอบถามฉบับร่ าง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสาร
นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื ้อหา ความถูกต้ อง และคาแนะนาเพื่อนามาปรับปรุ ง
แก้ ไข
4. นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุ ง ตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์
เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อปรับปรุ งให้ มีความถูกต้ อง ทังความเที
้
่ยงตรงของ
เนื่องหาและการใช้ ภาษา ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out)
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5. นาแบบสอบถามที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วไปทดลองใช้ (Try
Out) กับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีสมั ประสิทธิ์อลั ฟา (ɑCoefficient) ของครอนบัค (Cronbach alpha Coefficiennt) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560) โดย
ค่าอัลฟาที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ ของแบบสอบถาม จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ ɑ ≤1 ค่าที่
ใกล้ เคียง 1 มากแสดงว่ามีค่าความเชื่อมัน่ สูง โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ไม่ต่ากว่า
0.70 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) จากการการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ จานวน 30 ชุด
ซึ่งได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ มีต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินค้ าของรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสดังนี ้
1. ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
เท่ากับ 0.883
2. ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้
เท่ากับ 0.882
3. ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
เท่ากับ 0.823
4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
เท่ากับ 0.841
5. ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า
เท่ากับ 0.920
6. แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จานวน 400 ชุด เพื่อทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การกาหนดข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วยข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
จากกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน ที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่
ได้ จากขันตอนการเลื
้
อกกลุม่ ตัวอย่าง
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ าจากเอกสาร
บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง รวมไปถึงข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ตลอดจน
สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ตา่ ง ๆ เพื่อประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดเรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ จัดกระทาข้ อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจยั ตรวจดูความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม และทาการคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
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2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และ
สมบูรณ์ มาลงรหัสตามที่ได้ กาหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูล (Processing) นาแบบสอบถามที่ลงรหัสเรี ยบร้ อยแล้ วมา
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการประมวลผลของข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป SPSS
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราห์ข้อมูล
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จัดหมวดหมู่เพื่อทราบลักษณะ
ได้ แก่
4.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบลักษณะประชากรทัว่ ไปโดยใช้ ตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage)
4.1.2 วิเ คราะห์ ข้อมูล พฤติกรรมการซือ้ การรั บรู้ คุณค่าตราสินค้ า และ
แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ วิธีทางสถิติ
4.2.1 สถิตวิ ิเคราะห์คา่ ที (Independent t - test) ใช้ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยจาก
กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้ แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์
ด้ านเพศ และด้ านสถานภาพสมรส ที่ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4.2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Anova) ใช้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
1 ได้ แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้ านอายุ ด้ านระดับการศึกษา ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
ด้ า นอาชี พ ที่ ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิด าสของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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4.2.3 สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ใช้
ในการวิเคราะห์ตวั แปรตามที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่
มีความสัมพันธ์ กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นกับตัวแปรตาม เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ คณ
ุ ค่า
ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิด าสของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นการทดสอบสมมติฐานที่ 3
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็ นการนาเสนอข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมา
โดยนามาบรรยายถึงลักษณะของข้ อมูลที่เก็บมาได้ ซึ่งการบรรยายลักษณะของข้ อมูลตลอดจนการ
วิเคราะห์ และแปลผลจะเป็ นเฉพาะในส่วนของข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนเท่านัน้ (ธานินทร์
ศิลป์จารุ, 2551) ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) พื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้บริโภคในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ แบบสอบถามส่วนที่ 2 พฤติกรรมการ
ซื ้อ และแบบสอบถามส่วนที่ 3 การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ า โดยใช้ สูตรดังต่อไปนี ้ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2561)
P

เมื่อ

f
100
n

แทน ร้ อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
แทน ความถี่ของข้ อมูลในแต่ละกลุม่
f
n
แทน จานวนความถี่ทงหมดหรื
ั้
อจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ แปลความหมายข้ อมูลของผู้บริ โภคในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ แบบสอบถามส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื ้อ และแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า โดยใช้ สตู รดังต่อไปนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
P

X 

เมื่อ

X

x
n

i

แทน
แทน
แทน

x

i

n

คะแนนค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้ แปลความหมาย
ของข้ อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 3 การรับรู้ คุณค่าตราสินค้ า และแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ สตู รดังต่อไปนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
S .D. 

เมื่อ

n x 2 

 x 
2

nn  1

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่
ตัวอย่าง
x
แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
 x 2 แทน ผลของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
้
าลังสอง
 x  แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
2. สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ รวม โดย
ใช้ วิธีคา่ สัมประสทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560)
S .D.

แทน

2



k Covariance Variance
1  (k  1)Covariance Variance

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่
k
จานวนคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถาม
Convariance
ต่าง ๆ
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
Variance
3. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
3.1 t - test ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุม่ เป็ นอิสระต่อกัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560)
3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน
เมื่อ

แทน
แทน
แทน

a

t

X1  X 2
Sp

1
1

n1 n 2

สถิตทิ ดสอบ t มีองศาอิสระ

n1  n2  2

โดยที่
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S p2 

n1  1S12  n2

 1S 22
n1  n 2  2

3.1.2 กรณีที่มีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน
X1  X 2

t

S 12
S2
 2
n1
n2

สถิตทิ ดสอบ t มีองศาอิสระ v โดยที่

S
v



n1  S 22 n 2
S n1 S 22 n 2

n1  1 n 2  1

เมื่อ

2
1
2
1

ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ i ; i = 1 , 2
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจาก
Sp
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
ni
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ i
S12
แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุ่มที่ i ; i = 1, 2
แทน ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ 1
n1
แทน ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ 2
n2
แทน องศาความเป็ นอิสระ
df
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -way Analysis of Variance)
ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุ่มขึ ้นไป (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2561)
Xi

แทน
แทน

2
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ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
แหล่งความ
แปรปรวน

ผลรวมกาลังสอง

df

ค่าประมาณของ
ความแปรปรวน

F

MS

ระหว่างกลุม่

SS b

k 1

MS b

ภายในกลุม่

MS w

nk

MS w

รวม

SS t

n 1

MS b

MS w

3.2.1 ใช้ คา่ F-test กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2561) มีสตู รดังนี ้
F

โดยที่

เมื่อ

k 1

แทน

nk

แทน

df b

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

df w

แทน

F

MS b
MS w
SS b
SS w
K

N

MS b
MS w

Degree of Freedom สาหรับการผันแปร
ระหว่างกลุม่ dfb
Degree of Freedom สาหรับการผันแปร
ระหว่างกลุม่ dfw
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา F-distribution
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ผลบวกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
ผลบวกกาลังสองภายในกลุ่ม
จานวนกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ชันแห่
้ งความอิสระของความแปรปรวนระหว่าง
กลุม่
ชันแห่
้ งความอิสระของความแปรปรวนภายใน
กลุม่
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กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคูท่ ี่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 หรื อ ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สตู รตามวิธี
Least Significant Difference ( LSD ) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2561) ใช้ สตู รดังต่อไปนี ้
LSD  t1

2

;n  k

1
1
MSE  

n j 
 ni

ni  n j

โดยที่

df w  n  k

เมื่อ

ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับกลุม่
ตัวอย่างที่ i และ j
MSE แทน Mean Squared Error ( MS w )
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
k
n
แทน จานวนตัวอย่างทังหมด
้
a
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
3.2.2 ใช้ คา่ Brown - Forsythe (  ) ใช้ ในกรณีที่มีความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่ ไม่เท่ากัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560) มีสตู รดังนี ้
LSD

แทน



MS B
MS w

1  ni  2
MS w   
S i
N


i 1
k

เมื่อ


MS B

MS w

k

n
N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythei
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสาหรับสถิติ
Brown-Forsythe
จานวนกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดประชากร
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แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคูท่ ี่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 หรื อ ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สตู รตามวิธี
Dunnett’s T3 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่าง
S12

t

เมื่อ

Xi  X j


MS w  1  1 
n
n
j
 i

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
MS w
ค่าประมาณความแปรปรวนภายในกลุม่
(Mean Square within group) สาหรับ
Brown-Forsythe
Xi
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
Xj
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
Ni
แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่มที่ i
แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่มที่ j
Nj
3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ
(X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบาย
ได้ นี ้เรี ยกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ε) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู
จะเป็ นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ β1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้ จากการค้ านวณโดย
กลุม่ ตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่คานวณได้ จะต้ องเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ที่ทา
ให้ สมการดังกล่าว มีคา่ ความคาดเคลื่อนก ้าลังสองรวมกันน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Square :
OLS) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560)
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
t

แทน
แทน

Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk+ + ε

สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของกลุม่ ตัวอย่าง
Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk
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โดยที่ X
คือ ตัวแปรอิสระ
Y
คือ ตัวแปรตาม
K
คือ จานวนตัวแปรอิสระ
เมื่อ α และ a เป็ นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรื อ ค่าของ Y เมื่อให้ ตวั
แปรอิสระทังหมดมี
้
ค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน β และ b เป็ นสัมประสิทธิ์ ถดถอย (Partial regression
coefficient) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึง่ หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อ
ตัวแปรอิสระนันเปลี
้ ่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคา่ คงที่ โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์ a และ b
สามารถคานวณได้ จากสูตรดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560)
a = Y - b1X1 - b2X2 - …- bkXk

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ
bi 

 X Y   X Y
n X   X 
i i

i

2
i

i

2

i

1. ความผิดพลาด (error) ต้ องเป็ นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้ ง
ปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะต้ อง
เท่ากัน
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็ นอิสระต่อกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์จะต้ องเป็ นอิสระต่อกัน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ม้ ่งุ ศึกษาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของ
ข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อเพื่อให้ เข้ าใจและสื่อควาหมายได้ ตรงกัน ดังนี ้
H0
แทน
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
H1
แทน
สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)
n
แทน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
̅
แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
M.S.
แทน
ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of
Squares)
SS
แทน
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
t
แทน
ค่าทีใช้ พิจารณา t – Distribution
F
แทน
ค่าสถิตทิ ีใช้ พิจารณาใน F-distribution
df
แทน
ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
Sig.
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติจากสถิติจากการทดสอบ
ที่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปคานวนเพื่อใช้ ใน
การ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (Sig (2-tailed))
*
แทน
ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**
แทน
ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 5 ตอน ตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและสถานภาพสมรส
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ คณ
ุ ค่าตรา
สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์ อ าดิ ด าส ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร 5 ด้ าน คือ ด้ านการรู้ จกั ตราสินค้ า ด้ านคุณภาพที่รับรู้ ด้ านความผูกพันกับตรา
สินค้ า ด้ านความภักดีตอ่ ตราสิ นค้ า และด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ต่อแนวโน้ มพฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือ น อาชี พ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 พฤติกรรมการซื ้อมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที่ 3 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าประกอบด้ วย ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
ด้ านคุณ ภาพที่ ถูก รั บรู้ ด้ านความผูก พันกับตราสิน ค้ า ด้ า นความภักดี ต่อ ตราสิน ค้ า และด้ า น
สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ าที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ข้ อมูล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดจะจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส วิเคราะห์โดยการหาค่าร้ อยละ ดัง
แสดงในตารางที่ 3
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ตาราง 3 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้ อยละ ของข้ อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพและสถานภาพสมรส
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
อายุ 15 - 24 ปี
อายุ 25 - 34 ปี
อายุ 35 ปี ขึ ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
ตังแต่
้ 45,001 บาท ขึ ้นไป
รวม

จานวน(คน)

ร้ อยละ

218
182
400

54.50
45.50
100.00

40
303
57
400

10.00
75.75
14.25
100.00

47
285
68
400

11.75
71.25
17.00
100.00

43
110
103
62
82
400

10.75
27.50
25.75
15.50
20.50
100.00

59
ตาราง 3 (ต่อ)
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน(คน)

ร้ อยละ

45
247
50
58
400

11.25
61.75
12.50
14.50
100.00

330
70
400

82.50
17.50
100.00

อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
รวม

จากตารางที่ 3 แสดงข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามี
รายละเอียดดังนี ้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50
และเป็ นเพศหญิงจานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.50
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี จานวน 303 คน คิดเป็ นร้ อยละ
75.75 รองลงมาคืออายุ 35 ปี ขึ ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.25 และ อายุ 15 - 24 ปี
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
285 คนคิดเป็ นร้ อยละ 71.25 รองลงมาคือการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 68 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 17.00 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.75 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 25,000 บาท จานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.50 รองลงมาคือรายได้ 25,001 - 35,000 บาท
จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 ตังแต่
้ 45,001 บาท ขึ ้นไป จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ
20.50 รายได้ 35,001 - 45,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.50 และ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.75 ตามลาดับ
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อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 247 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 61.75 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัวจานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.50 ข้ าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 และนักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 45 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 11.25 ตามลาดับ
สถานภาพการสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจานวน 330 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 82.50 และสมรส / อยูด่ ้ วยกัน จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการซือ้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ตาราง 4 แสดงความถี่และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามพฤติกรรมด้ านต่างๆเป็ นความถี่ (คน)
ร้ อยละ
พฤติกรรมการซื ้อ
1. ปั จจุบนั มีรองเท้ ากีฬาแบรนด์
อาดิดาสทังหมดกี
้
่ คู่
2. ระดับราคาในการซื ้อรองกีฬาแบรนด์
อาดิดาสโดยเฉลี่ย
3. ความถี่ที่ซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
อาดิดาสในช่วงระยะเวลา 12 เดือน

Min
1

Max
4

̅
1.703

S.D.
0.032

1,800

6,500

3808.500

52.975

1

2

1.183

0.193

จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าปั จจุบนั ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากที่สุดคือ 4 คู่ น้ อยที่สุดคือ 1 คู่โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.703 คู่ หรื อ 2 คู่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.032 ส่วนระดับราคาในการซื ้อรองกีฬา
แบรนด์อาดิดาสโดยเฉลี่ย พบว่าระดับราคาที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามซื ้อสูงที่สดุ คือ 6,500 บาท น้ อย
ที่ สุด คื อ 1,800 บาทโดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 3,808.500 บาท จากการประมาณระดับ ราคาของ
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รองเท้ าแบบช่วงที่ประกอบไปด้ วยค่าต่าสุดและค่าสูงสุดจากการคานวนระดับราคาของสินค้ าควร
อยู่ที่ 3,300 – 4,400 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 52.975 และด้ านความถี่ในการซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ต่าสุด 1 คู่ สูงสุด 2 คู่ โดยมีคา่ เฉลี่ยประมาณ
1 คู่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.193
ตาราง 5 แสดงจานวนร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการซื ้อ
จานวน(คน)
4. เหตุผลที่ทาให้ ซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาส
รูปแบบของผลิตภัณฑ์
208
ตราสินค้ า
34
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
44
โปรโมชัน่
48
สื่อออนไลน์
31
รองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/สูญหาย
35
รวม
400
5. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
อาดิดาส
ตนเอง
295
แฟน
40
เพื่อน
30
ดารา/นักแสดง
35
รวม
400

ร้ อยละ
52.00
8.50
11.00
12.00
7.75
8.75
100.00

73.75
10.00
7.75
8.75
100.00
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ตาราง 5 (ต่อ)
พฤติกรรมการซื ้อ
6. ช่องทางที่เลือกหากต้ องการซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
อาดิดาส
ร้ านค้ าของอาดิดาส
ร้ านค้ าสเปเชียลลิสต์ (เช่น Carnival,Seek)
ร้ านค้ ามัลติแบรนด์ (เช่น Supersports)
เคาน์เตอร์ รองเท้ าในห้ างสรรพสินค้ า
ร้ านค้ าออนไลน์ (Adidas Online)
รวม
7. การวางแผนและหาข้ อ มูล รองเท้ า กี ฬ าแบรนด์
อาดิดาสก่อนตัดสินใจซื ้อ
อินเทอร์ เน็ต
เพื่อนหรื อคนรู้จกั
พนักงานขาย
รวม

จานวน(คน)

ร้ อยละ

211
45
79
34
31
400

52.75
11.25
19.75
8.50
7.75
100.00

272
96
32
400

68.00
24.00
8.00
100.00

จากผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้จานวน 400 คน โดยจาแนกตามตัวแปรดังนี ้
4. เหตุผลที่ทาให้ ซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากที่สดุ คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ คิด
เป็ นร้ อยละ 52.00 รองลงมาคือ โปรโมชัน่ คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพคิดเป็ น
ร้ อยละ 11.00 รองเท้ าคู่เดิมชารุ ด/สูญหาย คิดเป็ นร้ อยละ 8.75 ตราสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 8.50
และสื่อออนไลน์ คิดเป็ นร้ อยละ 7.75 ตามลาดับ
5.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซือ้ รองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากที่สุดคือ ตนเอง คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.75 รองลงมาคือแฟน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ดารา/นักแสดง คิดเป็ นร้ อยละ 8.75 และ
เพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 7.75 ตามลาดับ
6. จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ช่องทางที่เลือกหากต้ องการซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
อาดิดาสมากที่สดุ คือ ร้ านค้ าของอาดิดาส คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 รองลงมาคือ ร้ านค้ ามัลติแบรนด์
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(เช่น Supersports) คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 ร้ านค้ าสเปเชียลลิสต์ (เช่น Carnival, Seek) คิดเป็ นร้ อย
ละ 11.25 เคาน์เตอร์ รองเท้ าในห้ างสรรพสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 8.50 และร้ านค้ าออนไลน์ (Adidas
Online) คิดเป็ นร้ อยละ 7.75 ตามลาดับ
7.การวางแผนและหาข้ อมู ล รองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ อ าดิ ด าสก่ อ นตัด สิ น ใจซื อ้ จาก
แหล่งที่มากที่สุดคือ อินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 68.00 เพื่อนหรื อคนรู้ จัก คิดเป็ นร้ อยละ 24.00
และพนักงานขาย คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่ อการรั บรู้ คุณค่ าตรา
สินค้ า
ในการศึกษาส่วนนี ้ได้ ทาการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ า
ประกอบไปด้ วย ด้ านการรู้ จักตราสินค้ า ด้ านคุณภาพที่รับรู้ ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ าน
ความภัก ดีต่อตราสิ นค้ า และด้ านสิน ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ๆ ของตราสิ นค้ า ที่ ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินค้ า ที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า
1.1 ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
1.2 ด้ านคุณภาพที่รับรู้
1.3 ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
1.4 ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
1.5 ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า
รวม

̅
4.482
3.888
3.865
3.289
3.921
3.889

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.410
0.475
0.587
0.890
0.756
0.389

ดีมาก
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า
ที่มีต่อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็ นโดยรวมเกี่ยวกับการรับรู้ คุณค่าตรา
สินค้ าอยูใ่ นระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.889 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ วพบว่า ด้ านการรู้จกั
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ตราสิ นค้ าเป็ นปั จ จัยที่ มี ระดับความคิดเห็นคะแนนอยู่ในระดับ ดีม าก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.482
รองลงมาคือด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.921 ด้ านคุณภาพที่รับรู้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.888 ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.865 และด้ านความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ ามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.289 ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อด้ าน
การรู้จกั ตราสินค้ า ที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
2.1 ท่านรู้จกั ตราสินค้ าอาดิดาสเป็ นอย่างดี
2.2 ท่านสามารถจดจาสัญ ลักษณ์ ของตราสินค้ า
อาดิดาสได้ เป็ นอย่างดี
2.3 เมื่อพูดถึงสินค้ าประเภทกีฬาท่านจะนึกถึงตรา
สินค้ าอาดิดาสเป็ นอันดับแรก
2.4 ท่า นคิด ว่า ตราสิ น ค้ า อาดิด าสมี ชื่ อ เสี ย งทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
รวม

̅
4.505
4.620

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.588
0.506

ดีมาก
ดีมาก

4.358

0.515

ดีมาก

4.445

0.573

ดีมาก

4.482

0.410

ดีมาก

จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ าที่
มีตอ่ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ า อยู่ใน
ระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.482 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมาก ได้ แก่ ท่านสามารถจดจาสัญลักษณ์ของตราสินค้ าอาดิดาสได้ เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.620 รองลงมาคือท่านรู้จกั ตราสินค้ าอาดิดาสเป็ นอย่างดีมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.505 ท่านคิด
ว่าตราสินค้ าอาดิดาสมีชื่อเสียงทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.445 และ
เมื่อพูดถึง สินค้ าประเภทกี ฬาท่านจะนึกถึงตราสิ นค้ าอาดิดาสเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.445 ตามลาดับ
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อด้ าน
คุณภาพที่รับรู้ ที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านคุณภาพที่รับรู้
3.1 รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสผลิตจากวัสดุที่มี
คุณภาพ
3.2 รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่
เสมอ
3.3 รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสคุ้มค่ากับการใช้ งาน
3.4 รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษ
หลากหลายให้ เลือก
รวม

̅
3.845

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.531

ดี

3.945

0.611

ดี

3.898
3.865

0.541
0.568

ดี
ดี

3.888

0.475

ดี

จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ ด้ านคุณภาพที่รับรู้ ที่มี
ต่อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็ นโดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ า อยู่ใน
ระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.888 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ได้ แก่ รองเท้ า แบรนด์ อาดิดาสมี นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.945
รองลงมาคือรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสคุ้มค่ากับการใช้ งานมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.898 รองเท้ าแบรนด์
อาดิด าสมี คุณ สมบัติพิ เ ศษหลากหลายให้ เ ลื อ กมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.865 และรองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสผลิตจากวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.845 ตามลาดับ
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อด้ าน
ความผูกพันกับตราสินค้ า ที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
4.1 รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสบ่งบอกภาพลักษณ์ของ
ท่านจากตัวสินค้ า
4.2 รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสตอบโจทย์การใช้ งานใน
ชีวิตประจาวันของท่าน
4.3 ท่า นรู้ สึ ก มั่น ใจที่ ไ ด้ ส วมใส่ ร องเท้ า แบรนด์
อาดิดาส
รวม

̅
3.828

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.663

ดี

3.753

0.676

ดี

4.015

0.645

ดี

3.865

0.587

ดี

จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ ด้ านความผูกพันกับตรา
สินค้ าที่มีต่อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็ นโดยรวมเกี่ ยวกับคุณค่าตรา
สินค้ าอยู่ในระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.865 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้ แก่ ท่านรู้ สึกมั่นใจที่ได้ สวมใส่รองเท้ า แบรนด์อาดิดาสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.015 รองลงมาคือรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสบ่งบอกภาพลักษณ์ของท่านจากตัวสินค้ า มีค่าเฉลี่ย
เท่า กับ 3.828 และรองเท้ า แบรนด์ อ าดิด าสตอบโจทย์ ก ารใช้ ง านในชี วิต ประจ าวั น ของท่า นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.753 ตามลาดับ
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อด้ าน
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้
5.1 ทุกครัง้ ที่ทา่ นซื ้อรองเท้ าท่านตังใจที
้ ่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาส
5.2 หากมีผ้ แู นะนาให้ ท่านซื ้อรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ
ท่านก็จะไม่เปลี่ยนใจไปซื ้อ
5.3 แม้ จะมีรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ ออกมาใหม่ในราคา
ที่ใกล้ เคียงกัน ท่านก็จะไม่เปลี่ยนใจไปซื ้อ
รวม

̅
3.388

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.982

ปานกลาง

3.278

0.937

ปานกลาง

3.203

0.972

ปานกลาง

3.289

0.890

ปานกลาง

จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ ด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าที่มีต่อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็ นโดยรวมเกี่ ยวกับคุณค่าตรา
สินค้ าอยู่ในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.289 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้ แก่ ทุกครัง้ ที่ท่านซื ้อรองเท้ าท่านตังใจที
้ ่จะซื ้อรองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.388 รองลงมาคือหากมีผ้ แู นะนาให้ ท่านซื ้อรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ ท่านก็
จะไม่เปลี่ยนใจไปซื ้อมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.278 และแม้ จะมีรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ ออกมาใหม่ในราคา
ที่ใกล้ เคียงกัน ท่านก็จะไม่เปลี่ยนใจไปซื ้อมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.203 ตามลาดับ
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อด้ าน
สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า ที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า
6.1 ท่านคิดว่าเครื่ องหมายการค้ าหรื อโลโก้ ของ
อาดิดาสมีความโดดเด่นจึงช่วยให้ ท่านไม่สับสน
กับยี่ห้ออื่นๆ
6.2 ร้ านและบรรยากาศภายในร้ านท าให้ ท่า น
ตัดสินใจซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
6.3 การให้ บริ การของพนักงานในร้ านทาให้ ท่าน
สามารถเลือกซื ้อรองเท้ าได้ ตรงกับความต้ องการ
ของท่าน
รวม

̅
4.120

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.820

ดี

3.835

0.857

ดี

3.808

0.645

ดี

3.921

0.832

ดี

จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ ด้ านด้ านสินทรั พ ย์
ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ า อยู่ใน
ระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.921 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ได้ แก่ ท่านคิดว่าเครื่ องหมายการค้ าหรื อโลโก้ ของอาดิดาสมีความโดดเด่นจึงช่วยให้ ท่านไม่
สับสนกับยี่ห้ออื่นๆมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.120 รองลงมาคือร้ านและบรรยากาศภายในร้ านทาให้ ท่าน
ตัดสินใจซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.835 และการให้ บริ การของพนักงานในร้ าน
ทาให้ ท่า นสามารถเลื อกซื อ้ รองเท้ า ได้ ต รงกับ ความต้ อ งการของท่า นมี ค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 3.808
ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่ อแนวโน้ มพฤติกรรม
การซือ้ รองเท้ าแบรนด์ อาดิดาส
ในการศึกษาส่วนนี ้ได้ ทาการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ประกอบไปด้ วย แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต และ
แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แนวโน้ มที่
จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
แนวโน้ มพฤติกรรม
4.1 แนวโน้ ม ที่ จ ะซื อ้ รองเท้ า แบรนด์อาดิดาสใน
อนาคต

̅
4.393

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.624 มี แ นวโน้ มซื อ้ อี ก
แน่นอน

จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็ น
โดยรวมเกี่ยวกับแนวโน้ มที่จะซื อ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสอีก ในอนาคต ในระดับมีแนวโน้ มซื ้ออีก
แน่นอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.393
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แนวโน้ มที่
จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
แนวโน้ มพฤติกรรม
4.2 แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

̅
4.333

S.D. ระดับความคิดเห็น
0.612 มีแนวโน้ มแนะนา
หรื อชักชวนแน่นอน

จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็ น
โดยรวมเกี่ยวกับแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ในระดับมี
แนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวนแน่นอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.333
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในส่วนนี ้สามารถแบ่ง
สมมติฐานย่อยตามข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามตัวแปรดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริโภคทีมีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้ างต้ นจะมีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี ้
(H0) : ผู้บริ โภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกแตกต่างกัน
(H1) : ผู้บริ โภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์นนจะใช้
ั้
การทดสอบหาค่า t-test และการทดสอบ
สมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้
Lavene’s Test for Equality of Variances หากค่าSig. มีคา่ มากกว่า 0.05 จะใช้ t-test กรณี
Equal Variances Assumed ในการทดสอบสมมติฐาน และถ้ าหากค่า Sig. ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
ดังนันจะใช้
้
t-test กรณี Equal Variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
(H0) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(H1) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. 2 tailedมีคา่ น้ อยกว่า 0.05
Levene’s Test

แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

F
1.458

Sig.
0.228

2.232

0.136

จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่า
1. ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตพบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.228
หมายความว่าค่าความแปรปรวนของเพศไม่แตกต่างกันจึงใช้ คา่ t-test ในกรณี Equal variances
not assumed
2. ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสพบว่ามีค่า
Sig. เท่ากับ 0.136 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของเพศไม่แตกต่างกันจึงใช้ คา่ t-test ในกรณี
Equal variances not assumed
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เพศ
̅

1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต

ชาย

4.344

0.612 -1.704** 398

0.000

หญิง
ชาย

4.451
4.342

0.635
0.611 -3.585** 398

0.000

หญิง

4.440

0.590

2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาส

S.D.

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t

df

Sig.
(2-tailed)

แนวโน้ มพฤติกรรม
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์
t-test สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ค่า Sig เท่ากับ 0.000 มีค่า
น้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในเพศหญิงจะมีแนวโน้ ม ที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคตแน่นอนมากกว่าผู้ชาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.107
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ค่า Sig
เท่ากับ 0.000 มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในเพศหญิ งจะมี
แนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสแน่นอนมากกว่าผู้ช าย โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.098
สมมติฐ านข้ อ ที่ 1.2 ผู้บ ริ โ ภคที มี อ ายุ แตกต่า งกัน มี พ ฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้ างต้ นจะมีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี ้
(H0) : ผู้บริ โภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกแตกต่างกัน
(H1) : ผู้บริ โภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์นนั ้ จะใช้ การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานของ (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. 2 tailed มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของกลุ่ม ตัว อย่า งแต่ละกลุ่ม โดยใช้
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูล
เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง F - test และถ้ าหากค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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หมายความว่า ค่า ความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง
Brown - Forsythe
ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ
ฐานรอง (H1) แต่ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. น้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparisons) โดยใช้ วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) สาหรับกรณีที่
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้ วิธีทดสอบ Dunnett T3 สาหรับกรณีที่ความแปรปรวน
แตกต่างกัน :ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
(H0) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(H1) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามอายุ)
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

Levene
Statistic
0.578

df1

df2

Sig.

2

397

0.557

5.323**

2

397

0.005

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ พบว่า
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีค่า Sig เท่ากับ 0.557 มีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1 ) ค่าความ
แปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุม่ เท่ากันจึงใช้ สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 17
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2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากับ
0.005 มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ค่า
ความแปรปรวนของข้ อมูล แต่ล ะกลุ่ม ไม่เท่ากันจึง ใช้ สถิ ติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐานดังตาราง 18
ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามอายุ)

แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่

SS

df

MS

0.239

2

0.120

397

0.374

ภายในกลุม่ 148.538
รวม

148.778

F

Sig.

0.320 0.726
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร (จ าแนกตามอายุ) ด้ านแนวโน้ ม ที่จ ะซื อ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้ สถิติ F-test พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.726 มีคา่ มากกว่า 0.05
นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอายุ
แตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์ อ าดิ ด าสของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามอายุ)
แนวโน้ มพฤติกรรม
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

BrownForsythe
1.439

df1

df2

Sig.

2

115.004

0.241

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (จาแนกตามอายุ) ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีคา่ Sig เท่ากับ
0.241 มีค่ามากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้ างต้ นจะมีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี ้
(H0) : ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกแตกต่างกัน
(H1) : ผู้บริ โภคที่มี ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์นนั ้ จะใช้ การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานของ (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. 2 tailed มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของกลุ่ม ตัว อย่า งแต่ละกลุ่ม โดยใช้
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูล
เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง F - test และถ้ าหากค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง
Brown - Forsythe
ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ
ฐานรอง (H1) แต่ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. น้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparisons) โดยใช้ วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) สาหรับกรณีที่
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้ วิธีทดสอบ Dunnett T3 สาหรับกรณีที่ความแปรปรวน
แตกต่างกัน :ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
(H0) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(H1) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามระดับการศึกษา)
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

Levene
Statistic
0.087

df1

df2

Sig.

2

397

0.917

3.985*

2

397

0.019

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีค่า Sig เท่ากับ 0.971 มีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1 ) ค่าความ
แปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุม่ เท่ากันจึงใช้ สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 20
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2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากับ
0.005 มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ค่า
ความแปรปรวนของข้ อมูล แต่ล ะกลุ่ม ไม่เท่ากันจึง ใช้ สถิ ติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐานดังตาราง 21
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามระดับการศึกษา)

แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่

SS

df

MS

2.096

2

1.048

397

0.369

ภายในกลุม่ 146.681
รวม

148.778

F

Sig.

2.837 0.060
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (จาแนกตามระดับการศึกษา) ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้ สถิติ F-test พบว่ามีคา่ Sig เท่ากับ 0.060 มีคา่ มากกว่า
0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่
มี อ ายุแ ตกต่า งกั น มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์ อ าดิ ด าสของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามระดับการศึกษา)
แนวโน้ มพฤติกรรม
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

BrownForsythe
0.445

df1

df2

Sig.

2

118.365

0.642

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (จาแนกตามระดับการศึกษา) ด้ านแนวโน้ มที่จะ
แนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า
Sig เท่ากับ 0.642 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวน
ให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคทีมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้ างต้ นจะมีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี ้
(H0) : ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกแตกต่างกัน
(H1) : ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์นนั ้ จะใช้ การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานของ (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. 2 tailed มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของกลุ่ม ตัว อย่า งแต่ละกลุ่ม โดยใช้
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูล
เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง F - test และถ้ าหากค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง
Brown - Forsythe
ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ
ฐานรอง (H1) แต่ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. น้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparisons) โดยใช้ วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) สาหรับกรณีที่
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้ วิธีทดสอบ Dunnett T3 สาหรับกรณีที่ความแปรปรวน
แตกต่างกัน :ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
(H0) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(H1) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 22 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน)
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

Levene
Statistic
0.207

df1

df2

Sig.

4

395

0.935

14.429**

4

395

0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีคา่ Sig เท่ากับ 0.935 มีคา่ มีคา่
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1 ) ค่าความ
แปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุม่ เท่ากันจึงใช้ สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 23
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2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากับ
0.000 มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ค่า
ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้ สถิติ Brown - Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐานดังตาราง 24
ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน)

แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่

SS

df

MS

5.573

4

1.393

395

0.363

ภายในกลุม่ 143.204
รวม

148.778

F

Sig.

3.843* 0.004

399

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน) ด้ านแนวโน้ มที่จะ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้ สถิติ F-test พบว่ามีคา่ Sig เท่ากับ 0.004 มีคา่ น้ อย
กว่า 0.05 นัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตก
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Maltiple Comparison)
โดยใช้ วิธีทดสอบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัยทางสถิติ 0.05 ผล
การวิเคราะห์แสดงตาราง 24
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันกับแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต

รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
̅

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000

4.222

15,001 - 25,000

4.259

25,001 - 35,000

4.283

35,001 - 45,000

4.597

45,001 ขึ ้นไป

4.341

ต่ากว่า
15,001 - 25,001 - 35,001 - 45,001
หรื อเท่ากับ
25,000 35,000 45,000
ขึ ้นไป
15,000
4.222
4.259
4.283
4.597
4.341
-0.037
-0.061 -0.375** -0.119
(0.777) (0.637) (0.007) (0.373)
-0.024
(0.758)

-0.338**
(0.000)

-0.082
(0.341)

-0.314**
(0.001)

-0.058
(0.505)
0.256*
(0.012)

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 24 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
กับแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ใช้ วิธี Least Significant Diference (LSD)
พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท กับ 35,001 - 45,000
บาท มีคา่ Sig เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างเป็ นราย
คูก่ บั ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.01 โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบ
รนด์อาดิดาสในอนาคตน้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.375
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท กับ 35,001 - 45,000 บาท มีคา่
Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 25,000 บาท มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริ โภคที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ โภค
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิ
ดาสด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 - 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.338
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท กับ 35,001 - 45,000 บาท มีคา่
Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ 25,001 - 35,000
บาท มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้ อย
กว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.314
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท กับ 45,000 บาทขึ ้นไป มีคา่ Sig
เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ 35,001 - 45,000 บาท
มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 45,000 บาทขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.255
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน)
แนวโน้ มพฤติกรรม
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

BrownForsythe
1.859

df1

df2

Sig.

4

331.919

0.117

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน) ด้ านแนวโน้ มที่จะ
แนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า
Sig เท่ากับ 0.117 มีค่ามากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จ ะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที มี อาชี พ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้ างต้ นจะมีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี ้
(H0) : ผู้บริ โภคที่มี อาชี พที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกแตกต่างกัน
(H1) : ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์นนั ้ จะใช้ การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานของ (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. 2 tailed มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของกลุ่ม ตัว อย่า งแต่ละกลุ่ม โดยใช้
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูล
เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง F - test และถ้ าหากค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง
Brown - Forsythe
ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ
ฐานรอง (H1) แต่ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. น้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะปฏิ เ สธสมมติฐ านหลั ก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparisons) โดยใช้ วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) สาหรับกรณีที่
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้ วิธีทดสอบ Dunnett T3 สาหรับกรณีที่ความแปรปรวน
แตกต่างกัน :ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
(H0) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(H1) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามอาชีพ)
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

Levene
Statistic
2.204

df1

df2

Sig.

3

396

0.110

2.922*

3

396

0.034

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ พบว่า
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีคา่ Sig เท่ากับ 0.110 มีคา่ มีคา่
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1 ) ค่าความ
แปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุม่ เท่ากันจึงใช้ สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 27
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2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากับ
0.034 มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ค่า
ความแปรปรวนของข้ อมูล แต่ล ะกลุ่ม ไม่เท่ากันจึง ใช้ สถิ ติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐานดังตาราง 28
ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามอาชีพ)
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่

SS

df

MS

1.450

3

0.438

396

0.372

ภายในกลุม่ 147.328
รวม

148.778

F

Sig.

1.299 0.274

399

จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (จาแนกตามอาชีพ) ด้ านแนวโน้ มที่จะซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้ สถิติ F-test พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.726 มีคา่ มากกว่า 0.05
นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มี
อาชี พ แตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิ ด าสของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จาแนกตามอาชีพ)

แนวโน้ มพฤติกรรม
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

BrownForsythe
0.968

df1

df2

Sig.

3

102.669

0.411
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จากตาราง 28 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (จาแนกตามอาชีพ) ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้ จักซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ สถิติ Brown - Forsythe พบว่ามีค่า Sig
เท่ากับ 0.411 มีคา่ มากกว่า 0.05 นันคื
้ อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิ
ดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริ โภคทีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้ างต้ นจะมีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี ้
(H0) : ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกแตกต่างกัน
(H1) : ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์นนจะใช้
ั้
การทดสอบหาค่า t-test และการทดสอบ
สมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้
Lavene’s Test for Equality of Variances หากค่าSig. มีคา่ มากกว่า 0.05 จะใช้ t-test กรณี
Equal Variances Assumed ในการทดสอบสมมติฐาน และถ้ าหากค่า Sig. ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
ดังนันจะใช้
้
t-test กรณี Equal Variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
(H0) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(H1) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ตาราง 29 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. 2 tailedมีคา่ น้ อยกว่า 0.05
Levene’s Test

แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

F
6.245*

Sig.
0.013

1.958

0.163

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่า
1. ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตพบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.013
หมายความว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรสแตกต่างกันจึงใช้ คา่ t-test ในกรณี Equal
variances assumed
2. ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสพบว่ามีค่า
Sig. เท่ากับ 0.163 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกันจึงใช้ คา่ ttest ในกรณี Equal variances not assumed
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ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาส

สถานภาพ
สมรส
̅

โสด

4.355

S.D.

t

df

0.642 -2.661* 398

สมรส / 4.571
อยูด่ ้ วยกัน
โสด
4.303

0.498

สมรส / 4.471
อยูด่ ้ วยกัน

0.503

0.628 -2.429** 398

Sig.
(2-tailed)
0.008

0.017

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ สถิติการ
วิเคราะห์ t-test สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ค่า Sig เท่ากับ 0.008 มีคา่ มี
ค่าน้ อยกว่า 0.01 นันคื
้ อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าผู้บริ โภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จะมีแนวโน้ ม
จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแน่นอนมากกว่าสถานภาพโสด โดยมี ผลต่างค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 0.216
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ค่า Sig
เท่ากับ 0.017 มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นันคื
้ อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มี สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้ จัก ซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อาดิดาสแตกต่างกัน อย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดย
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สถานภาพสมรส / อยูด่ ้ วยกัน จะมีแนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
แน่นอนมากกว่าสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.168
สมมติฐานข้ อที่ 2 ผู้บริ โภคทีมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกัน มีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้ างต้ นจะมีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี ้
(H0) : ผู้บริ โภคทีมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ ซือ้ แตกต่างกัน มีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
(H1) : ผู้บริ โภคทีมี พ ฤติกรรมการซื อ้ ด้ านเหตุผลที่ ซื อ้ แตกต่างกัน มี แนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์นนั ้ จะใช้ การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) และการทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานของ (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. 2 tailed มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของกลุ่ม ตัว อย่า งแต่ละกลุ่ม โดยใช้
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูล
เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง F - test และถ้ าหากค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ ตาราง
Brown - Forsythe
ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ
ฐานรอง (H1) แต่ในกรณีที่ตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. น้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparisons) โดยใช้ วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) สาหรับกรณีที่
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้ วิธีทดสอบ Dunnett T3 สาหรับกรณีที่ความแปรปรวน
แตกต่างกัน :ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
(H0) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(H1) : ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้ านเหตุผลที่ซื ้อ)
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

Levene
Statistic
0.213**

df1

df2

Sig.

5

394

0.000

9.819**

5

394

0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านเหตุผลที่ซื ้อ พบว่า
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 มีคา่ มีคา่
น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐานรอง (H1) ค่าความ
แปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐานดัง
ตาราง 32
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากับ
0.000 มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ค่า
ความแปรปรวนของข้ อมูล แต่ล ะกลุ่ม ไม่เท่ากันจึง ใช้ สถิ ติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐานดังตาราง 33

91
ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้ านเหตุผลที่ซื ้อ)
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต

BrownForsythe
2.859*

df1

df2

Sig.

5

176.933

0.017

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ด้ านเหตุผลที่ ซื ้อ) แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.017 มีค่าน้ อยกว่า
0.05 นันคื
้ อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคมี
พฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
แตกแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Maltiple Comparison)
โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัยทางสถิติ
0.05 ผลการวิเคราะห์แสดงตาราง 34
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ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้ านเหตุผลที่ทาให้ ซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาส)
แนวโน้ มพฤติกรรม
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

BrownForsythe
2.765*

df1

df2

Sig.

5

141.961

0.020

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 33 ผลการทดสอบความแตกต่า งของพฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้ านเหตุผลที่ซื ้อ) แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวน
ให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีคา่ Sig เท่ากับ 0.020
มี ค่า น้ อ ยกว่ า 0.05 นัน้ คื อ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 )
หมายความว่าผู้บริ โภคมี พ ฤติกรรมการซือ้ ด้ านเหตุผลที่ ซื อ้ รองเท้ าแตกต่างกันมี แนวโน้ ม ที่ จ ะ
แนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสแตกแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ ทาง
สถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Maltiple Comparison)
โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัยทางสถิติ
0.05 ผลการวิเคราะห์แสดงตาราง 35
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ตาราง 34 แสดงการทดสอบผู้บริโภคที่มีเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกันกับแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เหตุผลที่ทาให้
ซื ้อรองเท้ า
̅

รูปแบบ
ของ
ผลิตภัณฑ์
4.372

รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์
ตราสินค้ า

4.372
4.444

ราคา
4.591
เหมาะสมกับ
คุณภาพ
โปรโมชัน่
4.394
สื่อออนไลน์

ราคา
ตรา เหมาะสม
สินค้ า
กับ
คุณภาพ
4.444 4.591
-0.072 -0.219
(1.000) (0.158)
-0.147
(0.977)

สื่อ
รองเท้ า
ออนไลน์ คูเ่ ดิม
โปรโมชัน่
ชารุด/
สูญหาย
4.394
4.750 4.171
0.018 -0.378 0.201
(1.000) (0.175) (0.954)
0.090
(1.000)
0.237
(0.512)

-0.306 0.273
(0.618) (0.862)
-0.159 -0.420
(0.988) (0.205)
-0.356 0.223
(0.242) (0.994)
0.579*
(0.048)

4.750

รองเท้ าคูเ่ ดิม 4.171
ชารุด/สูญหาย
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของผู้บริ โภคที่ มีเหตุผลที่ ซือ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสแตกต่างกันกับ แนวโน้ ม ที่จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้ วิธี Dunnett T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีเหตุผลเรื่ องสื่อออนไลน์ กับ รองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/สูญหาย มีค่า Sig เท่ากับ
0.048 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีเหตุผลเรื่ องสื่อออนไลน์ มีแนวโน้ มที่จะซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริโภคที่มีเหตุผลเรื่ องรองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/
สูญหาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ โภคที่ มีเหตุผลเรื่ องสื่อออนไลน์ มี
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แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมากกว่าผู้บริ โภคที่มีเหตุผลเรื่ องรองเท้ าคู่เดิม
ชารุด/สูญหาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.579
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตาราง 35 แสดงการทดสอบผู้บริโภคที่มีเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกันกับแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เหตุผลที่ทาให้
ซื ้อรองเท้ า
̅

รูปแบบ
ของ
ผลิตภัณฑ์
4.342

รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์
ตราสินค้ า

4.342
4.333

ราคา
4.295
เหมาะสมกับ
คุณภาพ
โปรโมชัน่
4.375
สื่อออนไลน์

ราคา
ตรา เหมาะสม
สินค้ า
กับ
คุณภาพ
4.333 4.295
0.009 0.047
(1.000) (1.000)
0.038
(1.000)

สื่อ
รองเท้ า
ออนไลน์ คูเ่ ดิม
โปรโมชัน่
ชารุด/
สูญหาย
4.375
4.750 4.114
-0.033 -0.408 0.228
(1.000) (0.123) (0.311)
-0.042
(1.000)
-0.800
(1.000)

-0.417 0.219
(0.193) (0.747)
0.455 0.181
(0.112) (0.909)
-0.375 0.261
(0.238) (0.308)
0.636*
(0.008)

4.750

รองเท้ าคูเ่ ดิม 4.114
ชารุด/สูญหาย
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตาราง 35 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของผู้บริ โภคที่ มีเหตุผลที่ซือ้ แตกต่างกันกับ
แนวโน้ มแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้ วิธี Dunnett T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีเหตุผลเรื่ องสื่อออนไลน์ กับ รองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/สูญหาย มีค่า Sig เท่ากับ
0.008 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีเหตุผลเรื่ องสื่อออนไลน์ มีแนวโน้ มที่จะแนะนา
หรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซื อ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างเป็ นรายคู่กับผู้บริ โภคที่ มี
เหตุผลเรื่ องรองเท้ าคู่เดิมชารุด/สูญหาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ โภคที่มี
เหตุผลเรื่ องสื่อออนไลน์ มีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
มากกว่าผู้บริโภคที่มีเหตุผลเรื่ องรองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/สูญหาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.636
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนนี ้สามารถแบ่งสมมติฐาน
ย่อยดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ ม พฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต สามารถเขียนสมมติฐานการทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
(H0) : การรั บรู้ คุณค่าตราสินค้ า ไม่สามารถทานายแนวโน้ ม พฤติกรรมการซื อ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
(H1) : การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต
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ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ านคือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลักก็ตอ่ เมื่อค่า Sig มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบแสดงดังตาราง 36
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
40.360
115.018
155.378

df
5
394
399

MS
F
8.072 27.651**
0.292

Sig.
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าได้ แก่ ด้ านการรู้จกั
ตราสินค้ า ด้ านคุณภาพที่รับรู้ ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า และ
ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และสามารถสร้ างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
เกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินใจคือการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
(Enter Multiple Regression Analysis)
แหล่งความแปรปรวน
(Constant)
ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
(x1)
ด้ านคุณภาพที่รับรู้ (x2)
ด้ านความผูกพันกับตรา
สินค้ า (x3)
ด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า (x4)
ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น
ๆ ของตราสินค้ า (x5)
R = 0.510
R2 = 0.259

Unstandardized
Standardized
SE
t
Sig.
(B)
( )
2.416
0.384
6.296** 0.000
0.003

0.070

0.002

0.048

0.960

-0.030

0.059

-0.023

-0.510 0.610

0.419

0.053

0.394

7.964** 0.000

0.143

0.035

0.203

4.118** 0.000

-0.003

0.037

-0.004

-0.090 0.928

Adjusted R2 = 0.250
SE = 0.540
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ Unstandardized (B) แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต (y) มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ าน
ความผูกพันกับตราสินค้ า (x3) และด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (x4)
เมื่อพิจาณาค่า Adjusted R2 พบว่าด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า (x3) และด้ าน
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (x4) เป็ นตัวแปรที่สามารถทานายแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคตได้ ร้อยละ 25.0 (Adjusted R2 = 0.250) แสดงว่ามีตวั แปรตัวอื่น ๆ ที่สามารถ
ร่วมทานายแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตได้ อีกร้ อยละ 75.0
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เมื่อพิจาณาค่า Unstandardized (B) พบว่าหากการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าทุกด้ านมี
ค่าคงที่ ผู้บริ โภคจะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต เท่ากับ 2.416
หน่วย
เมื่อพิจาณาค่า Unstandardized (B) พบว่าด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า (x3) มีคา่
สัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ 0.419 หมายความว่าเมื่อผู้บริ โภคที่มีความเห็นต่อ การรับรู้คณ
ุ ค่า
ตราสินค้ าเพิ่มขึ ้น 1 หน่วยจะทาให้ มีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
เพิ่มขึ ้น 0.419 หน่วย
เมื่อพิจาณาค่า Unstandardized (B) พบว่าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า (x4) มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ 0.143 หมายความว่าเมื่อผู้บริ โภคที่มีความเห็น ต่อการรับรู้คณ
ุ ค่า
ตราสินค้ าเพิ่มขึ ้น 1 หน่วยจะทาให้ มีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
เพิ่มขึ ้น 0.143 หน่วย
ผู้วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็ นสมการแนวโน้ มพฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต (y) โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้
y1 = 2.416 + 0.419(x3) + 0.143(x4)
เมื่อ

y1 แทน แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
x3 แทน ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
x4 แทน ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า

สมมติฐานข้ อที่ 3.2 การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ ม พฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส สามารถเขียนสมมติฐานการทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
(H0) : การรับรู้ คุณค่าตราสินค้ า ไม่สามารถทานายแนวโน้ มที่ จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
(H1) : การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวน
ให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้
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ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลักก็ตอ่ เมื่อค่า Sig มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบแสดงดังตาราง 38
ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าต่อแนวโน้ มที่จะ
แนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
22.556
126.221
148.777

df
5
394
399

MS
4.511
0.320

F
Sig.
14.082** 0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าได้ แก่ ด้ านการรู้จกั
ตราสินค้ า ด้ านคุณภาพที่รับรู้ ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า และ
ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิง เส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุคูณ สามารถคานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิ
ดาส เกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินใจคือการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
(Enter Multiple Regression Analysis)
แหล่งความแปรปรวน
(Constant)
ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
(x1)
ด้ านคุณภาพที่รับรู้ (x2)
ด้ านความผูกพันกับตรา
สินค้ า (x3)
ด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า (x4)
ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น
ๆ ของตราสินค้ า (x5)
R = 0.389
R2 = 0.152

Unstandardized
Standardized
SE
t
Sig.
(B)
( )
3.851
0.402
9.579** 0.000
0.203
0.073
0.136
2.783** 0.006
-0.028
0.299

0.061
0.055

-0.022
0.287

-0.451 0.652
5.422** 0.000

0.144

0.036

0.210

3.979** 0.000

-0.033

0.039

-0.041

-0.851 0.395

Adjusted R2 = 0.141
SE = 0.566
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ Unstandardized (B) แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส (y) มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการรับรู้ คุณค่าตรา
สินค้ า ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า (x1) ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า (x3) และด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า (x4)
เมื่อพิจาณาค่า Adjusted R2 พบว่าด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า (x1) ด้ านความผูกพันกับ
ตราสินค้ า (x3) และด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า (x4) เป็ นตัวแปรที่สามารถทานายแนวโน้ มที่จะ
แนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสได้ ร้ อยละ 14.1 (Adjusted R2 = 0.141)
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แสดงว่ามี ตวั แปรตัวอื่น ๆ ที่ สามารถร่ วมทานายแนวโน้ ม ที่จ ะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซื อ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสได้ อีกร้ อยละ 85.9
เมื่อพิจาณาค่า Unstandardized (B) พบว่าหากการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าทุกด้ านมี
ค่าคงที่ ผู้บริโภคจะมีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จักซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส เท่ากับ
3.851 หน่วย
เมื่อพิจารณาค่า Unstandardized (B) พบว่าด้ านการรู้ จักตราสินค้ า (x1) มีค่า
สัมประสิทธิ์ ความถดถอยเท่ากับ 0.203 หมายความว่าเมื่อผู้บริ โภคที่มีความเห็นต่อค่าตราสินค้ า
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วยจะทาให้ มีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
เพิ่มขึ ้น 0.203 หน่วย
เมื่อพิจารณาค่า Unstandardized (B) พบว่าด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า (x3) มี
ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอยเท่ากับ 0.299 หมายความว่าเมื่อผู้บริ โภคที่มีความเห็นต่อค่าตรา
สินค้ าเพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะทาให้ มี แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาส เพิ่มขึ ้น 0.299 หน่วย
เมื่อพิจารณาค่า Unstandardized (B) พบว่าด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (x4) มีคา่
สัมประสิทธิ์ ความถดถอยเท่ากับ 0.144 หมายความว่าเมื่อผู้บริ โภคที่มีความเห็นต่อค่าตราสินค้ า
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วยจะทาให้ มีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
เพิ่มขึ ้น 0.144 หน่วย
ผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัม ประสิทธิ์ ข องตัวพยากรณ์ มาเขี ยนเป็ นสมการณ์ แนวโน้ มที่จ ะ
แนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส (y) โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้
y2 = 3.851 + 0.203(x1) + 0.299(x3) + 0.144(x4)
เมื่อ

y1 แทน แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาส
x1 แทน ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า
x3 แทน ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
x4 แทน ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 40 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรศาสตร์

แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาส
หมายเหตุ

เพศ

ลักษณะประชากรศาสตร์
อายุ ระดับ รายได้ อาชีพ สถานภาพ
การศึกษา ต่อเดือน
สมรส

























เครื่ องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่ องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

ตาราง 41 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อ
แนวโน้ มพฤติกรรม
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
หมายเหตุ

พฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อ

เครื่ องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่ องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 42 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า

หมายเหตุ

ด้ านความภักดีตอ่
ตราสินค้ า





















เครื่ องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่ องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

ด้ านสินทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ของ
ตราสินค้ า

ด้ านความผูกพัน
กับตราสินค้ า

1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาส

ด้ านคุณภาพที่ถกู
รับรู้

แนวโน้ มพฤติกรรม

ด้ านการรู้จกั ตรา
สินค้ า

การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ นาผลการวิเคราะห์โดยมีประเด็นสาคัญที่จะ
นามาสรุป อภิปรายผล และนาเสนอข้ อเสนอแนะตามลาดับดังนี ้
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อที่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ คุณค่าตราสินค้ าประกอบด้ วย ด้ านการรู้ จักตราสินค้ า ด้ าน
คุณภาพที่ถกู รับรู้ ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า และด้ านสินทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า ที่ ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. บริ ษัทอาดิดาส สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุ ง และ
พัฒนาตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ ้น
2. เป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จาหน่ายรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส สามารถนา
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปใช้ ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งในสถานการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริ โภคทีมี ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ผู้บริ โภคทีมี พฤติกรรมการซือ้ แตกต่างกัน มีแนวโน้ ม พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
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3. การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าประกอบด้ วย ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า ด้ านคุณภาพที่ถูก
รับรู้ ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า และด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
ของตราสิ นค้ า ส่ง ผลต่อแนวโน้ ม พฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ต่อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการซื อ้ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจ านวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ
54.50 และเป็ นเพศหญิงจานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.50
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี จานวน 303 คน คิดเป็ นร้ อยละ
75.75 รองลงมาคืออายุ 35 ปี ขึ ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.25 และ อายุ 15 - 24 ปี
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
285 คนคิดเป็ นร้ อยละ 71.25 รองลงมาคือการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 68 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 17.00 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.75 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 25,000 บาท จานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.50 รองลงมาคือรายได้ 25,001 - 35,000 บาท
จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 ตังแต่
้ 45,001 บาท ขึ ้นไป จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ
20.50 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.50 และ ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.75 ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 247 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 61.75 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัวจานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.50 ข้ าราชการ
/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 และนักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 45 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 11.75 ตามลาดับ
สถานภาพการสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจานวน 330 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 82.50 และสมรส / อยูด่ ้ วยกัน จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 ตามลาดับ
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อ พบว่า
1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสพบว่าปั จจุบนั ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากที่สุดคือ 4 คู่ น้ อยที่สุดคือ 1 คู่โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.703 คู่ หรื อ 2 คู่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.032
2. ระดับราคาในการซื ้อรองกีฬาแบรนด์อาดิดาสโดยเฉลี่ย พบว่าระดับราคาที่ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามซื ้อสูงที่สดุ คือ 6,500 บาท น้ อยที่สดุ คือ 1,800 บาทโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3,808.500
บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 52.975
3. ความถี่ในการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความถี่ในการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ต่าสุด 1 คู่
สูงสุด 2 คู่ โดยมีคา่ เฉลี่ยประมาณ 1 คู่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.193
4. เหตุผลที่ทาให้ ซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากที่ สดุ คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์
คิดเป็ นร้ อยละ 52.00 รองลงมาคือ โปรโมชัน่ คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพคิด
เป็ นร้ อยละ 11.00 รองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/สูญหาย คิดเป็ นร้ อยละ 8.75 ตราสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 8.50
และสื่อออนไลน์ คิดเป็ นร้ อยละ 7.75 ตามลาดับ
5.บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื ้อรองเท้ ากี ฬาแบรนด์อาดิดาสมากที่สุดคือ ตนเอง คิด
เป็ นร้ อยละ 73.75 รองลงมาคือแฟน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ดารา/นักแสดง คิดเป็ นร้ อยละ 8.75
และเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 7.75 ตามลาดับ
6. จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ช่องทางที่เลือกหากต้ องการซือ้ รองเท้ ากีฬา
แบรนด์อาดิดาสมากที่สดุ คือ ร้ านค้ าของอาดิดาส คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 รองลงมาคือ ร้ านค้ ามัลติ
แบรนด์ (เช่น Supersports) คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 ร้ านค้ าสเปเชียลลิสต์ (เช่น Carnival, Seek) คิด
เป็ นร้ อยละ 11.25 เคาน์เตอร์ รองเท้ าในห้ างสรรพสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 8.50 และร้ านค้ าออนไลน์
(Adidas Online) คิดเป็ นร้ อยละ 7.75 ตามลาดับ
7. การวางแผนและหาข้ อ มูล รองเท้ า กี ฬ าแบรนด์ อ าดิด าสก่ อ นตัด สิ น ใจซื อ้ จาก
แหล่งที่มากที่สุดคือ อินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 68.00 เพื่อนหรื อคนรู้ จัก คิดเป็ นร้ อยละ 24.00
และพนักงานขาย คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ คุณค่าตราสินค้ า พบว่า
ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็ นโดยรวมเกี่ ยวกับ การรับรู้ คุณค่าตราสินค้ า อยู่ในระดับดีมี คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.889
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1. ด้ านการรู้ จักตราสินค้ า ที่มีต่อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความ
คิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยูใ่ นระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.482
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก ได้ แก่ ท่าน
สามารถจดจาสัญลักษณ์ของตราสินค้ าอาดิดาสได้ เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.620 รองลงมา
คือท่านรู้จกั ตราสินค้ าอาดิดาสเป็ นอย่างดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.505 ท่านคิดว่าตราสินค้ าอาดิดาสมี
ชื่อเสียงทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.445 และเมื่อพูดถึงสินค้ าประเภท
กีฬาท่านจะนึกถึงตราสินค้ าอาดิดาสเป็ นอันดับแรก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.445 ตามลาดับ
2. ด้ านคุณภาพที่รับรู้ ที่มีต่อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
โดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยูใ่ นระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.888
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้ แก่ รองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสมีนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.945 รองลงมาคือรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสคุ้มค่ากับการใช้ งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.898 รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมี คณ
ุ สมบัติพิเศษ
หลากหลายให้ เลือกมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.865 และรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสผลิตจากวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพ
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.845 ตามลาดับ
3. ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ที่มีต่อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมี
ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยูใ่ นระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.865
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้ แก่ ท่านรู้สึก
มั่นใจที่ไ ด้ ส วมใส่รองเท้ า แบรนด์อาดิดาสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.015 รองลงมาคือรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสบ่งบอกภาพลักษณ์ของท่านจากตัวสินค้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.828 และรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสตอบโจทย์การใช้ งานในชีวิตประจาวันของท่านมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.753 ตามลาดับ
4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าที่มีตอ่ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริ โภคมีความ
คิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยูใ่ นระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.289
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่
ทุก ครั ง้ ที่ ท่ า นซื อ้ รองเท้ า ท่ า นตัง้ ใจที่ จ ะซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิ ด าสมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.388
รองลงมาคือหากมีผ้ แู นะนาให้ ท่านซื ้อรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ ท่านก็จะไม่เปลี่ยนใจไปซื ้อมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.278 และแม้ จะมีรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ ออกมาใหม่ในราคาที่ใกล้ เคียงกัน ท่านก็จะไม่
เปลี่ยนใจไปซื ้อมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.203 ตามลาดับ
5. ด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวม
เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยูใ่ นระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.921
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้ แก่ ท่านคิด
ว่าเครื่ องหมายการค้ าหรื อโลโก้ ของอาดิดาสมีความโดดเด่นจึงช่วยให้ ท่านไม่สบั สนกับยี่ห้ออื่นๆมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.120 รองลงมาคือร้ านและบรรยากาศภายในร้ านทาให้ ท่านตัดสินใจซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.835 และการให้ บริ การของพนักงานในร้ านทาให้ ท่านสามารถ
เลือกซื ้อรองเท้ าได้ ตรงกับความต้ องการของท่านมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.808 ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสพบว่า
1. แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสอีก ในระดับมีแนวโน้ มซือ้ อีกแน่นอน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.393
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในระดับมี
แนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวนแน่นอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.333
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
1.1 ผู้บริ โภคทีมีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะซื อ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในเพศหญิงจะมีแนวโน้ มซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคตแน่นอนมากกว่าผู้ชาย
2. ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในเพศหญิ งจะมี
แนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสแน่นอนมากกว่าผู้ชาย
1.2 ผู้บริ โภคทีมีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกันมี แนวโน้ ม พฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จ ะซื อ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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2. ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกันมี แนวโน้ ม พฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.3 ผู้บริ โภคทีมีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. แนวโน้ ม ที่ จ ะซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิด าสในอนาคต ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ ม พฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. แนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสผู้บริ โภค
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.4 ผู้บริ โภคทีมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติก รรมการซื อ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคตแตกแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานใน
การวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ โดย
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 มีแนวโน้ มที่จะ
ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000
บาท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรม
การซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสด้ านแนวโน้ มที่จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้ อยกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 มีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิด าสด้ า นแนวโน้ ม ที่ จ ะซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิด าสในอนาคตน้ อ ยกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
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ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท มีแนวโน้ มพฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสด้ านแนวโน้ มที่จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื อ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวน
ให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.5 ผู้บริ โภคทีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จ ะซื อ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซือ้
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.6 ผู้บริ โภคทีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ผู้บริ โภคที่มี สถานภาพสมรสแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานภาพสมรส / อยู่
ด้ วยกัน จะมีแนวโน้ มจะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแน่นอนมากกว่าสถานภาพ
2. ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้ จัก ซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อาดิดาสแตกต่างกัน อย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดย
สถานภาพสมรส / อยูด่ ้ วยกัน จะมีแนวโน้ มแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
แน่นอนมากกว่าสถานภาพโสด
สมมติฐานข้ อที่ 2 ผู้บริ โภคทีมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกัน มีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2.1 ผู้บริ โภคทีมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกัน มีแนวโน้ มพฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์
พบว่า
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1. ผู้บริโภคที่พฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อที่ทาให้ ซื ้อแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่
จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
ผู้บ ริ โ ภคที่ มี เ หตุผ ลเรื่ อ งสื่ อ ออนไลน์ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสในอนาคตมากกว่าผู้บริ โภคที่มี เหตุผลเรื่ องรองเท้ าคู่เดิม ชารุ ด /สูญหาย โดยมี ผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.579
2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะแนะนา
หรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคที่มีเหตุผลเรื่ องสื่อออนไลน์ มีแนวโน้ มที่ จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คน
รู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมากกว่าผู้บริ โภคที่มีเหตุผลเรื่ องรองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/สูญหาย โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.636
สมมติฐานข้ อที่ 3 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ ม พฤติกรรมการซื ้อ
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.1 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ในอนาคตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า
การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า และด้ านความภักดีต่อ
ตราสิ นค้ า เป็ นตัวแปรสามารถทานายแนวโน้ ม ที่ จ ะซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 25.0
3.2 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าสามารถทานายแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คน
รู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า
การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ า ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
และด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า เป็ นตัวแปรสามารถทานายแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คน
รู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 14.1
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสาคัญและนามาอภิปรายได้ ดงั นี ้
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1. ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าและมีแนวโน้ มที่จะแนะนา
หรื อชักชวนให้ คนรู้ จักซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยในเพศหญิงจะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากลักษณะนิสยั
ของเพศหญิงมักชอบซื ้อสินค้ าที่เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายและรองเท้ า มากกว่าเพศชายที่มกั จะชอบ
ซื ้อสินค้ าที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธิติมา คงชัย (2560) คุณค่าตราสินค้ าที่มี
ความสัมพันธ์ ตอ่ พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่ า เพศที่ แ ตกต่า งกัน มี พ ฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า Onitsuka Tiger ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้ านระดับราคาในการซื อ้ รองเท้ า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ ยครั ง้ ละกี่ บาท
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าและมีแนวโน้ มที่จะแนะนา
หรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกั น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
เนื่องจากอายุแต่ละช่วงวัยไม่ ได้ ส่งผลถึงการใส่รองเท้ ากี ฬา สามารถใส่ได้ ทุกวัย สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อ
ไนกีข้ องผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุตา่ งกันมีพฤติกรรมการซื ้อ ด้ าน
จ านวนรองเท้ า กี ฬ ายี่ ห้ อ ไนกี ท้ ี่ มี ด้ า นจ านวนรองเท้ า ที่ ซื อ้ แต่ล ะครั ง้ ไม่ แ ตกต่า งกัน ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งอายุเป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องพฤติกรรมและ
ความคิด อีกทังยั
้ งเป็ นตัวกาหนดความแตกต่างของความยากง่ายในการชักจูงใจด้ วยกัน
3. ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าและมีแนวโน้ มที่
จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ ทาง
สถิติ 0.05 เนื่องมาจากไม่วา่ กลุม่ ผู้บริ โภคจะมีระดับการศึกษาใดต่างก็ให้ ความสาคัญในการเลือก
ซือ้ รองเท้ าเพื่อสวมใส่และเหมาะสมกับตนเอง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธี ระภัทร ปิ ยะรัม ย์
(2555) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การเลื อ กซื อ้ รองเท้ า Converse ของนัก ศึก ษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ มีระดับ
การศึกษาต่า งกัน มี ระดับ การตัด สิ นใจซื อ้ รองเท้ า Convers ด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน กันที่ระดับนัยสาคัญ ทาง
สถิติ 0.05
4. ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะซือ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคตแตกแตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 พบว่าผู้บริ โภคที่มี รายได้
35,001 - 45,000 บาท บาท มีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ ามากที่สุด ซึ่งรายได้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่มี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อและการเลือกบริโภคของบุคคล ทังยั
้ งเป็ นตัวกาหนดความต้ องการของ
บุคคลคนด้ วย ดังนันผู
้ ้ ที่มีรายได้ มากจึงแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าในอนาคตมากกว่าผู้ที่มีรายได้ น้อย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธิติมา คงชัย (2560) คุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรม
การซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านระดับราคาในการซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ยครัง้ ละกี่บาท แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิต.ิ 0.05
5. ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้
คนรู้ จักซือ้ รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เนื่ องจาก
รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสเป็ นที่นิยมและมีสาขาในเขตกรุ งเทพมหานครจานวนมาก ทาให้ ผ้ บู ริ โภค
เข้ าถึงได้ ง่ายจึงไม่เกิดการแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในกลุ่มคนที่มี
รายได้ เพียงพอที่จะซื ้อรองเท้ า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธิติมา คงชัย (2560) คุณค่าตราสินค้ าที่
มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า Onitsuka Tiger ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านปั จจุบนั ท่านมีรองเท้ า Onitsuka Tiger ทังหมดที
้
่ค่แู ละด้ าน
ความถี่ที่ทา่ นซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดือนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ.
0.05
6. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า และมีแนวโน้ มที่จะแนะนา
หรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
เนื่องจากแบรนด์อาดิดาสเป็ นที่นิยมอยู่แล้ ว ทุกอาชีพ สามารถใส่รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสได้ ใน
หลากหลายโอกาส เช่น พนัก งานบริ ษั ท เอกชนสามารถสวมใส่ไ ปท างานหรื อ ออกกาลัง กาย
นักเรี ยนนักศึกษาสามารถสวมใส่ออกไปเรี ยนหรื อไปเที่ยวในวันหยุด สอดคล้ องกับ ธิติมา คงชัย
(2560) คุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า Onitsuka Tiger ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ า
Onitsuka Tiger ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านปั จจุบนั ท่านมีรองเท้ า Onitsuka Tiger
ทังหมดที
้
่คแู่ ละด้ านความถี่ที่ทา่ นซื ้อรองเท้ า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดือนไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิต.ิ 0.05
7. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าและมีแนวโน้ มที่
จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 โดยสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ า มากกว่า
สถานภาพโสด เนื่องจากจะต้ องให้ ความสาคัญกับทังตั
้ วเองและคนในครอบครัว ทังยั
้ งมีสภาพ
คล่องทางการเงิ นสูง กว่า สถานภาพโสดเพราะการมี ครอบครั วได้ ผ่านจุดเริ่ มสร้ างเนือ้ สร้ างตัว
มาแล้ ว สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นัคมน ภู่ท อง (2550) ปั จ จัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื อ้ รองเท้ า กี ฬ ายี่ ห้อ ไนกี ข้ องผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่ มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ ากีฬายี่ห้อไนกี ้แตกต่างกัน
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
8. ผู้บริ โภคที่พฤติกรรมการซื ้อด้ านเหตุผลที่ซื ้อแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อ าดิดาสในอนาคและมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแนะน าหรื อ ชัก ชวนให้ ค นรู้ จัก ซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสแตกแตกต่างกัน ที่ ร ะดับนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 โดยสื่ อออนไลน์ มี ผ ลต่อ มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ เนื่องจาก
ในปั จจุบนั สื่อออนไลน์เข้ ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนตังแต่
้ ตื่นนอนจนถึงเข้ านอน ทุกคนรับ
ข้ อมูลข่าวสารตลอดดังนัน้ จึงบุคคลจึงถูกกระตุ้นให้ เกิดการอยากได้ อยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้รับข้ อ
ข่า วสารมี ข้ อ มูล เยอะขึน้ ก็ จ ะแนะน าบอกต่อ ให้ บุค คลที่ ร้ ู จัก ซื อ้ รองเท้ า แบรนด์ อ าดิด าสด้ ว ย
สอดคล้ องกับ ธี ระภัทร ปิ ยะรัมย์ (2555) ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อรองเท้ า Converse ของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าโดยส่วนใหญ่เหตุผลที่ทาให้ ซื ้อรองเท้ า
Converse เพราะเป็ นสิ่งจาเป็ นต้ องใช้ ในบางโอกาสโดยจะซื ้อไว้ ใช้ เอง รวมถึงปั จจัยด้ านการ
ส่งเสริมการขาย สื่อออนไลน์ก็ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อรองเท้ า Converse
9. การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ านความผูกพันกับตราสินค้ าและด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า เป็ นตัวแปรสามารถทานายแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ ร้อยละ 25.0 เมื่อผู้บริ โภคมี ความเห็นว่ ารองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
แตกต่างจากรองเท้ าแบรนด์อื่นและรู้ สึกมัน่ ใจทุกครัง้ ที่สวมใส่ย่อมทาให้ เกิด ความผูกพันกับตรา
สินค้ า ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้ องกับแนวคิดของ สอดคล้ องกับ Aaker (2008) อธิบายว่า
การสร้ างความผูกพันกับตราสินค้ า คือการทาให้ ผ้ ูบริ โภคเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึน้ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์คือ สร้ างความโดดเด่นของสินค้ า เป็ นเหตุผลให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ า และทาให้ เกิดผู้บริ โภค
เกิดทัศนคติหรื อความรู้สกึ ที่ดี นาไปสู่การขยายตราสินค้ าที่เป็ นการนาเอาลักษณะเด่นของสินค้ าที่
ผู้บริโภคผูกพันมาต่อยอดเพื่อเพิ่มยอดขาย
หากผู้บริ โภคคิดว่ารองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีความเหมาะสมกับตัวผู้บริ โภคและ
เป็ นรองเท้ าที่ดีกว่าตราสินค้ าอื่น ๆ ก็จะเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากับผู้บริ โภคแม้ จะมีผ้ แู นะนาให้
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ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อื่นๆ ก็ไม่เปลี่ยนใจไปซื ้อเพราะเมื่อผู้บริ โภคมีความเชื่อมัน่ มี การนึกถึง และมี
ทัศนคติที่ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า ใดแล้ ว ย่อ มเปลี่ ยนใจได้ ย าก จึง ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม ที่ จ ะซื อ้ รองเท้ าใน
อนาคต สอดคล้ องกับ Schiffman L. G. (2010) กล่าวว่าความภักดีตอ่ ตราสินค้ าหมายถึงความพึง
พอใจที่สม่าเสมอจนกระทั่งอาจมีการซือ้ ตราสินค้ าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง ใน
อนาคต ด้ าน
10. การรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ า ด้ านการรู้ จกั ตราสินค้ า ด้ านความผูกพันกับตรา
สินค้ า และด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า เป็ นตัวแปรสามารถทานายแนวโน้ ม ที่ จ ะแนะนาหรื อ
ชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 14.1
ตราสินค้ าอาดิดาสเป็ นตราสินค้ า ที่มีชื่อเสียง สามารถจดจาสัญลักษณ์ ได้ ง่าย จึงเป็ นที่ร้ ู จักของ
ผู้บริ โภค เมื่อพูดถึงสินค้ าประเภทกีฬาก็จะนึกถึงตราสินค้ าอาดิดาส ส่งผลห้ สามารถแนะนาบอก
ต่อได้ ง่ายเมื่อมีผ้ สู อบถามหรื อขอคาแนะนาในการเลือกซื ้อรองเท้ า สอดคล้ องกับ ดวงพร เลิศสิริ
ลดากุล (2561) ได้ กล่าวว่าการรู้ จักตราสินค้ าคือสิ่งที่บริ ษัทได้ ตงใจน
ั ้ าเสนอให้ ผ้ ูบริ โภครับรู้ ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ทัง้ ชื่อบริ ษัท ตราสัญลักษณ์ สี สโลแกนหรื อจะเป็ นโฆษณาในสิ่ง ที่เกี่ ยวข้ องกับ
สินค้ าเป็ นที่มาของการรู้ จกั ตราสินค้ า ยิ่งตราสินค้ าจดจาง่ายก็จะถูกพูดถึง ถูกยกตัวอย่างได้ บอ่ ย
กว่าตราสินค้ าจดจายาก
เมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่ และมีการพูดถึงตราสินค้ าอาดิดาสอยู่เสมอแสดง
ถึง ความผูกพัน ระหว่างผู้บริ โภคกับ ตราสินค้ าอาดิดาส ย่อมมีการอยากแนะนาหรื อบอกต่อถึง
ประสบการณ์ที่ดีที่ได้ รับ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) พบว่า คุณค่าตรา
สินค้ าด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้ า UNIQLO ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อผู้บริ โภคพอใจในคุณ ภาพและบริ การก็จะเกิด ความภักดีต่อตราสินค้ า
และจะมีการแสดงออกมาในหลายรู ปแบบ เช่น แนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้ จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์
อาดิดาส สอดคล้ องกับ Schiffman L. G. (2010) กล่าวว่าความภักดีตอ่ ตราสินค้ าคือใจเต็มใจหรื อ
ชื่นชอบจากการได้ รับการตอบสนองจากสินค้ าหรื อบริ การ ทังยั
้ งเป็ นปั จจัยหลักที่บ่งบอกโอกาส
ของตราสินค้ าที่ถกู ซื ้อหรื อขาย ทาให้ ทราบถึงความคาดหวังที่มีตอ่ ยอดขายและกาไรของตราสินค้ า
ในอนาคตใด้
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการศึก ษาวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั ดังนี ้
1. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยเน้ นไปที่กลุ่มเป้าหมายเพศหญิ งที่มี
รายได้ 35,000 ถึง 45,000 บาท ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ควรมี สี และรูปแบบรองเท้ าให้ เลือกหลากหลาย
สามารถใส่ได้ ในทุกโอกาส เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน หากผู้บริ โภค
ชอบในตัวผลิตภัณฑ์ก็สามารถติดสินใจซื ้อได้ เลย
2. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยเน้ นไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มครอบครัว
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใส่ได้ ทงชายหญิ
ั้
งให้ สามารถใส่เป็ นคู่ หรื อผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กสาหรับ
ครอบครัวที่มีลูก เมื่อผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้ องการผู้บริ โภคก็จะเกิดการซือ้ ซ ้าและแนะนาหรื อ
บอกต่อคนรู้จกั
3. การรับรู้ คุณค่าตราสินค้ าที่ส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื อ้ รองเท้ าแบรนด์
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า ด้ านความภักดี
ต่อตราสินค้ า และด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า แสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ คณ
ุ ค่าตรา
สินค้ ามีความสาคัญต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บ ริ โภค ดังนันควร
้
มุง่ เน้ นและให้ ความสาคัญในแต่ละด้ าน ดังนี ้
3.1 ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับการรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ านความ
ผูกพันกับตราสินค้ า โดยใช้ กลยุทธ์ที่มงุ่ สร้ างความผูกพันกับลูกค้ า มีการให้ ข้อมูลและแนะนาสินค้ า
ที่เหมาะกับผู้บริ โภคก่อนซื ้อเสมอ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจที่ได้ สวมใส่และสามารถใส่ได้ ทกุ
โอกาศ ผู้บริโภคก็จะเกิดความผูกพันกับตราสินค้ า
3.2 ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั
ตราสินค้ า เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถจดจาสัญลักษณ์ตราสินค้ าได้ โดยการใช้ ใช้ สื่อออนไลน์ในการ
กระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการรู้จกั ตราสินค้ ามาขึ ้น โดยการโฆษณาผ่านช่อง Youtube หรื อ Line ad
เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ ว ผู้บริ โภคอยู่กับช่องทางเหล่านี ้ตลอดเวลา อีกทังหาก
้
ผู้บริโภคเห็นตราสินค้ าบ่อยก็จะสามารถทาให้ จดจาตราสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ เมื่อผู้บริ โภค
นึกถึงสินค้ ากีฬาก็จะนึกถึงตราสินค้ าอาดิดาสเป็ นอันดับแรก
3.3 ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับการรับรู้ คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ านความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยการสื่อสารกับผู้บริ โภคอย่างสม่าเสมอ มีการแจ้ งสิทธิพิเศษและข้ อมูลของ
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สินค้ าใหม่ให้ ผ้ บู ริโภคที่เป็ นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ทราบก่อน เมื่อผู้บริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ าก็
จะกลายเป็ นลูกค้ าที่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
4. การรับรู้ คุณค่าตราสินค้ าด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่ น ๆ ของตราสินค้ า และด้ าน
คุณภาพที่ถกู รับรู้ ก็มีความสาคัญที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนันจึ
้ งควรมุง่ เน้ นและให้ ความสาคัญในของทัง้ 2 ด้ าน ดังนี ้
4.1 ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ านสินทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า โดยใช้ กลยุทธ์ การสร้ างประสบการณ์ทางบวกให้ กับลูกค้ า โดยการ
ปรั บปรุ ง ร้ านให้ แตกต่า งจากร้ านรองเท้ า กี ฬ าแบรนด์อื่น ๆ รวมถึง อบรมพนักงานให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการให้ ข้อมูลกับลูกค้ า ยิ่งไปกว่านันหากเป็
้
นลูกค้ าประจาก็จะต้ องจดจาชื่อลูกค้ า
ได้ เมื่อลูกค้ าได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างน่าประทับใจและมีประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง การรับรู้
คุณค่าตราสินค้ าด้ านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ าก็จะดีมากยิ่งขึ ้น
4.2 ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าด้ านคุณภาพที่
ถูกรับรู้ โดยการใช้ วสั ดุที่ดีในการผลิต มีการใส่นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ ามาในรองเท้ าให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สึก
คุ้มค่าเมื่อใช้ งาน เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และการรับรู้ในคุณภาพของตราสินค้ า
ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการศึก ษาวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์
อาดิดาสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครัง้ ต่อไป
ดังต่อไปนี ้
1. จากความแตกต่างด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ทัง้ เพศ รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือ น
สถานภาพสมรส ควรจะศึกษาให้ ตรงกลุ่ม เป้าหมายมากขึน้ เช่น การศึกษาปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภควัยทางาน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุ 25-34 ปี เพื่อให้ ได้ ข้อมูลครอบคลุม สามารถนามาปรับใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ ทาง
การตลาด
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยด้ านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค
เช่น ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคและทา
ให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
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3. ควรศึก ษาการรั บ รู้ คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ของแบนด์ อ าดิ ด าสเพื่ อ
เปรี ยบเทียบว่าผู้บริ โภคมีการรับรู้ คุณค่าตราสินค้ าอยู่ในระดับใกล้ เคียงกันหรื อไม่ เช่น ปั จจัยที่
ส่ง ผลต่อแนวโน้ ม พฤติก รรมการซื อ้ เสื อ้ ผ้ า ออกกาลัง กายแบรนด์อ าดิด าสของผู้บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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แบบสอบถามเรื่อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์ อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
_______________________________________________________________________

คาชี ้แจง
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในการทาสารนิพนธ์ของนิสิตระดับปริ ญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การศึก ษาวิ จัยเรื่ อ ง ปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการซื อ้ รองเท้ า แบรนด์อ าดิด าสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผลการวิจยั จะนาไปพิจารณาเป็ นภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
แต่ประการใด และผู้วิจยั ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้ แบบสอบถาม
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ส่วนที่ 3 การรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ ารองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
ส่วนที่ 4 แนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
_______________________________________________________________________
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง  หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมาก
ที่สดุ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2 อายุ
 อายุ 15 - 24 ปี
 อายุ 35 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
 25,001 – 35,000 บาท
 ตังแต่
้ 45,001 บาท ขึ ้นไป
5. อาชีพ
 นักเรี ยน / นักศึกษา
 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ (โปรดระบุ ………………..)
6 สถานภาพสมรส
 โสด

 อายุ 25 - 34 ปี

 ปริญญาตรี

 15,001 – 25,000 บาท
 35,001 – 45,000 บาท

 พนักงานบริ ษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว

 สมรส / อยู่ด้วยกัน
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ส่ วนที่ 2
พฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์ อาดิดาส
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
1. ปั จจุบนั ท่านมีรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสทังหมด…………………………………คู
้
่
2. ระดับราคาในการซื ้อรองกีฬาแบรนด์อาดิดาสโดยเฉลี่ย…………….……..….บาท/คู่
3. ความถี่ที่ทา่ นซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสในช่วงระยะเวลา 12 เดือน………….คู่
4. เหตุผลที่ทาให้ ทา่ นซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาส
 รูปแบบของผลิตภัณฑ์
 ตราสินค้ า
 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
 โปรโมชัน่
 สื่อออนไลน์
 รองเท้ าคูเ่ ดิมชารุด/สูญหาย
 การบริการของพนักงานขาย
 อื่นๆ (โปรดระบุ …………..)
5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสของท่าน
 ตนเอง
 แฟน
 เพื่อน
 พ่อ/แม่/ญาติ
 ดารา/นักแสดง
 พนักงานขาย
 อื่นๆ (โปรดระบุ ………………..)
6. ช่องทางใดที่ทา่ นเลือกหากท่านต้ องการซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาส
 ร้ านค้ าของอาดิดาส
 ร้ านค้ าสเปเชียลลิสต์ (เช่น Carnival,Seek)
 ร้ านค้ ามัลติแบรนด์ (เช่น Supersports,Sport World)
 เคาน์เตอร์ รองเท้ าในห้ างสรรพสินค้ า
 อื่นๆ (โปรดระบุ ………………..)
7. ท่านมีการวางแผนและหาข้ อมูลรองเท้ ากีฬาแบรนด์อาดิดาสจากช่องทางใดก่อน
ตัดสินใจซื ้อ
 อินเทอร์ เน็ต
 เพื่อนหรื อคนรู้จกั
 พนักงานขาย
 อื่นๆ (โปรดระบุ ………………..)
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ส่ วนที่ 3
การรั บรู้ คุณค่ าตราสินค้ ารองเท้ าแบรนด์ อาดิดาส
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ

ด้ านการรู้จักตราสินค้ า
1. ท่านรู้จกั ตราสินค้ าอาดิดาสเป็ นอย่างดี
2. ท่านสามารถจดจาสัญลักษณ์ของตราสินค้ าอาดิดาสได้ เป็ นอย่างดี
3. เมื่อพูดถึงสินค้ าประเภทกีฬาท่านจะนึกถึงตราสินค้ าอาดิดาสเป็ น
อันดับแรก
4. ท่านคิดว่าตราสินค้ าอาดิดาสมีชื่อเสียงทังในประเทศไทยและ
้
ต่างประเทศ
ด้ านคุณภาพที่รับรู้
4. รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสผลิตจากวัสดุทมี่ ีคณ
ุ ภาพ
5. รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีนวัตกรรมใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
6. รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสคุ้มค่ากับการใช้ งาน
7. รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสมีคณ
ุ สมบัติพิเศษหลากหลายให้ เลือก
ด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า
8. รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสบ่งบอกภาพลักษณ์ของท่านจากตัวสินค้ า
9. รองเท้ าแบรนด์อาดิดาสตอบโจทย์การใช้ งานในชีวิตประจาวันของ
ท่าน
10. ท่านรู้สกึ มัน่ ใจที่ได้ สวมใส่รองเท้ าแบรนด์อาดิดาส

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใน

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

การรับรู้คุณค่ าตราสินค้ ารองเท้ าแบรนด์ อาดิดาส

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า
11. ทุกครัง้ ที่ทา่ นซื ้อรองเท้ าท่านตังใจที
้ ่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาส
12. หากมีผ้ แู นะนาให้ ทา่ นซื ้อรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ ท่านก็จะไม่เปลีย่ นใจ
ไปซื ้อ
13. แม้ จะมีรองเท้ าแบรนด์อื่น ๆ ออกมาใหม่ในราคาที่ใกล้ เคียงกัน ท่าน
ก็จะไม่เปลีย่ นใจไปซื ้อ
ด้ านสินทรัพย์ ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้ า
14. ท่านคิดว่าเครื่ องหมายการค้ าหรื อโลโก้ ของอาดิดาสมีความโดดเด่น
จึงช่วยให้ ทา่ นไม่สบั สนกับยี่ห้ออืน่ ๆ
15. ร้ านและบรรยากาศภายในร้ านทาให้ ทา่ นตัดสินใจซื ้อรองเท้ า
แบรนด์อาดิดาส
16. การให้ บริ การของพนักงานในร้ านทาให้ ทา่ นสามารถเลือกซื ้อ
รองเท้ าได้ ตรงกับความต้ องการของท่าน

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใน

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

การรับรู้คุณค่ าตราสินค้ ารองเท้ าแบรนด์ อาดิดาส

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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ส่ วนที่ 4
แนวโน้ มพฤติกรรมการซือ้ รองเท้ าแบรนด์ อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง…………ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
1. ในอนาคตท่านมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสอีกหรื อไม่
ซื ้อแน่นอน ………… : ………… : ………… : ………… : ………… ไม่ซื ้ออย่างแน่นอน
5
4
3
2
1
2. ในอนาคตท่านมีแนวโน้ มที่จะแนะนาหรื อชักชวนให้ คนรู้จกั ซื ้อรองเท้ าแบรนด์อาดิดาสหรื อไม่
แนะนาแน่นอน ………... : ……….. : ……….. : ……….. : ……….. ไม่แนะนาอย่างแน่นอน
5
4
3
2
1

**ขอบพระคุณที่ทา่ นให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม**
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน

1. อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

์ รงค์
2. อ.ดร.อัจฉรี ยา ศักดิณ

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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