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งานวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์คา่ที สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพสมรส
แตกตา่งกนั มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผู้บริโภคทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย  เพศ และสถานภาพ
สมรสแตกตา่งกนั มีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้บริโภคท่ีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีท าให้ซือ้
รองเท้าอาดิดาสแตกตา่งกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 การรับรู้คณุคา่ตราสินค้า
ด้านความผูกพนักับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านาย
แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในอนาคตได้ร้อยละ  
25.0 และการรับรู้คณุคา่ตราสินค้า ด้านการรู้จกัตราสินค้า ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า และด้าน
ความภกัดีตอ่ตราสินค้า เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 14.1 
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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. 

 
Keyword : Consumers Buying Behavior, Adidas Shoes 
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สุดท้ายนีผู้้ วิจยัขอให้สารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  และผู้ ท่ีสนใจ
ประกอบธุรกิจนี  ้ โดยคุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบันีผู้้ วิจัยขอน้อมบูชา
พระคณุบิดามารดาตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ชีแ้นะแนวทางและอบรมสั่งสอนตลอดมา
จนกระทัง่ประสบความส าเร็จด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ตลอดปีท่ีผ่านมากระแสรักสุขภาพ และการออกก าลงักายเป็นท่ีได้รับความนิยมอย่าง

มาก ทา่มกลางสภาพสงัคมท่ีมีความเป็นเมืองมากขึน้ รวมถึงกระแสการแตง่กายแนวสปอร์ตแฟชัน่ 
ท่ีเป็นการผสมผสานระหวา่งเคร่ืองแตง่กายแนวล าลอง และแนวกีฬาเข้าด้วยกนั ซึ่งกระแสดงักล่าว
ส่งผลท าให้ตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองแต่งกายแนวกีฬามีอัตราการเติบโตในระดบัท่ีสูงอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยในปี 2560 กลุ่มเคร่ืองแต่งกายแนวกีฬามีมูลค่าตลาดเท่ากับ 50,260.10 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2559 ท่ีมีมลูคา่ตลาดเท่ากบั 45,792.90 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 
8.89 และหากพิจารณาข้อมูลย้อนหลงัปี 2557 - 2559 ก็พบว่าตลาดก็มีอัตราการเติบโต
เช่นเดียวกนั โดยอตัราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 8.27 - 12.65 (Euromonitor, 2018) นอกจากนี ้
ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก าหนดนโยบาย และแผนการขบัเคล่ือนตามแผนพฒันา
กีฬาแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเท่ียว และสร้างเมือง
กีฬาแหง่แรกในไทย (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2560) แสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลก็ให้ความ
สนบัสนนุเร่ืองกีฬาด้วยเชน่กนั 

ในตลาดสินค้ารองเท้ากีฬาลกูค้าเร่ิมให้ความส าคญักบัการเลือกตราสินค้ามากยิ่งขึน้ ซึ่ง
ก่อนหน้านีลู้กค้าไม่มีความภักดีในตราสินค้ามากนักเพราะสินค้ามีความคล้ายคลึงกัน แต่ละ 
แบรนด์จึงต้องมีการพฒันาคุณภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพ่ือท าให้
ลูกค้าไม่เปล่ียนใจไปแบรนด์อ่ืน ๆ รวมถึงการพฒันาตราสินค้าก็มีความส าคญัเพราะตราสินค้า
เป็นสิ่งท่ีลกูค้าใช้แยกแยะสินค้า เชน่ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตราสินค้าจะท าให้ผู้บริโภคเกิด
การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าได้ดียิ่งขึน้หรือการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สึกแปลกใหม่ เม่ือตราสินค้าสามารถสร้างความจดจ า และครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง
ยอ่มสง่ผลถึงยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และการเตบิโตของแบรนด์ 

พฤตกิรรมการซือ้รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจากปัจจยัตา่ง ๆ 
เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีแตกต่างกัน 
ปัจจยัเหล่านีมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจจึงต้องให้ความส าคญั หากผู้ประกอบการสามารถปรับตวั
ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคได้ ก็จะสามารถขายสินค้าได้ ยิ่งไปกว่านัน้หากผู้บริโภคซือ้
สินค้าไปแล้วกลบัมาซือ้ซ า้ สม ่าเสมอ ไมเ่ปล่ียนใจ ยอ่มเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการคาดหวงัด้วยเช่นกนั 
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ลูกค้ากลุ่มนีเ้ป็นลูกค้าท่ีมีคุณภาพ เพราะลูกค้าท่ีกลับมาซือ้ซ า้มีแนวโน้มท่ีจะซือ้ในปริมาณท่ี
มากกวา่ลกูค้าใหมท่ี่เพิ่งลองซือ้เป็นครัง้แรก และยงัมีความพงึพอใจกบัการจ่ายเงินออกไปมากกว่า
ลกูค้าใหม่ด้วย (Gagan Mehra, 2014) ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสนใจกบัลกูค้ากลุ่มนี ้
ให้มาก เพราะนอกจากจะท าให้ยอดขายเข้ามาหาได้เร่ือย ๆ แล้วในด้านการลงทนุก็แทบจะไม่ต้อง
เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิเลย 

แบรนด์อาดิดาสเป็นแบรนด์สินค้ากีฬาจากประเทศเยอรมัน ท่ีได้รับความนิยมทั่วโลก
รวมถึงในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนด์ไนกีแ้บรนด์สินค้ากีฬาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ข้อมลูจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2560 บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีรายได้รวม 5,390.00 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 802.00 ล้านบาท ส่วนบริษัท ไนกี ้(ประเทศ
ไทย) จ ากดั มีรายได้รวม 2,667.68 ล้านบาท มีก าไรสทุธิ 81.35 ล้านบาท (กรมพฒันาธุรกิจการค้า
, 2561) แม้ว่าแบรนด์อาดิดาสจะมีรายได้รวมสงูท่ีสดุในกลุ่มสินค้ากีฬาในประเทศไทย แตก็่มีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงจากการต้องการส่วนแบง่การตลาดในกลุ่มรองเท้ากีฬา ท่ีมีแบรนด์คูแ่ข่ง เช่น ไนกี ้
เอสิกซ์ และอันเดอร์ อาเมอร์ แบรนด์อาดิดาสเองจึงต้องเตรียมการรับมือเพ่ือปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้ ทัง้นีแ้บรนด์อาดิดาสเป็นแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในตลาดอยู่
แล้ว หากผู้ประกอบการให้ความส าคญักบัการสร้างการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าจะท าให้ผู้บริโภครู้จกั
ตราสินค้าและรับรู้ถึงคณุภาพของสินค้ามากยิ่งขึน้ สิ่งท่ีตามมาหากผู้บริโภคเกิดความประทบัใจ
คือความผกูพนัระหว่างตราสินค้ากบัผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้บริโภค ก็
จะเกิดเป็นความภกัดีตอ่ตราสินค้าและสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้าอีกด้วย 

จากเหตผุลดงักล่าวผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้พฤติกรรมการซือ้ และการรับรู้
คณุคา่ตราสินค้า เพ่ือชว่ยให้ผู้ประกอบการน าผลการวิจยัไปใช้ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ วางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึน้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจบุนั และการแขง่ขนัจากคูแ่ขง่ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
รายได้ตอ่เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส 
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2. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีแตกตา่งกนัท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศกึษาการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสินค้า ด้านคณุภาพ
ท่ีถูกรับรู้ ด้านความผูกพนักับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภท
อ่ืน ๆ ของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. บริษัทอาดดิาส สามารถน าข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัไปประยกุต์ใช้ ปรับปรุง และพฒันา

ตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากย่ิงขึน้  
2. เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการท่ีจ าหน่ายรองเท้าแบรนด์อาดิดาส สามารถน าข้อมลูท่ี

ได้จากการวิจัยไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในสถานการท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสใน

เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้วิจยัไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ผู้วิจยัจึงได้ท าการค านวณ 
เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร

ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ท่ีก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่

เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 15 คน รวมขนาด
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอน
ดงันี ้

ขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจยัก าหนดขอบเขต

การวิจยัไว้ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้การจบั
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ฉลากรายช่ือสาขาร้านค้าอาดิดาส มา 5 สาขา จากรายช่ือร้านค้าอาดิดาสทัง้หมด 62 สาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ก าหนด
จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยก าหนดสดัส่วนในแต่ละ
พืน้ท่ีให้เท่ากนัทัง้ 5 สาขา ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามท่ีจัดเตรียมไว้ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละ
สาขา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 อาย ุ15 - 24 ปี 
1 1.2.2 อาย ุ25 - 34 ปี 
1 1.2.3 อาย ุ35 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.3.2 ปริญญาตรี 
1.1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 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 ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน / นกัศกึษา 
1.1.5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
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1.1.5.3 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
1.1.5.4 อาชีพอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

1.1.6 สถานภาพสมรส 
1.1.6.1 โสด 
1.1.6.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 

1.2 พฤตกิรรมการซือ้ 
1.2.1 ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

1.3 การรับรู้คณุคา่ตราสินค้า 
1.3.1 ด้านการรู้จกัตราสินค้า 
1.3.2 ด้านคณุภาพท่ีถกูรับรู้ 
1.3.3 ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า 
1.3.4 ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
1.3.5 ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ตราสินค้าอาดิดาส หมายถึง ตราสินค้าประเภทกีฬาจากประเทศเยอรมนี ซึ่งบริษัท 

อาดดิาส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้น าเข้า และจดัจ าหนา่ยสินค้าในประเทศไทย 
รองเท้าแบรนด์อาดิดาส  หมายถึง ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาตราสินค้าอาดิดาส ท่ี

ออกแบบมาส าหรับการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ จุดประสงค์หลกัเพ่ือความปลอดภัยของเท้าขณะ
สวมใสเ่ลน่กีฬา 

ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะทัว่ไปของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา รายได้ตอ่เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส 

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในเขตกรุงเทพมหานคร 
คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การรับรู้ของผู้ บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์รองเท้าแบรนด์ 

อาดดิาสในด้านตา่ง ๆ ประกอบด้วย 



  6 

5.1 การรู้จักตราสินค้า หมายถึง ความรู้จกัเร่ิมต้นท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ 
ได้แก่ การรู้จกัตราสินค้าอาดดิาส ทัง้ยงัสามารถจ าสญัลกัษณ์ตราสินค้าอาดิดาสได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เม่ือพูดถึงสินค้ากีฬาก็จะนึกถึงตราสินค้าอาดิดาส เพราะตราสินค้าอาดิดาสนัน้มีช่ือเสียงทัง้ใน
ประเทศ และตา่งประเทศ 

5.2 คณุภาพท่ีถูกรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกชอบผู้บริโภคท่ีรับรู้ถึงคณุภาพของสินค้า 
ได้แก่ การรับรู้ถึงการใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพในการผลิตสินค้า การมีรูปแบบสินค้าท่ีทันสมัยมี
หลากหลายแบบให้เลือก เม่ือใช้แล้วรู้สึกถึงความคุ้มคา่ รวมถึงมีนวตักรรมหรือคณุสมบตัิพิเศษใน
ตวัสินค้า 

5.3 ความผกูพนักบัตราสินค้า หมายถึง ความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงตราสินค้าอาดิดาส
เข้ากบัความทรงจ าของผู้บริโภค ได้แก่ รองเท้าแบรนด์อาดิดาสสามารถบง่บอกภาพลกัษณ์ของผู้ ท่ี
สวมใส่ ทัง้ยงัเหมาะกบัการใช้ในงานในชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล ท าให้มัน่ใจเวลาท่ีสวมใส่
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

5.4 ความภกัดีตอ่ตราสินค้า หมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึงความยึดมัน่ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
ตราสินค้า ได้แก่ ทกุครัง้ท่ีผู้บริโภคตัง้ใจจะซือ้รองเท้าจะเลือกซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยจะไม่
เปล่ียนใจไปซือ้รองเท้าแบรนด์อ่ืนหากมีผู้แนะน าหรือมีราคาท่ีใกล้เคียงกนัก็ตาม 

5.5 สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า หมายถึง องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับตราสินค้า มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขาย ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้าท่ีไม่ท าให้สับสนกับ 
แบรนด์อ่ืน ๆ ร้าน และบรรยากาศภายในร้าน รวมถึงพนักงานขายท่ีมีส่วนช่วยให้ตดัสินใจซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

พฤติกรรมการซือ้ หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้อกบัการซือ้รองเท้า
กีฬาแบรนด์อาดิดาส จะสามารถทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้โดยใช้ค าถาม 7 ค าถาม 
เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ ได้แก่ ผู้ ท่ีอยู่ในตลาดเป้าหมาย สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ ความถ่ีท่ี
ผู้บริโภคจะซือ้ บทบาทของผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 
และขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีการวางแผนและหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อน
ตดัสินใจซือ้ 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ซ า้ หมายถึง พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสซ า้ใน
อนาคตและแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต เป็นการกลบัมาซือ้
สินค้าด้วยความตัง้ใจ  
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กรอบแนวคิด 
การศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคดิดงันี ้
 

              ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
  

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. รายได้ตอ่เดือน 
5. อาชีพ 
6. สถานภาพสมรส 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า  
1. ด้านการรู้จกัตราสินค้า 
2. ด้านคณุภาพท่ีถกูรับรู้ 
3. ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า 
4. ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
5. ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของ
ตราสินค้า 

พฤตกิรรมการซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาส 
● ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้

ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ผู้บริโภคทีมีพฤตกิรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั  

3. การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีถกูรับรู้ 
ด้านความผกูพนักับตราสินค้า ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของ
ตราสินค้าส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือน ามาสร้างเป็นกรอบงานวิจยั และแบบสอบถาม โดยน าเสนอตามหวัข้อดงันี ้

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้คณุคา่ตราสินค้า 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ข้อมลูเก่ียวกบัรองเท้าแบรนด์อาดดิาส 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
สรุปแนวคดิและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2556, 656) ให้ความหมายของประชากรศาสตร์หมายถึง การศกึษา

ทางสถิติเก่ียวกับประชากรในแง่อัตราการเกิด การตาย การย้ายถ่ิน และการกระจาย เป็นต้น 
รวมทัง้ผลกระทบท่ีมีตอ่สภาวะทางสงัคม และเศรษฐกิจ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2557, 201) พจนานุกรมศพัท์ประชากรศาสตร์ฉบบัราชบณัฑิตย 
สถาน อธิบายว่า ประชากร (Population) ในทางสถิติศาสตร์ หมายถึง จ านวนรวมทัง้หมดของคน 
สตัว์หรือสิ่งของ ท่ีต้องการศกึษา แตใ่นทางประชากรศาสตร์ ประชากร หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอยู่ ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยามแตกตา่งกนัไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ขึน้เป็นการเฉพาะ นอกจากนีย้งัอาจใช้หมายถึงกลุ่มย่อยภายในประชากรทัง้หมดเช่น ประชากร
หญิง ประชากรวยัแรงงาน ประชากรนกัเรียน ขนาด และโครงสร้างของประชากรถูกก าหนดโดย
การเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ านวนคนกลุม่ตา่ง ๆ ในประชากรนัน้ โดยผ่านการเกิด การตาย และการ
ย้ายถ่ิน 

สุคนธ์ ประสิทธ์ิวฒันเสรี (2558, 5-16) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ี
ศกึษาเก่ียวกับขนาดหรือจ านวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสงัคมภูมิภาค และระดบัโลกนอกจากนีย้งั
ศกึษาเก่ียวกบัการกระจายตวัของประชากร และองค์ประกอบตา่ง ๆ ของประชากร ตวัแปรท่ีแสดง
ถึงลกัษณะเฉพาะของประชากรเชน่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ เป็นต้น 
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Schiffman L. G. (2010, 48-53) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมลู
เก่ียวกับตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และเชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมผู้บริโภค ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะใช้เป็นลกัษณะพืน้ฐานท่ีนกัการตลาดมกัจะน ามาพิจารณา
ส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการ
ความชอบ และอตัราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
1. อายุ (Age) ความต้องการ และความสนใจในสินค้า และบริการจะเปล่ียน 

แปลงไปตามอายขุองผู้บริโภคเสมอ 
2. เพศ (Sex) เพศสามารถจ าแนกผู้บริโภคในสินค้า และบริการบางประเภทได้ 

สินค้า และบริการบางประเภทมีความเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโดยธรรมชาต ิ
3. สถานภาพสมรส (Marital Status) ครอบครัวมีความสมัพนัธ์กบัจ านวนหน่วย

ในการบริโภค  
4. รายได้ (Income) รายได้เป็นตวัท่ีบง่บอกถึงความสามารถของผู้บริโภคท่ีจะซือ้

สินค้า บ่อยครัง้ท่ีรายได้ถูกน าไปรวมกับตวัแปรประชากรศาสตร์ตวัอ่ืน เพ่ือให้สามารถก าหนด
ตลาดกลุม่เป้าหมายได้อยา่งแมน่ย า 

ชฎาภรณ์ ชวลี (2556, 43) กล่าวว่า กลุ่มคนท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป เป็นอายุท่ีสามารถ
เร่ิมต้นท างานได้ ทัง้ยงัมีความคดิเป็นของตนเองและสามารถตดัสินใจด้านตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, 112-118) กล่าวว่า คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาตา่งกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงันี ้

1. เพศ (Sex) หญิง และชายมีความแตกตา่งกันทัง้ในด้านสรีระ ความถนดั สภาวะ
ทางจิตใจอารมณ์ จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากใน
เร่ืองความคดิคา่นิยม และทศันคต ิทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนสองทัง้เพศไว้แตกตา่งกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีส าคญัประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการส่ือสารของ
มนุษย์ เน่ืองจากอายจุะเป็นตวัก าหนดและเป็นสิ่งท่ีบง่บอกเก่ียวกับความมีประสบการณ์ในเร่ือง
ตา่ง ๆ ของบุคคล ซึ่งโดยปกติทัว่ไปเม่ืออายุเพิ่มขึน้ประสบการณ์จะสูงขึน้ความฉลาดรอบคอบก็
เพิ่มมากขึน้ วิธีคดิและสิ่งท่ีสนใจก็จะเปล่ียนแปลงไปด้วย  

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม 
ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน การท่ีคนได้รับการศึกษาท่ีต่างกันนัน้ ยอมมีความรู้สึกนึกคิด
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อุดมการณ์และความต้องการท่ีแตกต่างกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้ปรียบอย่างมากในการเป็น
ผู้ รับสารท่ีดี เพราะสามารถเข้าใจการส่ือสารได้ดีกวา่ 

4. สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) หมายถึง อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพทางสงัคม ปัจจยัเหล่านีมี้อิทธิพลอย่างส าคญัต่อผู้ รับสารซึ่งในการวิจยัได้
ชีใ้ห้เห็นว่าสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของผู้ รับสารมีอิทธิพลอย่างส าคญัตอ่ปฏิกิริยาของผู้ รับ
สารท่ีมีต่อผู้ส่งสารและสารสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวฒันธรรมท่ีต่างกันมี
ประสบการณ์ท่ีตา่งกนัมีทศันคติคา่นิยมและเป้าหมายท่ีตา่งกนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, 57-58) กล่าวว่า การแบ่งส่วนการตลาดโดยใช้หลักด้าน
ประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิภาพตอ่การก าหนดตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. เพศ (Gender) ผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั รวมทัง้รสนิยมและความชอบของบคุคลจะเปล่ียนแปลงไปตาม
วยั 

2. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ี
แตกต่างกัน เช่นกลุ่มวัยรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่นส่วนกลุ่ม
ผู้สงูอายจุะสนใจสินค้าเก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยัเป็นต้น 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ข้าราชการจะซือ้ชดุท างานและสินค้าท่ีจ าเป็น 

4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซือ้  โอกาสเหล่านี ้
ประกอบด้วยรายได้ การออมทรัพย์ อ านาจการซือ้และทศันคตเิก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

5. การศึกษา (Education) ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คณุภาพดีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

6. ขนาดครอบครัว (Family size) และสถานภาพครอบครัว (Marital status) ในอดีต
จนถึงปัจจุบนัลกัษณะครับครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมา
โดยตลอดและมีความส าคญัยิ่งขึน้ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผู้บริโภคนกัการตลาดจะสนใจจ านวน
และลกัษณะของบคุคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึง่ 

จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์กลา่วมา ท าให้ผู้วิจยัต้องการท่ี
จะศึกษาการแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีส าคญัจะช่วยใน



  12 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย เพราะลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีตา่งกนัจะก าหนดลกัษณะพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างกันไปด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพสมรส เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า  
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Schiffman L. G. (2010, 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า พฤติกรรมซึ่ง
ผู้บริโภคท าการค้นหาการซือ้การใช้การประเมินผลการใช้สอยผลิตภณัฑ์และบริการ ซึ่งคาดว่าจะ
สนองความต้องการของเขาหรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของ
ผู้บริโภคท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้า 

ศภุร เสรีรัตน์ (2544, 6) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมของบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบัการซือ้และการใช้สินค้าและบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่านการแลกเปล่ียนท่ีบคุคลต้อง
มีการตดัสินใจทัง้ก่อนและหลังการกระท าดงักล่าว โดยบุคคลท่ีจะถือว่าเป็นผู้บริโภคในท่ีนีคื้อ 
บุคคลผู้ มีสิทธิในการได้มาและใช้ไปซึ่งสินค้าและบริการท่ีได้มีการเสนอขายโดยสถาบันทาง
การตลาด 

ปริญ ลักษิตานนท์ (2544, 54) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้ คือการ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์  รวมถึง
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้ก่อนมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า ซึ่งกระบวนการตดัสินใจท่ี
เกิดขึน้ก่อนนัน้หมายถึงลกัษณะทางพฤตกิรรมของผู้บริโภคในขณะใดขณะหนึ่งท่ีผู้บริโภคซือ้สินค้า
นัน้จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยาท่ีมีสว่นสร้างสมและขดัเกลาทศันคตแิละคา่นิยม 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2552, 35) ได้กลา่วถึงการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคจากแนวคิดของ
คอทเลอร์ (Kotler, 2000) วา่ พฤตกิรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้
และบริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการ พฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภค ค าตอบ
ท่ีได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม ค าถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H เป็นการใช้
ค าถาม 7 ค าถามเพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนใช้กลยุทธ์
การตลาดให้สอดคล้องกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค รายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 1 แสดงการใช้ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ (7Os) เก่ียวกบั
พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

 
  

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย (Occupants) ทางด้าน  
1) ประชากรศาสตร์  
2) ภมูิศาสตร์  
3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์  
4) พฤตกิรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร  
(What does the consumer buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ (Objects) สิ่งท่ีผู้บริโภค
ต้องการจากผลิตภณัฑ์ก็คือต้องการคณุสมบตัหิรือ
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์และความแตกตา่งท่ี
เหนือกว่าคูแ่ขง่ 

3. ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้  
(Why does the consumer buy?) 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ (Objectives) ผู้บริโภคซือ้
สินค้าเพ่ือสนองความต้องการซึง่ต้องศกึษาถึงปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้คือ  
1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา  
2) ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  
3) ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

4. ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้  
(Whom participates in the  
buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่ง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซึง่ประกอบด้วย  
1) ผู้ ริเร่ิม  
2) ผู้ มีอิทธิพล  
3) ผู้ตดัสินใจซือ้  
4) ผู้ ซือ้  
5) ผู้ใช้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

. 

นอกจากนีย้งักล่าวถึงโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่ง
กระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องด า (Buyers black box) ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ถึง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้แต่จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผู้ ซือ้แล้วจะมีการตอบสนอง
ของผู้ ซือ้ (Buyer's response) หรือการตดัสินใจของผู้ ซือ้ (Buyer's purchase decision) 
จุดเร่ิมต้นของโมเดลนีอ้ยู่ท่ีมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดงันัน้โมเดลนีจ้ึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดงันี ้
 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด  
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน  
(Where does the consumer buy?) 

ชอ่งทางหรือแหลง่ท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้ 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร  
(How does the consumer buy?) 

ขั ้น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื ้อ  ( Operations) 
ประกอบด้วย  
1) การรับรู้ปัญหา  
2) การค้นหาข้อมลู  
3) การประเมินผลทางการเลือก  
4) ตดัสินใจซือ้  
5) ความรู้สกึหลงัการซือ้ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงรูปพฤตกิรรมผู้ ซือ้ [Model of buyer (consumer) behavior] และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค 

ท่ีมา: Kotler Philip. (2000). Marketing management. p. 161. 
 

จากรูปแบบพฤติกรรมผู้ ซือ้หรือผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการตดัสินใจ
ซือ้ของผู้บริโภคนัน้ ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ หลากหลายปัจจัยและในท้ายท่ีสุดก็จะ
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีนกัการตลาด
ต้องให้ความใสใ่จในกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค รวมถึงปัจจยัหรือสาเหตตุา่ง ๆ อนัจะท า
ให้สามารถค้นหาความต้องการของผู้ ซือ้และสามารถตอบสนองได้อย่างสูงสดุจากภาพประกอบ
สามารถอธิบายได้ดงันี ้

การเลือกผลิตภณัฑ์ การตดัสินใจซือ้

การเลือกตราสินค้า การซือ้

การเลือกผู้ ขาย พฤติกรรมหลงัการซือ้

เวลาในการซือ้ การทดลอง

ปริมาณการซือ้ การซือ้ซ า้

การรับรู้ปัญหา

การค้นหาข้อมลู

การประเมินผลทางเลือก

การตดัสินใจซือ้

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

1. ปัจจยัทางวัฒนธรรม 2. ปัจจยัทางสงัคม 3. ปัจจยัด้านจิตวิทยา 4. ปัจจยัส่วนบคุคล 

1. 1 วัฒนธรรมพืน้ฐาน 2.1 กลุ่มอ้างอิง 3.1 การจงูใจ 3. 1 อายุ 

1.2 วัฒนธรรมย่อย 2. 2 ครอบครัว 3.2 การรับรู้ 3. 2 วงจรชีวิตครอบครัว 

1.3 ชัน้สงัคม 2.3 บทบาทและสถานะ 3.3 การเรียนรู้ 3. 3 อาชีพ 

3.4 ความเช่ือถือ 3. 4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 

3.5 ทศันคติ 3. 5 คา่นิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต 

3.6 บคุลิกภาพ 

3.7 แนวคิด 

การตอบสนองของผู้ซือ้ (Response = R)

ขัน้ตอนการตัดสินใจของผู้ซือ้

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ปัจจยัส่วนบคุคล 

ลักษณะของผู้ซือ้

ปัจจยัด้านวัฒนธรรม

ปัจจยัด้านสงัคม

ปัจจยัด้านบคุคล

ปัจจยัด้านจิตวิทยา

วัฒนธรรม

ผลิตภณัฑ์

ราคา

การจดัจ าหนา่ย

การส่งเสริมการตลาด

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด

ส่ิงกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S)

ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

การเมือง

กล่องด าหรือ

ความรู้สึกนึก

คิดของผู้ซือ้
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 1. สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึน้เองจากภายใน
ร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside stimulus) นกัการตลาดจะต้อง
สนใจและจดัสิ่งกระตุ้นภายนอกเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็น
เหตจุงูใจเกิดการซือ้สินค้า (Buying motive) ซึ่งอาจใช้เหตจุงใจซือ้ ด้านเหตผุลและให้เหตจุงใจให้
ซือ้ ด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 สว่นคือ  

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นท่ี
นกัการตลาดสามารถควบคมุและจดัให้มีขึน้เป็นสิ่งกระต้นท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ประกอบด้วย  

1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการเป็นต้น  

1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์โดยพิจารณาลกูค้าเป้าหมายเป็นต้น 

1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจดัช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ 
place) เชน่ จดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้น
ความต้องการซือ้เป็นต้น  

1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การ
โฆษณาสม ่าเสมอการใช้ความพยายามของพนักงานขายการลดแลกแจกแถม  การสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลทัว่ไปเหลา่นีถื้อวา่เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซือ้เป็นต้น 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองค์การซึง่เป็นสิ่งท่ีบริษัทควบคมุไมไ่ด้สิ่งกระตุ้นเหลา่นี ้ได้แก่  

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
รายได้ของผู้บริโภคเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล  

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological)  
1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น 

กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึง่จะมีอิทธิพลตอ่การเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ ซือ้  
1.2.5 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยในเทศกาลตา่ง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สินค้าในเทศกาลนัน้ 
2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ บริโภค (Buyer’s black box) 

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ เปรียบเสมือนกล่องด าซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ขาย ไม่สามารถทราบได้จึงต้อง
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พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ ซื อ้และกระบวนการ
ตดัสินใจของผู้ ซือ้ 

2.1 ลักษณะของผู้ ซือ้ (Buyer characteristics) ลักษณะของผู้ ซือ้มี
อิทธิพลจากปัจจยัตา่ง ๆ คือปัจจยัด้ายวฒันธรรมปัจจยัด้านสงัคมปัจจัยส่วนบคุคลและปัจจยัด้าน
จิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตดัสินใจของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) ประกอบด้วย
ขัน้ตอนคือการรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมลูการประเมินผลการเลือกการตดัสินใจ
ซือ้และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้ (Buyer’s purchase decisions) ผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นตา่ง ๆ 
ดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product choice)  
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice)  
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice)  
3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase timing)  
3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase amount) 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกจะ
ชว่ยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเป็นทางเลือก ให้เลือกสิ่งท่ีชอบมาก
ท่ีสดุ จะมีปัจจยัตา่ง ๆ เกิดขึน้ระหวา่งการประเมินผลพฤตกิรรมและการตดัสินใจซือ้ 

5. การซือ้ (Purchase) ผู้บริโภคจะเลือกผลิตภณัฑ์หรือตราย่ีห้อท่ีจะซือ้ การ
เลือกจะขึน้อยูก่บัผลการพิจารณาท่ีได้ในขัน้ตอนการประเมินและปัจจยัอ่ืน ๆ 

6. พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) เป็นกระบวนการหลงั
การซือ้ และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ บริโภคจะตระหนักได้ถึงความพอใจหรือไม่พอใจในตัว
ผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ภายหลังมีการซือ้ผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สึกนีเ้กิดขึน้กับคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์และความคาดหวงัของผู้บริโภค ถ้าพอใจก็จะซือ้ซ า้ แตถ้่าไมพ่อใจก็จะไมซื่อ้อีก 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2552, 60) ได้กล่าวถึงการพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคว่า เม่ือลกูค้า
เกิดแรงจงูใจในการใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร ลกูค้าก็จะเกิดพฤติกรรมการซือ้ เม่ือเราเข้าใจ
พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เราสามารถน าความรู้ใน
สว่นนีไ้ปปรับใช้ให้เกิดรายได้และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัองค์กรได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภค (Factors Influence 
Consumer Buying Behavior)  

1. ปัจจยัท่ีเกิดจากผู้ ซือ้ท่ีมีความแตกตา่งในเร่ืองเพศ อาย ุรายได้ สถานะของ
ครอบครัวและอาชีพ โดยความแตกตา่งในปัจจยัเหล่านี ้ท าให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป  

2. ปัจจยัด้านจิตวิทยา ตามล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์คือความต้อง 
การและแรงจูงใจของผู้ ซือ้นัน้ต้องการตอบสนองในเร่ืองของด้านร่างกาย ความปลอดภัย ความ
ต้องการให้สงัคมยอมรับ มีช่ือเสีย ต้องการมีฐานะท่ีเด่นและต้องการประสบผลส าเร็จในชีวิต ซึ่ง
ปัจจยัดงักลา่วมีผลดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การรับรู้ (Perception) การรับรู้มีผลกับการกระตุ้นการซือ้และการบริการ
ลกูค้า สมัพนัธ์นัน้ควรท าความเข้าใจในลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมายตา่ง  ๆ เช่น กลุ่ม
ของสินค้าส าหรับเดก็ กลุม่ของสินค้าส าหรับในวยัท างาน กลุ่มของสินค้าส าหรับผู้สงูอายุ หลงัจาก
นัน้องค์กรสามารถเลือกข้อมลูขา่วสารท่ีเหมาะสมกลุม่ตลาดเป้าหมายจะรับรู้ได้ง่าย  

2.2 ทศันคติ (Attitude) ควรสร้างทศันคติท่ีดีกบัภาพพจน์ขององค์กรพนกังาน
ขาย และสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าใด ๆ ท่ีใหม่ออกสู่ตลาด 
จะประสบความส าเร็จได้นบัจะต้องสร้างทศันคติท่ีดีให้กบัผู้ ซือ้  ให้เกิดการยอมรับในตลาดซึ่งกลุ่ม
บคุคลท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการซือ้ (Participants in Buying Process) กลุ่มคนเหล่านีมี้
บทบาทในการตัดสินใจซือ้โดยสามารถแยกกลุ่มบุคคลท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการซือ้
ออกเป็น 5 กลุม่ 

2.2.1 ผู้ ริเร่ิม (Initiator) ส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ ใช้ (Users) เป็นผู้ เสนอแนว 
ความคดิให้แนวทางหรืออธิบายบอกเลา่ให้ฟังเก่ียวกบัตวัสินค้าหรือบริการ 

2.2.2 ผู้ มีอิทธิพล (Influencer) เป็นผู้ ท่ีมีอ านาจในการชกัจงูหรือชกัชวนให้ผู้
ซือ้โน้มเอียงตามความต้องการได้ในกระบวนการตดัสินใจ 

2.2.3 ผู้ตดัสินใจ (Decision Maker) คือผู้พิจารณาขัน้สดุท้ายว่าจะมีการซือ้
สินค้าหรือไม-่ผู้อนมุตั ิ(Approvers) คือบคุคลท่ีอนมุตัใิห้เกิดการซือ้ขึน้ 

2.2.4 ผู้ ซือ้ (Buyer) คือบุคคลท่ีไปซือ้สินค้านัน้อาจเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม่
เก่ียวข้องในกระบวนการตดัสินใจการเปล่ียนแปลงลักษณะการซือ้ของผู้บริโภค (Chang in 
Consumer Buying Habits) พฤติกรรมการซือ้ในสงัคมไทยมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็น
ชดัเจนมีดงันี ้
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2.2.4.1 การเปล่ียนแปลงปริมาณการซือ้ (Size and Quantity) เน่ืองจาก
เป็นครอบครัวเดียวมากขึน้ปริมาณการซือ้สินค้าตา่ง ๆ มีขนาดลดลงในแตล่ะครัง้ท่ีซือ้โดยจะเป็น
การซือ้ปริมาณท่ีน้อยลงแตเ่น้นคณุภาพมากขึน้ 

2.2.4.2 การเปล่ียนแปลงท าเลซือ้ (Changing in Buying location) 
ท าเลท่ีตัง้ขององค์กรโดยเฉพาะร้านค้ามีความส าคญัมากขึน้กบัการซือ้สินค้าหรือบริการ 

2.2.4.3 ต้องการความสะดวกสบายในการซือ้มากขึน้ (Conveniences) 
สินค้าหรือบริการนัน้ต้องการความสะดวกสบายในการซือ้ 

2.2.4.4 การซือ้สินค้าโดยการบริการตวัเองเพิ่มขึน้ (Self-Services) ผู้ ซือ้
จะมีความสนใจมากขึน้เพราะสามารถซือ้สินค้าได้ในราคายตุธิรรมมากขึน้ 

2.2.4.5 การใช้สินเช่ือ (Credit Required) ผู้ ซือ้มีความสนใจมากขึน้ใน
การซือ้สินค้าและบริการโดยการผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในกรณีนีเ้กิดผลกระทบกบัผู้ประกอบการคือ
เม่ือผู้ ประกอบการสามารถขายสินค้าหรือบริการในลักษณะเงินเช่ือมากเท่าไรขณะเดียวกันก็
จ าเป็นต้องกนัเงินส าหรับส ารองคา่ใช้จา่ยในการตดิตามเก็บหนีแ้ละเผ่ือหนีส้ญูเพิ่มขึน้ 

2.2.4.6 ผู้บริโภคต้องการสินค้าท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวัมาใช้งานเพ่ือ
สนองความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละฝ่ายเช่นบริการหรือสินค้าจะสามารถ
ปรับเปล่ียนคณุสมบตัิหรือลกัษณะการให้บริการของลกูค้าได้มากขึน้เช่นการออกแบบของหมอน
ขึน้อยูก่บัอายขุองผู้ใช้ขนาดของศรีษะและความชอบสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะราย 

จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถ
สรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภคหมายถึงการกระท าตา่ง ๆ ท่ีให้ได้มาซึ่งการบริโภคเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้ทัง้ก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวด้วย โดย
พฤติกรรมสามารถแสดงออกได้หลายลกัษณะ เช่น ซือ้ท าไม ซือ้เม่ือใด ซือ้ท่ีไหน และซือ้อย่างไร
เป็นต้น พฤติกรรมดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้หากได้รับผลกระทบจากปัจจยัสิ่งกระตุ้นตา่ง ๆ  ซึ่ง
กรอบแนวคดิพฤตกิรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้ ท่ีเลือกศกึษาเน่ืองจากสินค้าทกุอย่างในท้องตลาด
ล้วนแต่มีการแข่งขนักนั การจะท าอย่างไรให้สินค้าเป็นท่ีต้องการ เป็นตวัเลือกอนัดบัต้น ๆ หรือให้
สามารถท าการตลาดได้อย่างตรงจุด จ าเป็นต้องทราบถึงเหตผุลในการเลือกซือ้สินค้าของลูกค้า
ก่อน ในการศกึษาครัง้นีจ้งึท าการศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้าด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

เสรี วงษ์มณฑา (2547, 66) ได้ให้ความหมายของคณุคา่ตราสินค้าว่า คณุคา่ตราสินค้า 
(Brand Equity) เป็นความคิดหรือความรู้สึกเชิงบวก ท่ีผู้บริโภคมีตอ่สินค้านัน้ ๆ หรือเป็นคณุค่า
ผลิตภณัฑ์ท่ีรับรู้ (Perceived values) ในสายตาของผู้บริโภค 

เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2553, 38) ได้ให้ความหมายของคณุค่าตราสินค้าว่า คณุค่าตรา
สินค้าหมายถึง การท่ีตราสินค้าของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ ซือ้
เกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้ามีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินค้าอย่างมัน่คงจดจ าตรา
สินค้าได้ด้วยสิ่งเช่ือมโยงท่ีไมซ่ า้กบัตราสินค้าอ่ืน 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2543, 93) ได้ให้ความหมายของคณุคา่ตราสินค้าว่าคณุคา่ตราสินค้า 
(Brand Equity) เป็นคณุค่าตราสินค้า (Brand value) เป็นคณุคา่ผลิตภณัฑ์ท่ีรับรู้ (Perceived 
value) ในสายตาของลกูค้า 

กล่าวโดยสรุป คณุค่าตราสินค้าหมายถึงความคิดหรือความรู้สึกเชิงบวกท่ีผู้บริโภคมีต่อ
สินค้านัน้ ๆ หรือเป็นคณุคา่ผลิตภณัฑ์ท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของผู้บริโภค การสร้าง
คณุคา่ให้ตราสินค้าจงึเป็นสิ่งส าคญัซึง่นกัการส่ือสารทางการตลาดต้องพยายามเพิ่มความรู้ในตรา
สินค้า (Brand Knowledge) อยา่งตอ่เน่ืองเพราะคณุคา่ตราสินค้าเกิดจากการท่ีผู้บริโภคมีการรับรู้
ในตราสินค้าอย่างตอ่เน่ือง หากตราสินค้าใดท่ีไม่ได้สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคหรือตราสินค้าใดท่ี
เกิดรับรู้เพียงครัง้คราวแล้วหายไปคณุคา่ตราสินค้านัน้ก็จะหมดไป 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, 145) กล่าวว่า หลกัเกณฑ์ในการสร้างคณุคา่ตราสินค้าให้เกิดใน
สายตาผู้บริโภค คือ ต้องก่อให้เกิดความรู้สึกว่าสินค้านัน้แตกต่างจากสินค้าอ่ืน ๆ เม่ือผู้บริโภคมี
ความคุ้นเคยกับตราสินค้าหรือเกิดความพึงพอใจบางประการ ซึ่งเกิดจากลกัษณะตราสินค้าท่ีมี
เอกลกัษณ์และแข็งแกร่งในความทรงจ าของลกูค้า ซึ่งองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า (Brand 
Equity) จากความส าคญัของคณุคา่ตราสินค้าในสายตาผู้บริโภคและคณุสมบตัิของตราสินค้าท า
ให้การศึกษาเก่ียวกับตราสินค้ามักจะเน้นและให้ความส าคญัในสายตาผู้บริโภคซึ่งแนวคิดและ
แบบจ าลองคณุคา่ตราสินค้าของของอาเคอร์ (Aaker, 2008) ได้อธิบายว่าคณุคา่ของตราสินค้านัน้
มีอางค์องค์ประกอบ 5 อยา่งด้วยกนั ได้แก่  

1. การรู้จกัช่ือตราสินค้า (Brand Name Awareness)  
การรู้จกัตราสินค้าเป็นปัจจยัท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตราสินค้าในใจของ

ผู้บริโภคเป็นสญัญาณท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีจะตดัสินใจใช้สินค้าของตราสินค้านัน้โดยตรงการรับรู้ตอ่
ตราสินค้าแบง่เป็นหลายระดบัท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้
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1. การรู้จกั (Recognition) การรู้จกัตราสินค้าสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้นเคยท่ี
ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยไม่จ าเป็นต้องจดจ าไว้ว่าเคยเห็นตราสินค้านัน้
จากแหล่งใด ความแตกตา่งจากตราสินค้าตลอดจนประเภทของสินค้า (Product Class) การวิจยั
ทางจิตวิทยาชีใ้ห้เห็นวา่ผู้บริโภคมีแนวโน้มรู้จกัตราสินค้าท่ีสร้างความรู้สึกในทางบวก ดงันัน้เม่ือไร
ก็ตามท่ีต้องตดัสินใจซือ้ตราท่ีสร้างความรู้จกัได้มากกวา่ยอ่มมีโอกาสถกูเลือกซือ้สงูกว่า 

2. การจดจ าตราสินค้า (Recall) การท่ีผู้บริโภคจะจดจ าตราสินค้าใดได้ขึน้อยู่
กบัว่าตราสินค้านัน้อยู่ในใจของผู้บริโภคหรือไม่การจดจ าตราสินค้าได้ย่อมหมายถึงโอกาสท่ีตรา
สินค้านัน้จะถกูเลือกซือ้  

3. อนัดบัในใจของผู้บริโภค (Top of mind) อนัดบัในใจของผู้บริโภคเกิดจาก
ความสามารถในการสร้างการรับรู้ (Awareness) ซึง่ท าได้ยากขึน้ ในสภาพตลาดปัจจบุนัเน่ืองจาก
จ านวนตราสินค้าเพิ่มขึน้ในการสร้างการรับรู้ประกอบไปด้วย 2 แนวทางท่ีองค์กรควรพิจารณาดงันี ้ 

3.1 การสนบัสนนุการสร้างการรับรู้ท่ีดีตอ่ตราสินค้าเหมาะส าหรับองค์กร
ท่ีมีจ านวนตราสินค้าน้อย เชน่ ซีเมนต์เป็นแนวทางท่ีดีในระยะยาวท าให้ต้นทนุต ่าโดยสามารถสร้าง
การรับรู้ท่ีดีด้วยวิธีการตา่ง ๆ เชน่ จากคณุภาพสินค้า 

3.2 การบริหารจดัการตราสินค้าโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภค 
เชน่ การสง่เสริมการขายผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ (Event Promotion) 

4. การมีอ านาจครอบง าใจผู้บริโภค (To Dominant) การมีอ านาจครอบง าใจ
ผู้บริโภคสง่ผลให้ระดบัการรับรู้ตราสินค้าสงูอยา่งไม่มีขีดจ ากดั โดยเฉพาะหากการรับรู้ท่ีตราสินค้า
นัน้กลายเป็นช่ือสามญัของสินค้าประเภทเดียวกนั (Generic Name) ซึ่งในระยะยาวเป็นผลเสียท า
ให้ตราสินค้านัน้ขาดเอกลกัษณ์ของตน ดงันัน้หากไม่ต้องสญูเสียตราสินค้าของตนเองควรตัง้ช่ือให้
แตกตา่งและส่ือถึงประเภทสินค้าโดยตรง 

วิธีท าให้ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จกัมีวิธีดงัตอ่ไปนี ้
1. สร้างความแตกตา่งในตวัสินค้าหรือย่ีห้อ (Be Different) ก่อให้เป็นท่ี

สนใจของผู้บริโภคการท าให้สินค้านัน้แตกตา่งจากคู่แข่งขนัจะท าให้ผู้บริโภครู้จกัสินค้านัน้ได้มาก
ขึน้ 

2. ใช้ค าขวญั (Involve Slogan or Jingle) การสร้างค าขวญัท่ีประทบัใจ
ให้ผู้บริโภครู้จกัตราสินค้านัน้ได้มากขึน้ เช่น ลกูอมฮอลล์โฆษณาว่า “ท่ีฮอลล์ใหม่ท าใหม่ใหญ่ขึน้” 
ท าให้ผู้บริโภคจ าตราสินค้าได้ 
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3. การใช้สัญลักษณ์ (Symbol Exposure) ผู้บริโภคจะเช่ือมโยง
สญัลกัษณ์กบัตราสินค้า เชน่ ภาพหอยเชลล์ท าให้ผู้ขบัรถนกึถึงน า้มนัเชลล์ 

4. การส่ือสารถึงผู้บริโภค (Communication) การส่ือสารถึงผู้บริโภคท า
ให้ผู้บริโภคได้รับทราบรายละเอียดของสินค้า ซึ่งท าให้รู้จักและจดจ าตราสินค้าได้ซึ่งอาจใช้วิธี
โฆษณาประชาสมัพนัธ์หรือการส่ือสารในรูปแบบตา่ง ๆ 

5. การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมตา่ง ๆ (Event Sponsorship) กิจกรรม
ท่ีจดัขึน้เช่นการแข่งขนัเทนนิสวิ่งการกุศลเป็นต้นกิจกรรมเหล่านีเ้ป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดงันัน้การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมเหล่านีจ้ะท าให้ผู้บริโภครู้จักตรา
สินค้าได้มากขึน้ 

6. การใช้กลยทุธ์ขยายตราสินค้า (Consider brand Extension) หมาย 
ถึง การใช้ตราสินค้ากับตราอ่ืน ๆ อีกก่อให้เกิดการตอกย า้ในตราสินค้าและผู้บริโภคสินค้าแต่ละ
ชนิดจะท าให้เกิดการระลึกถึงตราสินค้านัน้ เช่น น า้อดัลมเป๊ปซ่ีผลิตเสือ้กางเกงหมวกร่มแก้วน า้ 
เป็นต้น โดยมีตราสญัลกัษณ์อยูบ่นสินค้าเหล่านัน้และท าให้เกิดการตอกย า้ให้เกิดการระลึกถึงตรา
สินค้าเป็ปซ่ีได้เสมอ 

7. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การส่งเสริมการขายเป็นวิธี
หนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพมาก ในการสร้างความรู้จกัตราสินค้าและผู้บริโภคมกัจะให้ความส าคญัต่อ
การสง่เสริมการขาย 

2. คณุภาพท่ีถกูรับรู้ (Perceived Quality) 
คณุภาพท่ีถูกรับรู้หมายถึงความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีรับรู้ถึงคณุภาพโดยรวมหรือ

คณุภาพท่ีเหนือกว่าสินค้าตราอ่ืนของตราสินค้าใดตราหนึ่งโดยจะมีการค านึงถึงวตัถุประสงค์ใน
การใช้งานหรือคณุสมบตัิของสินค้านัน้ ๆ จดัว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคณุค่าตราสินค้า
เพราะเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงความแตกตา่งและต าแหน่งของสินค้านัน้รวมทัง้ท าให้
ผู้บริโภคมีเหตผุลท่ีจะซือ้สินค้านัน้ด้วย 

การขยายตราย่ีห้อ (Brand Extensions) เป็นช่องทางในการขยายหรือแนะน า
สินค้าท่ีมีตราย่ีห้อนัน้ โดยมิตคิวามเข้าใจตอ่คณุภาพของสินค้า แบง่ออกได้เป็น 2 มิตดิงันี ้

1. มิตด้ิานคณุภาพสินค้า (Product Quality) องค์ประกอบตอ่ไปนี ้
1.1 คณุภาพ (Performance) 
1.2 คณุสมบตัิพิเศษ (Features) เช่น คณุสมบตัิท่ีเพิ่มขึน้เป็นพิเศษ เพ่ือ

สร้างจดุเดน่ให้สินค้า 



  23 

1.3 การเป็นตามคณุสมบตัิท่ีระบ ุ(Conformance with Specifications) 
เป็นการป้องกนัข้อบกพร่องของสินค้า 

1.4 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึงความสม ่าเสมอของคณุภาพ
สินค้า 

1.5 ความทนทาน (Durability) สะท้อนถึงความประหยัดจากการใช้
สินค้า 

1.6 ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) ช่วยสร้างความ
มัน่ใจในระยะยาวให้กบัผู้บริโภค 

1.7 ความเหมาะเจาะและประณีต (Fit and Finish) ชีใ้ห้เห็นถึงความรู้สึก
ตอ่คณุภาพ 

1.8 ราคา (Price) ราคาท่ีสูงกว่าเป็นตวัแปรหนึ่งท่ีสามารถสร้างความ
เข้าใจตลอดจนการยอมรับตอ่คณุภาพท่ีดีของสินค้า 

2. มิตด้ิานคณุภาพ (Service Quality) การบริการมีองค์ประกอบตอ่ไปนี ้
2.1 สิ่งท่ีจบัต้องได้ (Tangibles) หมายถึงการปฏิบตัิในการให้บริการท่ี

ชดัเจนโดยผู้บริโภคมองเห็นได้ 
2.2 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึงความสม ่าเสมอของคณุภาพ

การให้บริการ  
2.3 ความสามารถในการให้บริการ (Competence) 
2.4 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึงการมีปฏิกิริยาตอบ

กลบัไปยงัผู้บริโภค 
2.5 ความเอาใจใส่ความรู้สึกร่วม (Empathy) หมายถึงความเอาใจท่ี

องคก์รมีตอ่ผู้บริโภค 
2.6 ราคา (Price) 

3. ความผกูพนักบัตราสินค้า (Brand Associations) 
ความผูกพันกับตราสินค้าหมายถึงความผูกพันซึ่งเช่ือมโยงตราสินค้าเข้ากับ

ความทรงจ าของผู้บริโภคเช่นเม่ือจะซือ้สินค้าไทยก็จะนึกถึงความประณีตพิถีพิถันเป็นต้นดงันัน้
ตราสินค้าจึงมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดึงข่าวเก่ียวตราสินค้าออกมาจากความทรงจ าท าให้
สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งรวมทัง้ท าให้ผู้ บริโภคมีเหตุผลในการซือ้สินค้าโดยการสร้าง
ทศันคตเิชิงบวกให้กบัตราสินค้า 
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4. ความภกัดีตอ่ตราสินค้า (Brand Loyalty) 
ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นสิ่งแสดงถึงความยึดมั่นท่ีผู้ บริโภคมีต่อตราสินค้า

ความภกัดีตอ่ตราสินค้านัน้จดัว่าเป็นองค์ประกอบของคณุคา่ของตราสินค้า (Brand Equity) ท่ีมี
ความส าคัญเพราะจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ บริโภคจะเปล่ียนไปใช้สินค้าอ่ืนหรือไม่รวมทัง้ยังเป็น
องค์ประกอบหลกัท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดการซือ้ซ า้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพทางการตลาด
ของสินค้านัน้ ความภกัดีตอ่ตราสินค้ามีความส าคญัดงันี ้

4.1 ช่วยลดต้นทนุทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) เพราะการ
รักษาผู้บริโภคท่ีมีความภักดีต่อตราสินค้าอยู่แล้วใช้ต้นทุนต ่ากว่าการสร้างลูกค้าใหม่ซึ่งยังไม่มี
แรงจงูใจในการซือ้หรือใช้ตราสินค้าใหมแ่ทนตราสินค้าเก่าท่ีใช้อยู่แล้วในปัจจบุนั 

4.2 สร้างอ านาจทางการค้า (Trade Leverage) ตราสินค้าท่ีผู้บริโภคมีความ
ภักดีสามารถมีอ านาจต่อรองกับร้านค้าทั่วไปและซุปเปอร์มาเก็ตในการเลือกจุดวางสินค้าซึ่งมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในกรณีท่ีตราสินค้านัน้ต้องการแนะน าสินค้าใหม ่ๆ ให้ผู้บริโภค 

4.3 ดึงดดูความสนใจของลูกค้าใหม่ ๆ (Attracting New Customers) 
จ านวนผู้บริโภคท่ีมีความภกัดีตอ่ตราสินค้ารวมทัง้การเห็นบคุคลรอบข้างใช้ตราสินค้านัน้สามารถ
สร้างความมัน่ใจให้ลกูค้าใหมส่นใจหนัมาลองใช้ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีผู้บริโภคยงัไม่มีตรา
สินค้าท่ีตัง้ใจจะซือ้ดงันัน้จึงมีโอกาสในการขายหรือเพิ่มการรับรู้ (Awareness) และการจดจ าได้ 
(Recall) ตอ่ตราสินค้ามากขึน้ 

4.4 มีความพร้อมหรือใช้เวลาสัน้ในการตอบโต้การคุกคามของคู่แข่งขัน 
(Time to Respond to Competitive Threats) เพราะความภกัดีตอ่ตราสินค้าเป็นเสมือนก าแพง
ป้องกันผลกระทบจากกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งขันท่ีต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ
ตนเอง 

5. สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 
สินทรัพย์ของตราสินค้าเช่นเคร่ืองหมายการค้าหรือความสมัพนัธ์ช่องทางการจดั

จ าหน่ายเป็นต้นจัดว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสินค้าเน่ืองจากสิ่ งเหล่านีเ้ป็น
สินทรัพย์ท่ีมีคา่ซึง่จะชว่ยปกป้องตราสินค้าจากคูแ่ขง่ได้ เชน่ 

5.1 เคร่ืองหมายการค้า (Trademarks) จะช่วยรักษา Brand Equity โดยการ
ป้องกันความสับสนของผู้บริโภค หากมีคู่แข่งท่ีใช้ช่ือตราสินค้าสัญญาลักษณ์หรือมีบรรจุภัณฑ์
คล้ายคลงึกนั 

5.2 สิทธิบตัร (Patent) ชว่ยป้องกนัคูแ่ขง่ทางการค้าโดยตรง 
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5.3 ช่องทางการจ าหน่าย (Distribution Channel) ตราสินค้าท่ีมีผลประกอบ
กนัท่ีดีจะมีอ านาจในการตอ่รองหรือควบคมุช่องทางการจ าหนา่ยได้ดี 

5.4 พนกังานขาย (Salesperson) จะช่วยให้ข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
ได้ดียิ่งขึน้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มในการตอบสนองหรือการกระท าท่ีบุคคล
ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้ภายใน และภายนอกตอ่ความต้องการของแต่ละบคุคล ซึ่งมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนัน้การวางแผนกลยุทธ์การตลาดจึงขึน้อยู่บนรากฐานการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ซึ่ง
แนวโน้มของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้ม
แปล่ียนแปลงในอนาคต มีดงันี ้

1. สิ่งท่ีเป็นสญัญาณบอกเหตขุองความเป็นผู้บรรลนุิติภาวะตา่ง ๆ ท่ีแสดงว่าบคุคล
นัน้บรรลนุิตภิาวะ (Maturity) แล้ว ได้แก่ การมีครอบครัว การแตง่งาน การสร้างรากฐานครอบครัว 
เช่น ซือ้บ้าน ซือ้รถ จะชะลอตัวลงเพราะปัจจุบนัจากการศึกษาเร่ืองการออม การท างาน การ
แข่งขนั พบว่าคนทัว่โลกแต่งงานช้าลง เม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะผู้หญิง ในอดีตจะ
แตง่งานเม่ืออาย ุ16 - 17 ปี แตใ่นปัจจบุนัอาย ุ30 - 40 ปี ก็ยงัแตง่งานได้ 

1.1 บุคคลท่ีแต่งงานช้าท าให้ครอบครัวมีบุตรช้า มีบุตรน้อยลง หรือไม่มีบุตร 
ปัจจบุนัพบวา่อตัราการมีบตุรลดลงเร่ือย ๆ โดยสว่นใหญ่ตอ่หนึง่ครอบครัวมีบตุรเพียงคนเดียว 

1.2 คนยุคใหม่ใส่ใจรสนิยมของความบนัเทิงมากขึน้เพราะคนท่ีต้องการความ
บนัเทิงนัน้มีเงินมากพอ เม่ือมีเงินมากพอเร่ืองของความบนัเทิงจึงต้องเป็นความบนัเทิงท่ีมีคณุภาพ 
เชน่ กิจกรรมกอล์ฟ การเลือกโรงแรมในตา่งจงัหวดั การเลือกบาร์หรือร้านอาหารจะต้องมีรสนิยมดี 

2. ผู้ บริโภคยุคใหม่เป็นผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะเป็นกบฏ (Rebellion) เพราะปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีความรู้สกึเบื่อในเร่ืองของกฎ ทัง้ยงัเร่ิมมีความเคารพนบัถือช่ืนชมกบัความเป็นปัจเจกชน
เพิ่มขึน้ และหากยิ่งมีความเคารพในปัจเจกชนมากเท่าไหร่ความเป็นกบฏก็เกิดขึน้ในหวัใจของคน
มากเทา่นัน้ 

2.1 ลกัษณะของครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป (The changing of household) 
ครัวเรือน (Household) หมายถึงบคุคลทัง้ท่ีเก่ียวข้อง และไม่เก่ียวข้องท่ีอาศยัอยู่ในบ้านเดียวกัน 
ครัวเรือนอาจประกอบไปด้วยบคุคลซึง่ไมเ่ก่ียวของกนัทางสายเลือด แตง่งานหรืออยูด้่วยกนั 
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2.2 ประเภทของครัวเรือนเพิ่มมากขึน้กว่าในอดีต ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 3 
แบบ คือ 

- ครอบครัวท่ีสามี และภรรยาท่ียงัไมมี่ลกู 
- ครอบครัวเดียว ประกอบด้วย พอ่ แม ่และลกู 
- ครอบครัวใหญ่หรือขยาย ประกอบด้วย ปู่  ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก ลุง อา 

และหลาน 
และปัจจบุนัครอบครัวยคุใหมมี่การแตกออกมาอีกสองแบบ คือ 

- ครอบครัวเดียวแบบหยา่ร้างลกูอยู่กบัพอ่คนเดียวหรืออยูก่บัแมค่นเดียว 
- ครอบครัวใหมเ่ป็นการรวมตวักนัระหวา่งคนท่ีไม่ใช่ครอบครัวปกติแตม่ารวม 

ตวักนัอยูใ่นบ้านเดียวกนัโดยไมเ่ก่ียวพนักนัเลย 
2.3 ขนาดของครอบครัว (ครัวเรือน) ปัจจุบนัขนาดของครอบครัวเล็กลง มีผลต่อ

รายได้เหลือมากขึน้ เพราะสามารถน าสว่นหนึง่ไปใช้จา่ยในสิ่งท่ีจ าเป็น และสว่นท่ีเหลือเก็บเป็นเงิน
เก็บออม 

3. แนวโน้มหรือความแตกตา่งด้านเพศจะลดน้อยลง คือ เพศหญิงสามารถท าในเร่ือง
ท่ีเคยเป็นเร่ืองผกูขาดของเพศชายและเพศชายก็สามารถท าในหลายสิ่งท่ีเป็นเร่ืองผกูขาดเพศหญิง 
ความเสมอภาค และความทดัเทียมของเพศหญิง และเพศชายมีมากขึน้ 

4. แนวโน้มด้านการศกึษาของผู้บริโภคสงูขึน้ ปัจจบุนัคนจบปริญญาตรีมากขึน้ และ
โอกาสในการเรียนปริญญาโทก็มีมากขึน้ด้วย ดงันัน้ผู้บริโภคจึงใช้ความคิดเยอะขึน้ในการเลือก
สินค้า 

5. ผู้บริโภคมีเวลาน้อยลงในยคุใหม่นี ้คนมีแนวความคิดว่าเวลาคือแก่นสารของชีวิต 
ดงันัน้ จงึหาเวลาวา่งได้ยากท าให้ต้องใช้เวลาวา่งท่ีมีอยู่อยา่งคุ้มคา่ 

6. ผู้บริโภคยคุใหมใ่สใ่จเร่ืองสขุภาพมากขึน้ 
7. ยุคท่ีผู้บริโภคต่อสู้กับความชรา ไม่มียุคใดท่ีคนจะต่อสู้ กับความชราเท่ากับยุคนี ้

สมยัก่อนผู้บริโภคจะปลอ่ยให้ความชราเป็นเร่ืองธรรมชาตแิตใ่นสมยันีไ้มมี่ใครยอมแพ้ความชราอีก
ตอ่ไป เชน่ 

7.1 การพัฒนาความสามารถเชิงกายภาพ เช่น การออกก าลัง กายการผ่าตัด
เสริมความงาม 

7.2 การดแูลความงามของตนเองโดยเฉพาะสภุาพสตรี มีการใช้เคร่ืองส าอางท่ีมี
ราคาแพง และครบชดุมากกวา่สมยัก่อน 
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7.3 การทอ่งเท่ียวส าหรับผู้สงูอายมีุมากขึน้ 
8. ผู้บริโภคสมยัใหม่ ไมมี่ความจงรักภกัดีในตราสินค้าเพราะผู้บริโภคมีการเปิดรับสิ่ง

ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 
9. ผู้บริโภคยคุใหมเ่ป็นผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบายในชีวิต หากธุรกิจจะเอา

ใจลกูค้าต้องหาทางเพิ่มเตมิความสะดวกสบายให้กบัลกูค้า เช่น ความเป็นอตัโนมตัิของสินค้าหรือ
บริการ 

10. การแสวงหาขา่วสาร และความรู้ของผู้บริโภคมีมากขึน้ นอกจากส่ือวิทยุ โทรทศัน์ 
นิตยสาร ท่ีชว่ยในการแสวงหาข้อมลูในปัจจบุนัส่ืออินเตอร์เน็ตก็มีการใช้เพิ่มขึน้ด้วย 

11. ผู้บริโภคต้องการได้รับการยอมรับจากกลุม่ (Sense of belonging) 
12. ผู้ บริโภคยุคใหม่จะซือ้สินค้าแบบบูรณาการ (Integrated product) สินค้า 

บูรณาการคือสินค้าท่ีมีความพร้อมทัง้สามารถตอบสนองความต้องการ มีคุณภาพดี มีรูปแบบ
สวยงาม มีเทคโนโลยีทนัสมยั มีบริการท่ีดี และมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

13. ลูกค้ายุคใหม่เป็นมนุษย์ยุคเก็บกด ลูกค้าต้องการการบริการท่ีดี หรือเปรียบ
ลกูค้าคือพระราชา 

14. ต้องการการบริการ (Service) ท่ีเป็นเลิศ มีดงันี ้
- รวดเร็วในการให้บริการ 
- การให้ความสะดวกสบายท่ีสดุ  
- การให้ขา่วสารข้อมลูแก่ลกูค้าอย่างครบถ้วน 
- รับฟังลกูค้าในเร่ืองท่ีลกูค้าต้องการตอ่วา่ 
- แสดงอาการยกยอ่งลกูค้าด้วยกริยา และวาจาท่ีสภุาพออ่นน้อม 

15. ผู้บริโภคพอใจธุรกิจท่ีท าการตลาดด้วยความซ่ือสตัย์ 
16. ในปัจจุบนัผู้บริโภคซือ้แบบไม่มีการวางแผน เพราะสามารถไปห้างสรรพสินค้า

หรือศนูย์การค้าเพียงอยา่งเดียวก็จะได้ของท่ีต้องการโดยไมต้่องมีการวางแผนลว่งหน้า 
17. ผู้ บริโภคมีพฤติกรรมการจ่ายแบบใหม่มากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยบัตร

เครดติ และจา่ยด้วยระบบเงินผอ่น 
 
 



  28 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมการซือ้ซ า้ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่าเม่ือผู้ บริโภคมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ใด

ผลิตภัณฑ์หนึ่งจากการซือ้และใช้ เขาจะได้เรียนรู้ว่าตราใดท่ีเขาชอบและตราใดท่ีเขาไม่ชอบ
ลกัษณะใดในผลิตภณัฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสดุ หลงัจากนัน้เขาจะมีการปรับพฤติกรรมในอนาคตโดย
ใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์เช่นหลังจากซือ้รองเท้ากีฬามาใช้อย่างสม ่าเสมอเขาอาจจะ
เรียนรู้ย่ีห้อ Reebok สวมใส่สบายท่ีสดุความพึงพอใจในตราจะท าให้เขาซือ้ย่ีห้อ Reebok อีกครัง้
และความพึงพอใจท่ีต่อเน่ืองนีช้่วยเสริมแรงประสบการณ์ในอดีตและเพิ่มโอกาสท่ีเขาจะซือ้ซ า้ซึ่ง
แนวความคดิท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่คือ 

1. กลุม่ท่ีเช่ือในด้านพฤตกิรรมศาสตร์ (Behavioral school) กลุ่มท่ีเช่ือในด้านนีจ้ะให้
ความส าคญักับการสังเกตพฤติกรรมในการตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งกระตุ้นโดยแบ่งการ
เรียนรู้เป็น 2 แบบคือการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกและการวางเง่ือนไขแบบปฏิบตัิ  

1.1 การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning theory) มองว่า
พฤติกรรมเกิดขึน้เน่ืองจากความเช่ือมโยงท่ีใกล้ชิดระหว่างสิ่งกระตุ้นปฐมภูมิ (Primary stimulus) 
และสิ่งกระตุ้นทตุยิภมูิ (Secondary stimulus) เช่นความส าเร็จในสงัคม (สิ่งกระตุ้นหลกั) และการ
เลือกย่ีห้อ / ตรายาสีฟัน (สิ่งกระตุ้นทตุยิภมูิ)  

1.2 การวางเง่ือนไขแบบปฏิบตัิ (Instrumental conditioning theory หรือ 
Operant-Conditioning theory) มองว่าพฤติกรรมเกิดขึน้หลงัจากท่ีผู้บริโภคได้ประเมินว่าการซือ้
ในตราสินค้าจะน าไปสู่ความพึงพอใจหรือไม่และความพึงพอใจนีจ้ะน าไปสู่การเสริมแรงและ
โอกาสในการซือ้ซ า้ 

2. กลุ่มท่ีเช่ือในด้านการใช้ความคิด (Cognitive school) มองว่าการเรียนรู้คือการ
แก้ปัญหาและการให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงในระบบทางจิตวิทยาของผู้บริโภค (ทศันคต ิ
และประโยชน์แสวงหา) ดงันัน้ทฤษฎีนีจ้ะบรรยายการเรียนรู้ภายในโครงสร้างการตดัสินใจซือ้แบบ
ซบัซ้อนเม่ือผู้บริโภคพอใจในตราสินค้าก็จะมีการซือ้ซ า้อยา่งตอ่เน่ือง 
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ข้อมูลเก่ียวกับรองเท้าแบรนด์อาดดิาส 
ประวตัคิวามเป็นมา 

แบรนด์อาดิดาสถือก าเนิดจากประเทศเยอรมันนี ผู้ ริเร่ิมก่อตัง้แบรนด์คือ อดอล์ฟ 
หรือ อาดี ดาสเลอร์ (Adolf, Adi Dassler) จากการผลิตรองเท้าของตวัเองเป็นของเท้ากีฬาคูแ่รก 
ในปี ค.ศ.1920 การเร่ิมต้นท ารองเท้ากีฬาของ อาดี ดาสเลอร์ ได้รับความร่วมมือจากพ่ีชายคือ 
รูดอล์ฟ หรือ รูดิ ดาสเลอร์ (Rudolph, Rudi Dassler) ทัง้สองพ่ีน้องได้ช่วยกนัผลิตรองเท้าโดยใช้
ช่ือแบรนด์ Dassler ซึง่เป็นนามสกลุของพวกเขา และเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ.1924 
ด้วยเป้าหมายว่าจะท าให้นกักีฬาทกุคนได้สวมใส่รองเท้าท่ีดีท่ีสดุลงสนามแข่งขนั ตอ่มาในปี ค.ศ.
1948 ได้เปล่ียนช่ือแบรนด์จาก Dassler เป็น Adidas ซึ่งมาจากช่ือและนามสกุลของ อาดี  
ดาสเลอร์ นัน่เอง 

ปัจจบุนัแบรนด์อาดิดาส มีพนกังาน 56,888 คนทัว่โลก มีส านกังานใหญ่อยู่ท่ีเม่ือง 
Herzogenaurach ประเทศเยอรมนันี ในปี 2017 บริษัทมียอดขายรวมอยู่ท่ี 21.22 พนัล้านเหรียญ
ยโูร เติบโตขึน้จากปี 2016 17% เป็นยอดขายรองเท้า 10.56 พนัล้านเหรียญยโูรหรือคิดเป็น 53% 
ของยอดขายทัง้หมด จะเห็นได้ว่าเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของรายได้ของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์กลุ่ม
รองเท้า (Adidas, 2018) 

ข้อมลูเก่ียวกบัรองเท้าแบรนด์อาดดิาส 
ผลิตภัณฑ์รองเท้าอาดิดาส มีหลายประเภทแต่ละประเภทจะเหมาะแก่การใช้งานท่ี

แตกตา่งกัน หากผู้ ใช้เลือกรองเท้าท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานก็จะท าให้เกิดความปลอดภัยจากการ
ใช้รองเท้าเพ่ือท ากิจกรรมหรือระหว่างสวมใส่และสามารถดงึความสามารถของรองเท้าออกมาได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปแล้วกลุ่มรองเท้าของแบรนด์อาดิดาสจะแบง่ตามลกัษณะการใช้
งานเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ ได้ดงันี ้(Adidas, 2017) 

1. รองเท้าฟุตบอล เป็นรองเท้าท่ีออกแบบมาส าหรับการเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะ
โดยมีส่วนประกอบท่ีแตกตา่งออกไปจากรองเท้าธรรมดา คือมีปุ่ มท่ีมีลกัษณะนนูขึน้มาจากใต้พืน้
รองเท้า ชึง่ปุ่ มใต้พืน้รองเท้านัน้ถกูออกแบบขึน้มาเพื่อให้ยดึตดิกบัพืน้สนามได้ดีขณะวิ่งและยงัช่วย
ป้องกนัไมใ่ห้ผู้ เลน่นัน้ล่ืนได้ 
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ภาพประกอบ 3 แสดงรูปรองเท้าฟตุบอล 
 

ท่ีมา: Adidas (2017) Products category : Football shoes 
 

2. รองเท้าวิ่ง เป็นรองเท้าท่ีออกแบบมาส าหรับการวิ่งโดยเฉพาะ จะท าให้ในขณะ
วิ่งสบายเท้าขึน้ และยงัช่วยพยุงข้อเท้าและช่วยลดอาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดจากการวิ่งได้ เพราะ
หวา่งการวิ่งจะมีการลงเท้าสูพื่น้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นจ านวนหลายพนัครัง้ ซึง่รองเท้าท่ีดีจะต้องช่วยใน
การลดแรงกระแทก ระบายความร้อน ประหยดัแรงและชว่ยให้การลงเท้ามัน่คง 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงรูปรองเท้าวิ่ง 
 

ท่ีมา: Adidas (2017) : Products category : Running shoes 
 

3. รองเท้าเทรนนิ่ง เป็นรองเท้าท่ีออกแบบมาส าหรับการออกก าลังกาย
โดยเฉพาะไม่เน้นวิ่ง รวมไปถึงการเข้าคลาสเต้น ตอ่ยมวย ยกเวท เพ่ือเพิ่มความฟิตให้กบัร่างกาย
และเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ กิจกรรมเหล่านีจ้ะต้องเคล่ือนท่ีตลอดเวลา ทัง้ไปด้านหน้า 
ด้านหลงั ด้านข้าง รองเท้าท่ีเหมาะจงึต้องเป็นรองเท้าท่ีซพัพอร์ตได้รอบด้านและยึดเกาะได้ดี 
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ภาพประกอบ 5 แสดงรูปรองเท้าเทรนนิ่ง 
 

ท่ีมา: Adidas (2017) : Products category : Training shoes 
 

4. รองเท้าบาสเก็ตบอล เป็นรองเท้าท่ีออกแบบมาส าหรับการเล่นบาสเก็ตบอล
โดยเฉพาะ ตวัรองเท้าสว่นใหญ่จะมีทรงท่ีเป็นแบบหุ้มข้อเพ่ือช่วยรักษาข้อเท้ากนัข้อเท้าพลิก ทัง้ยงั
ชว่ยรักษาหวัเขา่และรองรับแรงกระแทกเวลากระโดดขึน้ลงบอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงรูปรองเท้าบาสเก็ตบอล 
 

ท่ีมา: Adidas (2017) Products category : Basketball shoes 
 

5. รองเท้าล าลอง เป็นรองเท้าท่ีออกแบบมาให้ทนัสมยัสามารถสวมใส่ได้ในชีวิต 
ประจ าวนั ปัจจบุนัก็เน้นไปทางแฟชัน่ไม่เน้นใช้ในการเล่นกีฬา รองเท้าจะสวมใส่สบาย ใส่ไปได้ใน
ทกุและสามารถใส่เข้ากบัหลายชุดเป็นการเพิ่มไลฟ์สไตล์ในการแต่งตวัด้วยความเป็นเอกลกัษณ์
ของรองเท้า 
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ภาพประกอบ 7 แสดงรูปรองเท้าล าลอง 
 

ท่ีมา: Adidas (2017) Products category : Casual shoes 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ธิตมิา คงชยั (2560) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “คณุคา่ตราสินค้าท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรม

การซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีอาย ุ25-34 ปีมีระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียนนกัศกึษา มี
สถานภาพโสดและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความ
คดิเห็นเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดบัดี ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าปัจจบุนั
ท่านมีรองเท้า Onitsuka Tiger ทัง้หมดก่ีคู่ โดยมีค่าเฉล่ีย 2 คู่ ด้านความถ่ีในการซือ้รองเท้า 
Onitsuka Tiger ก่ีครัง้ มีคา่เฉล่ียประมาณ 1 ครัง้/6 เดือนระดบัราคาในการซือ้รองเท้า Onitsuka 
Tiger โดยเฉล่ีย 3,268.28 บาท 

ณฐัพล ศรีกิตติวรรณา (2559) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้รองเท้าย่ีห้อ Adidas ของสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ADIDAS 
MARKET THAILAND” ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ20 - 29 ปี มี
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี สภานะโสด อาชีพนกัเรียนนกัศกึษาและรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-
50,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้งานเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET THAILAND ทกุวนัช่วง
ระยะเวลา 18.01 - 21.00 น. เข้าใช้งานไม่เกิน 1 ชัว่โมงตอ่วนั ซือ้สินค้าเหมาะสมกบั Lifestyle 
โดยจะซือ้เพ่ือใช้เองเลือกซือ้รองเท้าหุ้มส้น (ทรงผ้าใบธรรมดา) สีด ารุ่น NMD ซือ้โดยผ่านทาง
ไปรษณีย์และโอนเงินผ่านธนาคารครัง้ละ 5,001-10,000 บาท ตนเองมีอิทธิพลเลือกซือ้มากท่ีสุด 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกซือ้มากท่ีสุดคือรูปลกัษณ์ของสินค้า ปัจจัยด้านราคาท่ี
สง่ผลตอ่การเลือกซือ้มากท่ีสดุคือราคาเหมาะกบัสภาพของสินค้า ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
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ส่งผลต่อการเลือกซือ้มากท่ีสุดคือความน่าเช่ือถือของผู้ ขายและด้านการส่งเสริมการตลาดคือ
สามารถเปล่ียนสินค้าได้ถ้ามีต าหนิ 

วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้
รองเท้ากีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผลวิจยั
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ อาชีพพนกังานบริษัทและระดบัรายได้อยูใ่นชว่ง 10,000-20,000 บาท 

พฤติกรรมทั่วไปในการตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาอาดิดาสของผู้ บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยสรุปคือบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้รองเท้ากีฬา
อาดดิาสของกลุม่ตวัอยา่ง การตดัสินใจซือ้คือด้วยตนเอง ช่องทางในการรับข้อมลูของรองเท้ากีฬา
อาดดิาสของกลุม่ตวัอยา่งคืออินเตอร์เว็บไซต ์ความถ่ีในการซือ้รองเท้ากีฬาอาดิดาส ประมาณ 10-
12 เดือนตอ่คู ่คา่ใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้รองเท้ากีฬาอาดิดาสต่อรองเท้า 1 คู่ ของกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่คือ 2,001–2,500 ร้านค้าท่ีนิยมซือ้รองเท้ากีฬาอาดิดาส ท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมซือ้อันดบั
แรก คือ แผนกกีฬาในห้างสรรพสินค้า เช่น แผนก Supersports วตัถุประสงค์ในการซือ้รองเท้า
กีฬาอาดิดาสของกลุ่มตัวอย่างคือเพ่ือเล่นกีฬา / ออกก าลังกาย ทัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
เหตผุลส าคญัในการเลือกซือ้รองเทา่กีฬาอาดิดาสคือความคงทน 

จากทัง้ 8 ปัจจยัท่ีผู้ วิจยัท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้า
กีฬาอาดดิาส มีจ านวน 4 ปัจจยั ได้แก ่ปัจจยัด้านตราสินค้าของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านกระบวนการ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจยัด้านบคุคลและลกัษณะกายภาพ กายภาพ ส่วนปัจจยัท่ีเหลืออีก 4 
ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจัดจ าหน่าย การส่งเสริมความพึงพอใจ
ของลูกค้าและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬา 
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธีระภทัร ปิยะรัมย์ (2555) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้รองเท้า Converse ของ
นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” พบว่าส่วนใหญ่จะซือ้รองเท้า Converse เป็น
เพศชายมีอายรุะหวา่ง 21-22 ปีมีรายได้เฉล่ียมากกวา่ 8,000 บาท รายได้มาจากพอ่แม ่

ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซือ้รองเท้า Converse พบว่าโดยส่วนใหญ่ให้เหตผุลว่า
รองเท้า Converse เป็นสิ่งจ าเป็นต้องใช้ในบางโอกาสโดยจะซือ้ไว้ใช้เองนิยมซือ้รองเท้าแบบหุ้มส้น
ธรรมดารุ่น Classic ซึ่งมีราคาถกู สีท่ีนกัศกึษาเพศชายนิยมคือสีด า ส่วนนกัศกึษาหญิงนิยมสีน า้
เงิน การเลือซือ้รองเท้าส่วนใหญ่จะซือ้จากร้านขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า การช าระค่าสินค้า
ช าระเป็นเงินสด มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 1,001-2,000 บาทและบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
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ตดัสินใจเลือกซือ้มากท่ีสุดคือตวัเองรองลงมาคือเพ่ือน ส่วนคนท่ีไม่ซือ้ให้เหตผุลว่าไม่ชอบในตรา
สินค้าย่ีห้อ Converse 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้รองเท้า Converse มากท่ีสุดคือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายสินค้ามีคุณภาพรองลงมาคือปัจจัยด้านราคา โดยจะต้องมี
รูปแบบการการช าระเงินท่ีง่าย ราคาของสินค้ามีความเหมาะสม รองมาคือ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การขาย รองลงมาคือปัจจยัด้านบคุคลและสดุท้ายคือปัจจยัด้านจิตวิทยา 

อรนารา ดวงแข (2555) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า
ฟิทฟล็อพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 
25-34 ปีมีสถานภาพโสดระดบัการศกึษาปริญญาตรีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษัท มีรายได้
ตอ่เดือนสว่นใหญ่ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท 

ปัจจัยทางด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าฟิท  
ฟล็อพของผู้บริโภคด้านการซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพในระยะเวลาอีก 3 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้ม
พฤติกรรมการบอกตอ่และแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพ ด้านการซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพจาก
ห้างสรรพสินค้าท่ีจ าหน่ายอย่างมีลิขสิทธ์ิถูกต้องและด้านการซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพเพ่ือเป็น
ของขวญัให้กบับคุคลอ่ืน ๆ ในโอกาสหรือเทศกาลพิเศษ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการ
บอกตอ่และแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพ 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
ฟิทฟล็อพของผู้บริโภค ด้านการซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพในระยะเวลาอีก 3 เดือนข้างหน้า ด้านการซือ้
รองเท้าฟิทฟล็อพจากห้างสรรพสินค้าท่ีจ าหน่ายอย่างมีลิขสิทธ์ิถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมการบอกตอ่และแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้รองเท้าฟิทฟล็อพ 

นคัมน ภู่ทอง (2550) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รองเท้า
กีฬาย่ีห้อไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพเป็นโสดมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
10,000-20,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านตรา
สินค้าอยู่ในระดบัดี รองลงมาคือด้านรูปแบบอยู่ในระดบัดี ด้านคุณภาพอยู่ในระดบัดีและด้าน
ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัดี ตามล าดบั 
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พฤติกรรมในการซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีใ้นระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาผู้ บริโภคมี
จ านวนรองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีท้ัง้หมดมีคา่เฉล่ียประมาณ 1 คูโ่ดยปกติซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีค้รัง้
ละมีค่าเฉล่ียประมาณ 1 คู่ระดบัราคาโดยเฉล่ียของรองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีท่ี้ซือ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2,446.24 บาท ปกติจะซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีคู้่ใหม่เม่ือรองเท้ากีฬาคู่เก่าขาดหรือช ารุด โดยจะ
ซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีท่ี้แผนกรองเท้าในห้างสรรพสินค้า โดยส่วนใหญ่จะซือ้รองเท้ากีฬาเพ่ือเล่น
กีฬา / ออกก าลงักาย ตวัเองเป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้เหตผุลเพราะความสวยงามและใน
อนาคตผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกี ้

ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันในด้านเพศอายุและอาชีพมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีใ้นด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อ
ไนกีแ้ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันในด้านสถานภาพและรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีใ้นด้านระดบัราคาของ
รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีแ้ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พิมลวรรณ หนูแก้ว (2550) วิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รองเท้าวิ่งของผู้ออก
ก าลังกายในศูนย์กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่าผู้ ท่ีมาออกก าลังกายในศูนย์กีฬา
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 20-29 ปี ผู้ออกก าลงักายในศนูย์กีฬาในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมทัว่ไปในการตดัสินใจเลือกซือ้รองเท้าวิ่งและพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้รองเท้าวิ่งโดยค านึงถึงปัจจยัทางตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ของพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซือ้รองเท้าวิ่งของผู้ออกก าลงักายพบว่าไม่มีความแตกตา่งกัน
แต่การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซือ้รองเท้าวิ่งโดยค านึงถึง
ปัจจยัทางการตลาดพบวา่ในปัจจยัทางด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มท่ีมีอาย ุ20-29 ปีกบักลุ่ม
ท่ีมีอาย ุ40-49 ปีมีความแตกตา่งกนั 

Barbara A. Carroll and Ahuvia (2006) เป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับความรักในตราสินค้า ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ทางการตลาดโดยประเมินอารมณ์
ความพึงพอใจหลงใหลของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีต่อตราสินค้า  ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า
ผู้ บริโภคมีความพอใจและความรักมากขึน้ส าหรับตราสินค้าในหมวดหมู่สินค้าท่ีเน้นความ
เพลิดเพลิน (เม่ือเทียบกับตราสินค้าท่ีเน้นประโยชน์ใช้สอย) และมากขึน้ในตราสินค้าท่ีน าเสนอ
ผู้บริโภคถึงประโยชน์เชิงสญัลกัษณ์ ความรักในตราสินค้ายงัมีความเช่ือมโยงในระดบัสงูกบัความ
ภกัดีในตราสินค้าและการบอกตอ่เชิงบวกในแง่ดีผลการวิจยัยงัชีใ้ห้เห็นว่าให้ผู้บริโภคท่ีมีความพึง
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พอใจมีแนวโน้มท่ีภักดีต่อตราสินค้าน้อยลงในหมวดหมู่ของสินค้าท่ีเน้นความเพลิดเพลิน (ความ
เพลิดเพลินรูปแบบใหมท่ าให้เกิดพฤตกิรรมท่ีแสวงหาความหลากหลายดงันัน้จึงมีผลเชิงลบตอ่ตรา
เดิม) และเกิดความภักดีอย่างมากกบัตราสินค้าท่ีสามารถแสดงออกถึงตวัตนท่ีได้การบอกตอ่เชิง
บวก 

 

 
ภาพประกอบ 8 แสดงสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทัง้มาประยกุต์ใช้ในงานวิจยั ในการ

สร้างแบบสอบถามและใช้เป็นเหตผุลสนบัสนนุการพิสจูน์สมมตฐิานในการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้
นคัมน ภู่ทอง (2550) วิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้

รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้น าแนวคิดทางด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภค มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเน่ืองจากศกึษาสินค้าประเภทเดียวกนั 

ประชากรศาสตร์

การรับรู้

คุณค่าตรา

สนิค้า

พฤติกรรม

การซือ้

แนวโน้ม

พฤติกรรม

การซือ้

อ่ืนๆ

คณค่าตราสนิคาที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การซือ้ร้องเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร

ธิติมา คงชยั 2560 / / / / X

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลอืกซือ้รองเท้ายีห้่อ Adidas ของ

สมาชิกในกลุม่เฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET 

THAILAND

ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา 2559 / X / X 4Ps

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซือ้รองเท้ากีฬา

ไนกี ้(NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 และปริมณฑล

นัคมน ภูท่อง 2558 / X X / 7Ps

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซือ้รองเท้ากีฬา 

อาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรรณภรณ์ สนิาเจริญ 2558 / X / X 7Ps

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

รองเท้าฟิทฟลอ็พของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร

อรนารา ดวงแข 2555 / X / / 4Ps

พฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซือ้รองเท้าวิ่งของผู้

ออกก าลงักายในศูนย์กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร
พิมลวรรณ หนแูก้ว 2550 / X / X 4Ps

Some Antecedents and Outcomes of Brand 

Love
Corrol & Ahuvia 2006 / / X X X

เร่ืองที่ศึกษา ผู้วิจยั ปี

ตัวแปรที่ศึกษา
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อรนารา ดวงแข (2555) วิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าฟิทฟล็อพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดทางด้านแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภค มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีความ
แตกตา่งกบังานวิจยันีคื้อ การศกึษาปัจจยัด้านจิตวิทยาขอบผู้บริโภค 

ธีระภทัร ปิยะรัมย์ (2555) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้รองเท้า Converse 
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดทางด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภค มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีความแตกตา่งกับ
งานวิจยันีคื้อ การศกึษาปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด 

ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) วิจยัเร่ือง “คณุค่าตราสินค้าท่ีมีความสมัพนัธ์กับความ
พงึพอใจโดยรวมตอ่ตราสินค้า UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้น าแนวคิด
ทางด้านคุณค่าตราสินค้า และด้านประชากรศาสตร์ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
โดยในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีความแตกตา่งกับงานวิจยันีคื้อ การศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่คณุคา่ตราสินค้า 

วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้รองเท้า
กีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจยัได้น าข้อมูล
เก่ียวกับรองเท้ากีฬาอาดิดาส มาเป็นแนวทางในการนิยามศพัท์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
เน่ืองจากศกึษาสินค้าประเภทเดียวกนัศกึษาสินค้าประเภทเดียวกกนัแตต่วัแปรท่ีเก่ียวข้องแตกตา่ง
กนั 

สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ 
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผู้วิจยัได้น าแนวความคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด

มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ในการก าหนดกรอบแนวคิดการก าหนดขอบเขตการวิจัยการสร้าง
แบบสอบถามและใช้เป็นเหตผุลสนบัสนนุการพิสจูน์สมมตฐิานในการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ผู้ วิจยัได้ใช้ทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2550) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจหรือรายได้ การศึกษา และขนาดครอบครัว เหล่านีเ้ป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งผู้ วิจัยได้น าแนวความคิดนีม้าเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับ
ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชีพและรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนันัน้ ส่งผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั 
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การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าผู้วิจยัได้ใช้ทฤษฎีของอาเคอร์ (Aaker, 2008) ท่ีกล่าวว่า
คุณค่าตราสินค้านัน้มีองค์ประกอบ 5 ด้านด้วยกันคือ 1. ด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand 
Awareness) 2. ด้านคณุภาพท่ีถกูรับรู้ (Perceived Quality) 3. ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า 
(Brand Associations) 4. ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า (Brand Loyalty) และ 5. ด้านสินทรัพย์
ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า (Brand Assets) ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 5. ส่วน ล้วนมีความส าคญัใน
การน าไปสู่การสร้างมูลคา่หรือคณุคา่ให้กับตราสินค้า ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นคณุค่าและมีความรู้
ความเข้าใจในสินค้าอย่างดี มีความมัน่ใจในการซือ้สินค้าและมีความประทบัใจจากการใช้สินค้า 
ซึง่ผู้วิจยัได้น าแนวความคดินีม้าเป็นแนวทางในการศกึษาถึงคณุคา่ตราสินค้าทัง้ 5 ด้านท่ีส่งผลตอ่
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคของคอตเลอร์ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2552, 35) ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการค้นหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภคค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตารางแสดงการใช้ค าถาม 7 ค าถามประกอบไปด้วย 1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who) 2. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What) 3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why) 4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซือ้ (Whom) 5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือไร (When) 6 ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where) 7. ผู้บริโภค
ซือ้อย่างไร (How) และเพ่ือค้นหาค าตอบ 7. ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, 
Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ซึ่งเป็นลกัษณะ
ของพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มการซือ้ซ า้ (อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2550) ท่ีกล่าว
ว่าเม่ือผู้บริโภคมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ่งจากการซือ้และใช้ จากนัน้ผู้บริโภค
จะมีการปรับพฤตกิรรมในอนาคตโดยใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทัง้นีย้งัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีช่วย
เสริมแรงประสบการณ์ในอดีตเพ่ือเพิ่มโอกาสท่ีจะซือ้ซ า้ท่ีจ าเป็นต้องศึกษา ผู้ วิจัย จึงได้น า
แนวความคิดนีม้าเป็นแนวทางในการศึกษาถึงแนวโน้มการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสซ า้ใน
อนาคตและแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซื อ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในเขต

กรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสใน
เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้วิจยัไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ผู้วิจยัจึงได้ท าการค านวณ 
เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร

ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ท่ีก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่

เกิน 5% สตูรท่ีใชใ่นการค านวน ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ  
 

  
    

  
 

 
เม่ือ n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

  Z   แทน  ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ 
     มาตรฐาน (Z score)ขึน้อยู่กับระดบัความเช่ือมั่น ท่ี 
     ผู้วิจยัก าหนดไว้คือ 95% เปิดตาราง Z ได้ 1.96 
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  P   แทน  สดัส่วนของประชากรท่ีสนใจศึกษา ในกรณีท่ีไม่ทราบ 
     จ านวนประชากร จะก าหนดค่า p ไม่ต ่ากว่า 50%  
     เทา่กบั 0.5 

  q   แทน  สดัส่วนของประชากรของประชากรท่ีไม่ได้สนใจศึกษา  
     เทา่กบั 1-p 

  e   แทน  ระดับของความคลาดเคล่ือนของตัวอย่างท่ียอมให้ 
     เกิดขึน้ เทา่กบั 5% หรือ .05 
 

    
    

  
 

                                           
(    ) (    )(      )

(    ) 
 

          
      

      
 

 
                                      หรือ     คน 

 
จากการค านวนจะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน ผู้วิจยัเพิ่มจ านวนตวัอย่าง

อีก 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งตามขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจยัก าหนดขอบเขต

การวิจยัไว้ดงันี ้
1. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้การจบัฉลาก

รายช่ือสาขาร้านค้าอาดิดาสมา 5 สาขา คิดเป็น 8% จากรายช่ือร้านค้าอาดิดาสทัง้หมด 62 สาขา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (Adidas, 2019) จะได้รายช่ือสาขาดงันี ้สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาสยาม
เซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว สาขาสยามดสิคฟัเวอร่ี และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์
พระราม 9 

2. วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะเก็บข้อมลูจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยก าหนดสดัส่วนในแตล่ะพืน้ท่ีให้เท่ากนั
ทัง้ 5 สาขา ดงันี ้
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อาดดิาส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์    จ านวน 80 คน 
อาดดิาส สาขาสยามเซ็นเตอร์   จ านวน 80 คน 
อาดดิาส สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว  จ านวน 80 คน 
อาดดิาส สาขาสยามดสิคฟัเวอร่ี   จ านวน 80 คน 
อาดดิาส สาขาเซ็นทรัลพลาซา่แกรนด์พระราม 9 จ านวน 80 คน 

3. วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือก
สุม่ตวัอยา่งแบบสะดวกตามความเตม็ใจของผู้บริโภคท่ีจะสามารถให้ข้อมลูซึ่งใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลเป็นไปตามสาขาร้านค้าอาดิดาสท่ีได้ในขัน้ท่ี 1 จะแจก
แบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ท่ี 2 และใช้วิธีสอบถามก่อนทกุครัง้ว่า
เคยซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสหรือไม ่หากตอบวา่ใชจ่ะให้ท าแบบสอบถามจนครบ 400 คน  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งสร้างขึน้เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้มาจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎี
แนวความคิดงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุกบัสิ่งท่ี
ต้องการศกึษา โดยแแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามด้านลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส ซึ่ง เป็น
แบบสอบถามท่ีมีค าถามให้เลือกตอบหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 
6 ข้อดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ได้แก่  
1.1 ชาย  
1.2 หญิง 

ข้อท่ี 2 อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) มีการ
ก าหนดอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เน่ืองจากเป็นอายุเร่ิมต้นท่ีสามารถท างานได้ (กระทรวงแรงงาน, 
2562) ทัง้ยงัมีความคิดเป็นของตนเองและสามารถตดัสินใจด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (ชฎาภรณ์ 
ชวลี, 2556) การก าหนดช่วงอายุนัน้ได้จากรายงานส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดท า
มาตรฐานกลุ่มอายโุดยใช้ Standard international age classification ขององค์การสหประชาชาต ิ
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(UN) ในการพิจารณาเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานสากล โดยเลือกใช้กลุ่ม 10 ปี (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2544) งานวิจยัครัง้นีจ้งึสามารถแบง่ชว่งอายท่ีุใช้ในแบบสอบถามได้ 3 ชว่ง ดงันี ้

2.1 อาย ุ15 - 24 ปี  
2.2 อาย ุ25 - 34 ปี 
2.3 อาย ุ35 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 ระดบัการศึกษา ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) ได้แก่ 

3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อท่ี 4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) การก าหนดรายได้เฉล่ียตอ่เดือนจากข้อมลูฐานเงินเดือนขัน้ต ่าปริญญาตรี 15,000 บาทตอ่
เดือน (ดวงพร เลิศสิริลดากลุ, 2561) ผู้วิจยัจงึเร่ิมต้นจากรายได้เฉล่ียนตอ่เดือนช่วงแรกเป็นต ่ากว่า
หรือเทา่กบั 15,000 บาทตอ่เดือน โดยแบง่ออกเป็น 5 ชว่งดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 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 ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป 

ข้อท่ี 5 อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ได้แก่ 
5.1 นกัเรียน / นกัศกึษา 
5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.3 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
5.4 อาชีพอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

ข้อท่ี 6 สถานภาพสมรส ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) ได้แก่ 

6.1 โสด 
6.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 
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สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ จ านวน 7 ข้อเป็นค าถามปลายเปิด 
(Opornod-ended question) จ านวน 3 ข้อและค าถามปลายปิด (Closed-ended question) 
จ านวน 4 ข้อโดยแตล่ะข้อใช้ระดบัการวดัข้อมลูดงันี ้

ค าถามข้อท่ี  1 สอบถามจ านวนรอง เ ท้า กีฬาแบรนด์อาดิดาส ท่ีผู้ ตอบ
แบบสอบถามมี เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทอตัราส่วน (Ratio Scale)  

ค าถามข้อท่ี 2 สอบถามระดบัราคาในการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสโดย
เฉล่ีย เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ค าถามข้อท่ี 3 สอบถามความถ่ีโดยเฉล่ียในการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาส
ในชว่งระยะเวลา 12 เดือน เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ค าถามข้อท่ี 4 สอบถามเหตผุลท่ีท าให้ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส เป็นระดบัการ
วดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

ค าถามข้อท่ี 5 สอบถามบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส เป็น
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ค าถามข้อท่ี 6 สอบถามเก่ียวกบัช่องทางท่ีเลือกซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส เป็น
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ค าถามข้อท่ี 7 สอบถามเก่ียวกบัชอ่งทางในการวางแผนและการหาข้อมลูรองเท้า
กีฬาแบรนด์อาดิดาสก่อนตัดสินใจซือ้ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าสินค้ารองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาส ได้แก่ ด้านการรู้จกัตราสินค้า (Brand awareness) ด้านคณุภาพท่ีถกูรับรู้ (Perceived 
quality) ด้านความผูกพนักับตราสินค้า (Brand associations) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
(Brand loyalty) และด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า (Other proprietary brand 
assets) ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale) รวมจ านวน 16 ข้อ โดยใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบัซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนคือการ
ค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพ่ือแปลผลในแตล่ะชว่งประกอบด้วย 

ระดบัท่ี 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  
ระดบัท่ี 4 หมายถึง เห็นด้วย  
ระดบัท่ี 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
ระดบัท่ี 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
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ระดบัท่ี 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้ เกณฑ์ค่าเฉล่ีย (Mean) ในการ

อภิปรายผล ซึง่การค านวณความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา
, 2561) 

 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ - ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
    จ านวนชัน้ 
  =  5 - 1 
         5 

  ≈ 0.08 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่ตรา

สินค้าในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่ตรา

สินค้าในระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่ตรา

สินค้าในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่ตรา

สินค้าในระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่ตรา

สินค้าในระดบัน้อยมาก 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดิดาส จ านวน 2 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended question) โดยแตล่ะข้อใช้ระดบั
การวดัข้อมลูดงันี ้

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสอีกในอนาคต ซึ่งแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราอตัรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) และมีลกัษณะค าถามแบบ Semantic 
differential scale โดยก าหนดสเกล 5 ระดับ ตัง้แต่ 1-5 โดยท่ี โดยท่ี 5 จะเป็นตัวเลขแทน
ความหมายทางบวกท่ีสดุ คือ ดีมาก และ 1 จะเป็นตวัเลขท่ีแทนความหมายในทางลบท่ีสดุ คือ ไม่
ดีอยา่งมาก โดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
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5 คะแนน  ซือ้อีกแนน่อน 
4 คะแนน  ซือ้อีก 
3 คะแนน  ไมแ่นใ่จ 
2 คะแนน  ไมซื่อ้อีก 
1 คะแนน  ไมซื่อ้อีกแนน่อน 

เม่ือรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้เกณฑ์คา่เฉล่ีย (Mean) ในการ
อภิปรายผล ซึง่การค านวณความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา
, 2561) 

 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
    จ านวนชัน้ 
  = 5 -1 
        5 

  ≈ 0.08 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีแนวโน้มซือ้อีกแนน่อน 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีแนวโน้มซือ้อีก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีแนวโน้มไมแ่นใ่จ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีแนวโน้มไมซื่อ้อีก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีแนวโน้มไมซื่อ้อีกแนน่อน 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ซึ่ง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราอตัรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) และมีลกัษณะค าถาม
แบบ Semantic differential scale โดยก าหนดสเกล 5 ระดบั ตัง้แต่ 1-5 โดยท่ี โดยท่ี 5 จะเป็น
ตวัเลขแทนความหมายทางบวกท่ีสดุ คือ ดีมาก และ 1 จะเป็นตวัเลขท่ีแทนความหมายในทางลบ
ท่ีสดุ คือ ไมดี่อยา่งมาก โดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

5 คะแนน  แนะน าหรือชกัชวนแนน่อน 
4 คะแนน  แนะน าหรือชกัชวน 
3 คะแนน  ไมแ่นใ่จ 
2 คะแนน  ไมแ่นะน าหรือชกัชวน 
1 คะแนน  ไมแ่นะน าหรือชกัชวนแนน่อน 
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เม่ือรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้เกณฑ์คา่เฉล่ีย (Mean) ในการ
อภิปรายผล ซึง่การค านวณความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา
, 2561) 

 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
    จ านวนชัน้ 
  = 5 -1 
        5 

  ≈ 0.08 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีแนวโน้มแนะน าหรือชกัชวน

แนน่อน 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีแนวโน้มแนะน าหรือชกัชวน 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีแนวโน้มไมแ่นใ่จ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีแนวโน้มไมแ่นะน าหรือชกัชวน 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีแนวโน้มไม่แนะน าหรือชกัชวน

แนน่นอน 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึง่ขัน้ตอนในการด าเนินการสร้างมีดงันี ้

1. ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขคของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ การ
รับรู้คณุคา่ตราสินค้า พฤตกิรรมการซือ้ และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 

3. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสาร
นิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หา ความถูกต้อง และค าแนะน าเพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไข 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพ่ือปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ทัง้ความเท่ียงตรงของ
เน่ืองหาและการใช้ภาษา ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) 
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5. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try 

Out) กบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่โดยวิธีสมัประสิทธ์ิอลัฟา (ɑ-
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach alpha Coefficiennt) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560) โดย

ค่าอลัฟาท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ ɑ ≤1 ค่าท่ี
ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่ามีค่าความเช่ือมัน่สูง โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้ไม่ต ่ากว่า 
0.70 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) จากการการทดสอบคา่ความเช่ือมัน่ จ านวน 30 ชดุ 

ซึ่งได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการรับรู้
คณุคา่ตราสินค้าของรองเท้าแบรนด์อาดดิาสดงันี ้ 

1. ด้านการรู้จกัตราสินค้า    เทา่กบั 0.883 
2. ด้านคณุภาพท่ีถกูรับรู้    เทา่กบั 0.882 
3. ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า   เทา่กบั 0.823 
4. ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า   เทา่กบั 0.841 
5. ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า เทา่กบั 0.920 

6. แจกแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์จ านวน 400 ชดุ เพ่ือทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การก าหนดข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบไปด้วยข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมลูท่ีผู้วิจยัเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม 
จากกลุม่ตวัอย่าง 400 คน ท่ีซือ้หรือเคยซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามท่ี
ได้จากขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าจากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจน
สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ตา่ง ๆ เพ่ือประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
 
การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้จัดกระท าข้อมูล  และ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจยัตรวจดคูวามถกูต้อง ความสมบรูณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม และท าการคดัแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
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2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และ
สมบรูณ์ มาลงรหสัตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัเรียบร้อยแล้วมา
บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการประมวลผลของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

4. การวิเคราห์ข้อมลู 
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จดัหมวดหมู่เพ่ือทราบลกัษณะ 

ได้แก่  
4.1.1 วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทราบลกัษณะประชากรทัว่ไปโดยใช้ตารางแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) แสดงผลเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) 
4.1.2 วิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซือ้ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และ

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้วิธีทางสถิต ิ

4.2.1 สถิตวิิเคราะห์คา่ที (Independent t - test) ใช้เปรียบเทียบคา่เฉล่ียจาก
กลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ได้แก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ด้านเพศ และด้านสถานภาพสมรส ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Anova) ใช้
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 
1 ได้แก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ด้านระดบัการศึกษา ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน และ 
ด้านอาชีพท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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4.2.3 สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ใช้
ในการวิเคราะห์ตวัแปรตามท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระหลายตวั โดยตวัแปรอิสระแตล่ะตวัไม่
มีความสมัพนัธ์กันเอง แต่จะมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกับตวัแปรตาม เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้คณุค่า
ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นการทดสอบสมมตฐิานท่ี 3 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการน าเสนอข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมา

โดยน ามาบรรยายถึงลกัษณะของข้อมลูท่ีเก็บมาได้ซึ่งการบรรยายลกัษณะของข้อมลูตลอดจนการ
วิเคราะห์ และแปลผลจะเป็นเฉพาะในส่วนของข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คนเท่านัน้ (ธานินทร์ 
ศลิป์จารุ, 2551) ซึง่ประกอบไปด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) พ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลส่วนตวัของ
ผู้บริโภคในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบสอบถามส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการ
ซือ้ และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 การรับรู้คณุค่าตราสินค้า โดยใช้สูตรดงัต่อไปนี ้(กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2561) 

 100
n

f
P   

  เม่ือ P  แทน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

  f  แทน ความถ่ีของข้อมลูในแตล่ะกลุม่ 

  n  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายข้อมลูของผู้บริโภคในแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบสอบถามส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซือ้ และแบบสอบถาม
สว่นท่ี 3 การรับรู้คณุคา่ตราสินค้า โดยใช้สตูรดงัตอ่ไปนี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

n

x
X

i
  

  เม่ือ X  แทน คะแนนคา่เฉล่ีย 

   ix  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้แปลความหมาย
ของข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 การรับรู้คณุค่าตราสินค้า และแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส โดยใช้สตูรดงัตอ่ไปนี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
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nn

xxn
DS  

   เม่ือ ..DS  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ 
      ตวัอยา่ง 
    x  แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 
    n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
     2x  แทน ผลของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
      2x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่รวม โดย
ใช้วิธีคา่สมัประสทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) 

VarianceCovariancek

VarianceCovariancek

)1(1 
  

  เม่ือ a   แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
   k   แทน จ านวนค าถาม 
   eConvarianc  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถาม 
      ตา่ง ๆ 
   Variance  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 

3. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistic) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
3.1 t - test ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  2 

กลุม่เป็นอิสระตอ่กนั (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) 
3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั 
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3.1.2 กรณีท่ีมีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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   เม่ือ iX  แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1 , 2 
    pS  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจาก 
      ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ 
    in  แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี i  
    2

1S  แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุ่มท่ี i ; i = 1, 2 
    

1n  แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 1 
    

2n  แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 2 
    df  แทน องศาความเป็นอิสระ 

3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -way Analysis of Variance) 
ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไป (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2561) 
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ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ผลรวมก าลงัสอง df  คา่ประมาณของ
ความแปรปรวน

MS  

F  

ระหวา่งกลุม่ bSS  1k  
bMS  wb MSMS

 

ภายในกลุม่ 
wMS  kn   

wMS   

รวม 
tSS  1n    

3.2.1 ใช้คา่ F-test กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มเท่ากนั (กลัยา วา
นิชย์บญัชา, 2561) มีสตูรดงันี ้

w

b

MS

MS
F   

   โดยท่ี  1k   แทน  Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปร 
      ระหวา่งกลุม่ dfb  
    kn   แทน  Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปร 
      ระหวา่งกลุม่ dfw  
   เม่ือ F      แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา F-distribution 

   
 bMS  แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

    wMS   แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

    bSS   แทน  ผลบวกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 
      wSS   แทน  ผลบวกก าลงัสองภายในกลุ่ม 

    K      แทน  จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
    N    แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

    bdf    แทน  ชัน้แหง่ความอิสระของความแปรปรวนระหว่าง 
      กลุม่ 
    wdf    แทน  ชัน้แหง่ความอิสระของความแปรปรวนภายใน 
      กลุม่ 
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กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูท่ี่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 หรือ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สตูรตามวิธี 
Least Significant Difference ( LSD ) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2561) ใช้สตูรดงัตอ่ไปนี ้















ji

kn nn
MSEtLSD

11
;

2
1   

   โดยท่ี   ji nn 
 

     kndfw   
   เม่ือ  LSD  แทน  ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุม่ 
      ตวัอยา่งท่ี i  และ j  
    MSE  แทน  Mean Squared Error ( wMS ) 

    k  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ 

    n  แทน  จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 

    a  แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 

3.2.2 ใช้คา่ Brown - Forsythe (  ) ใช้ในกรณีท่ีมีความแปรปรวนของแตล่ะ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) มีสตูรดงันี ้

w

B

MS

MS
  

2

1

1
i

k

i

i
w S

N
n

MS 









 
  

   เม่ือ     แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythei 

    BMS    แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

    wMS  แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับสถิต ิ 
      Brown-Forsythe 

    k  แทน  จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 

    n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

    N  แทน  ขนาดประชากร 
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2

1S  แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ

แตกตา่งเป็นรายคูท่ี่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 หรือ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สตูรตามวิธี 
Dunnett’s T3 (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่ง  














ji
w

ji

nn
MS

XX
t

11
 

   เม่ือ t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution  
    wMS   แทน คา่ประมาณความแปรปรวนภายในกลุม่  
      (Mean Square within group) ส าหรับ  
      Brown-Forsythe 
    iX  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี i  

    jX  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี j
 

    iN  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี i  

    jN  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี j
 

3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู 
จากสมการแสดงการความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ 

(X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตวัแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงคา่ของตวัแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถอธิบาย

ได้นีเ้รียกว่า คา่ความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (Error : ε) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหคุณู
จะเป็นการพยากรณ์หาคา่สมัประสิทธ์ิ α และ β1 จากคา่สถิติ a และ b ท่ีได้จากการค้านวณโดย
กลุม่ตวัอยา่ง โดยหลกัการวิเคราะห์ คือ คา่สมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้ จะต้องเป็นคา่สมัประสิทธ์ิท่ีท า
ให้สมการดงักล่าว มีคา่ความคาดเคล่ือนก า้ลงัสองรวมกนัน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least Square : 
OLS) (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk+ + ε 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอยา่ง 

Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk 



  55 

   โดยท่ี X คือ ตวัแปรอิสระ 
    Y คือ ตวัแปรตาม 
    K คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 

เม่ือ α และ a เป็นจดุตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ คา่ของ Y เม่ือให้ตวั

แปรอิสระทัง้หมดมีค่าเท่ากับศนูย์ ส่วน β และ b เป็นสมัประสิทธ์ิถดถอย (Partial regression 
coefficient) ของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั ซึง่หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เม่ือ
ตวัแปรอิสระนัน้เปล่ียนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีคา่คงท่ี โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิ a และ b 
สามารถค านวณได้จากสตูรดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) 

a = Y - b1X1 - b2X2 - …- bkXk 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ 

  

 





22

ii

iiii

i

XXn

YXYX
b  

1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตวัแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้ง
ปกต ิ

2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทกุคา่ของตวัแปรอิสระ (X) จะต้อง
เทา่กนั 

3. คา่ความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แตล่ะคา่เป็นอิสระตอ่กนั 
4. ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระตอ่กนั 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของ
ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่เพ่ือให้เข้าใจและส่ือควาหมายได้ตรงกนั ดงันี  ้

H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 ̅ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
M.S. แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of 

 Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t  แทน คา่ทีใช้พิจารณา t – Distribution 
F  แทน  คา่สถิตทีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากสถิติจากการทดสอบ

ท่ี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปค านวนเพ่ือใช้ใน
การ สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน (Sig (2-tailed)) 

*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น 5 ตอน ตามล าดบัดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพและสถานภาพสมรส 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้คณุค่าตรา
สินค้า ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จกัตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ ด้านความผูกพนักับตรา
สินค้า ด้านความภักดีตอ่ตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า วิเคราะห์โดย
การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นตอ่แนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อท่ี 2 พฤติกรรมการซือ้มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อท่ี 3 การรับรู้คณุค่าตราสินค้าประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสินค้า 
ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้าน
สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้าท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ข้อมูลของผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดจะจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 
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ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละ ของข้อมลูด้านลกัษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน อาชีพและสถานภาพสมรส 

 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
  

ชาย 218 54.50 
หญิง 182 45.50 

รวม 400 100.00 

อาย ุ
  

อาย ุ15 - 24 ปี 40 10.00 
อาย ุ25 - 34 ปี 303 75.75 
อาย ุ35 ปี ขึน้ไป 57 14.25 

รวม 400 100.00 

ระดบัการศกึษา 
  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 47 11.75 
ปริญญาตรี 285 71.25 
สงูกวา่ปริญญาตรี 68 17.00 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

  
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 43 10.75 
15,001 – 25,000 บาท 110 27.50 
25,001 – 35,000 บาท 103 25.75 
35,001 – 45,000 บาท 62 15.50 
ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป 82 20.50 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
  นกัเรียน / นกัศกึษา  45 11.25 

พนกังานบริษัทเอกชน 247 61.75 
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 50 12.50 
ธุรกิจสว่นตวั 58 14.50 
รวม 400 100.00 

สถานภาพสมรส 
  

โสด  330 82.50 
สมรส / อยูด้่วยกนั 70 17.50 
รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามี
รายละเอียดดงันี ้

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 
และเป็นเพศหญิงจ านวน 182 คน คดิเป็นร้อยละ 45.50 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.75 รองลงมาคืออายุ 35 ปีขึน้ไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และ อาย ุ15 - 24 ปี 
จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 
285 คนคิดเป็นร้อยละ 71.25 รองลงมาคือการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรีจ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.00 และต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 47 คน คดิเป็นร้อยละ 11.75 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
25,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือรายได้ 25,001 - 35,000 บาท 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ
20.50 รายได้ 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 10.75 ตามล าดบั 
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อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 247 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.75 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตวัจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ข้าราชการ / 
พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และนกัเรียน / นกัศกึษา จ านวน 45 คน 
คดิเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 330 คน 
คดิเป็นร้อยละ 82.50 และสมรส / อยูด้่วยกนั จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 17.50 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์พฤตกิรรมการซือ้ 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ตาราง 4 แสดงความถ่ีและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤตกิรรมด้านตา่งๆเป็นความถ่ี (คน) 
ร้อยละ 

 

พฤตกิรรมการซือ้  Min Max  ̅ S.D. 

1. ปัจจบุนัมีรองเท้ากีฬาแบรนด์ 
อาดิดาสทัง้หมดก่ีคู ่

1 4 1.703 0.032 

2. ระดบัราคาในการซือ้รองกีฬาแบรนด์
อาดิดาสโดยเฉล่ีย 

1,800 6,500 3808.500 52.975 

3. ความถ่ีท่ีซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ 
อาดิดาสในชว่งระยะเวลา 12 เดือน 

1 2 1.183 0.193 

 
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส  พบว่าปัจจุบนัผู้ตอบ

แบบสอบถามมีรองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากท่ีสุดคือ 4 คู่ น้อยท่ีสุดคือ 1 คู่โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 1.703 คู ่หรือ 2 คู ่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.032 ส่วนระดบัราคาในการซือ้รองกีฬา
แบรนด์อาดิดาสโดยเฉล่ียพบว่าระดบัราคาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามซือ้สูงท่ีสดุคือ 6,500 บาท น้อย
ท่ีสุดคือ 1,800 บาทโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3,808.500 บาท จากการประมาณระดับราคาของ
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รองเท้าแบบช่วงท่ีประกอบไปด้วยคา่ต ่าสดุและค่าสงูสดุจากการค านวนระดบัราคาของสินค้าควร
อยู่ท่ี 3,300 – 4,400 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 52.975 และด้านความถ่ีในการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ต ่าสดุ 1 คู ่สงูสดุ 2 คู ่โดยมีคา่เฉล่ียประมาณ 
1 คู ่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.193  
 

ตาราง 5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

พฤตกิรรมการซือ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

4. เหตผุลท่ีท าให้ซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาส 
  

รูปแบบของผลิตภณัฑ์ 208 52.00 
ตราสินค้า 34 8.50 
ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 44 11.00 
โปรโมชัน่ 48 12.00 
ส่ือออนไลน์ 31 7.75 
รองเท้าคูเ่ดมิช ารุด/สญูหาย 35 8.75 

รวม 400 100.00 

5. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์
อาดดิาส 

  ตนเอง 295 73.75 
แฟน 40 10.00 
เพ่ือน 30 7.75 
ดารา/นกัแสดง 35 8.75 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการซือ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

6. ช่องทางท่ีเลือกหากต้องการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์
อาดดิาส   

ร้านค้าของอาดิดาส 211 52.75 
ร้านค้าสเปเชียลลิสต์ (เชน่ Carnival,Seek) 45 11.25 
ร้านค้ามลัตแิบรนด์ (เชน่ Supersports) 79 19.75 
เคาน์เตอร์รองเท้าในห้างสรรพสินค้า 34 8.50 
ร้านค้าออนไลน์ (Adidas Online) 31 7.75 

รวม 400 100.00 

7. การวางแผนและหาข้อมูลรองเท้ากีฬาแบรนด์ 
อาดดิาสก่อนตดัสินใจซือ้   

อินเทอร์เน็ต  272 68.00 
เพ่ือนหรือคนรู้จกั 96 24.00 
พนกังานขาย 32 8.00 
รวม 400 100.00 

 
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตวัแปรดงันี ้ 
4. เหตผุลท่ีท าให้ซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากท่ีสดุคือ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ คิด

เป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ โปรโมชัน่ คดิเป็นร้อยละ 12.00 ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพคิดเป็น
ร้อยละ 11.00 รองเท้าคู่เดิมช ารุด/สูญหาย คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 8.50 
และส่ือออนไลน์ คดิเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั  

5.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากท่ีสุดคือ ตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 73.75 รองลงมาคือแฟน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ดารา/นกัแสดง คิดเป็นร้อยละ 8.75 และ
เพ่ือน คดิเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 

6. จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ช่องทางท่ีเลือกหากต้องการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์
อาดิดาสมากท่ีสดุคือ ร้านค้าของอาดิดาส คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาคือ ร้านค้ามลัติแบรนด์ 
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(เชน่ Supersports) คดิเป็นร้อยละ 19.75 ร้านค้าสเปเชียลลิสต์ (เช่น Carnival, Seek) คิดเป็นร้อย
ละ 11.25 เคาน์เตอร์รองเท้าในห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 8.50 และร้านค้าออนไลน์ (Adidas 
Online) คดิเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 

7.การวางแผนและหาข้อมูลรองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสก่อนตัดสินใจซือ้ จาก
แหล่งท่ีมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 68.00 เพ่ือนหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 24.00 
และพนกังานขาย คดิเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตรา

สินค้า 
ในการศึกษาส่วนนีไ้ด้ท าการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้คณุค่าตราสินค้า 

ประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ ด้านความผูกพนักับตราสินค้า ด้าน
ความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า ท่ีส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหา
คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่การรับรู้
คณุคา่ตราสินค้า ท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้คณุคา่ตราสินค้า  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1.1 ด้านการรู้จกัตราสินค้า 4.482 0.410 ดีมาก 
1.2 ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ 3.888 0.475 ดี 
1.3 ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า 3.865 0.587 ดี 
1.4 ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า 3.289 0.890 ปานกลาง 
1.5 ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า 3.921 0.756 ดี 
รวม 3.889 0.389 ดี 

 
จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่ตราสินค้า

ท่ีมีต่อรองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับการรับรู้คณุค่าตรา
สินค้าอยูใ่นระดบัดีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.889 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านการรู้จกั
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ตราสินค้าเป็นปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นคะแนนอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.482 
รองลงมาคือด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆของตราสินค้ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.921 ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.888 ด้านความผูกพนักับตราสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.865 และด้านความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้ามีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.289 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่ด้าน
การรู้จกัตราสินค้า ท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ด้านการรู้จกัตราสินค้า  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

2.1 ทา่นรู้จกัตราสินค้าอาดดิาสเป็นอยา่งดี 4.505 0.588 ดีมาก 
2.2 ท่านสามารถจดจ าสัญลักษณ์ของตราสินค้า 
อาดดิาสได้เป็นอยา่งดี 

4.620 0.506 ดีมาก 

2.3 เม่ือพดูถึงสินค้าประเภทกีฬาท่านจะนึกถึงตรา
สินค้าอาดดิาสเป็นอนัดบัแรก 

4.358 0.515 ดีมาก 

2.4 ท่านคิดว่าตราสินค้าอาดิดาสมีช่ือเสียงทัง้ใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ 

4.445 0.573 ดีมาก 

รวม 4.482 0.410 ดีมาก 

 
จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นตอ่ด้านการรู้จกัตราสินค้าท่ี

มีตอ่รองเท้าแบรนด์อาดดิาส พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าอยู่ใน
ระดบัดีมากมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.482 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีมาก ได้แก่ ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณ์ของตราสินค้าอาดิดาสได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.620 รองลงมาคือทา่นรู้จกัตราสินค้าอาดิดาสเป็นอย่างดีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.505 ท่านคิด
ว่าตราสินค้าอาดิดาสมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.445 และ
เม่ือพูดถึงสินค้าประเภทกีฬาท่านจะนึกถึงตราสินค้าอาดิดาสเป็นอันดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.445 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่ด้าน
คณุภาพท่ีรับรู้ ท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ด้านคณุภาพท่ีรับรู้  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

3.1 รองเท้าแบรนด์อาดดิาสผลิตจากวสัดท่ีุมี
คณุภาพ 

3.845 0.531 ดี 

3.2 รองเท้าแบรนด์อาดดิาสมีนวตักรรมใหม่ ๆ อยู่
เสมอ 

3.945 0.611 ดี 

3.3 รองเท้าแบรนด์อาดดิาสคุ้มคา่กบัการใช้งาน 3.898 0.541 ดี 
3.4 รองเท้าแบรนด์อาดดิาสมีคณุสมบตัพิิเศษ
หลากหลายให้เลือก 

3.865 0.568 ดี 

รวม 3.888 0.475 ดี 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเห็นต่อด้านคณุภาพท่ีรับรู้ท่ีมี

ตอ่รองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้าอยู่ใน
ระดบัดีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.888 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.945 
รองลงมาคือรองเท้าแบรนด์อาดิดาสคุ้มค่ากบัการใช้งานมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.898 รองเท้าแบรนด์
อาดิดาสมีคุณสมบัติพิเศษหลากหลายให้เลือกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.865 และรองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสผลิตจากวสัดท่ีุมีคณุภาพมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.845 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่ด้าน
ความผกูพนักบัตราสินค้า ท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

4.1 รองเท้าแบรนด์อาดิดาสบง่บอกภาพลกัษณ์ของ
ทา่นจากตวัสินค้า 

3.828 0.663 ดี 

4.2 รองเท้าแบรนด์อาดิดาสตอบโจทย์การใช้งานใน
ชีวิตประจ าวนัของทา่น 

3.753 0.676 ดี 

4.3 ท่านรู้สึกมั่นใจท่ีได้สวมใส่รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาส 

4.015 0.645 ดี 

รวม 3.865 0.587 ดี 

 
จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นตอ่ด้านความผกูพนักบัตรา

สินค้าท่ีมีต่อรองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับคุณค่าตรา
สินค้าอยู่ในระดบัดีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.865 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ท่านรู้สึกมั่นใจท่ีได้สวมใส่รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.015 รองลงมาคือรองเท้าแบรนด์อาดิดาสบ่งบอกภาพลักษณ์ของท่านจากตวัสินค้ามีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.828 และรองเท้าแบรนด์อาดิดาสตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจ าวันของท่านมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.753 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่ด้าน
ความภกัดีตอ่ตราสินค้า ท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

5.1 ทกุครัง้ท่ีทา่นซือ้รองเท้าทา่นตัง้ใจท่ีจะซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดดิาส 

3.388 0.982 ปานกลาง 

5.2 หากมีผู้แนะน าให้ท่านซือ้รองเท้าแบรนด์อ่ืน ๆ 
ทา่นก็จะไมเ่ปล่ียนใจไปซือ้ 

3.278 0.937 ปานกลาง 

5.3 แม้จะมีรองเท้าแบรนด์อ่ืน ๆ ออกมาใหม่ในราคา
ท่ีใกล้เคียงกนั ทา่นก็จะไมเ่ปล่ียนใจไปซือ้ 

3.203 0.972 ปานกลาง 

รวม 3.289 0.890 ปานกลาง 

 
จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นตอ่ด้านความภกัดีตอ่ตรา

สินค้าท่ีมีต่อรองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับคุณค่าตรา
สินค้าอยู่ในระดบัปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.289 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมี
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้แก่ ทกุครัง้ท่ีท่านซือ้รองเท้าท่านตัง้ใจท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาสมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.388 รองลงมาคือหากมีผู้แนะน าให้ท่านซือ้รองเท้าแบรนด์อ่ืน ๆ ท่านก็
จะไมเ่ปล่ียนใจไปซือ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.278 และแม้จะมีรองเท้าแบรนด์อ่ืน ๆ ออกมาใหม่ในราคา
ท่ีใกล้เคียงกนั ทา่นก็จะไมเ่ปล่ียนใจไปซือ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.203 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่ด้าน
สินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า ท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

6.1 ท่านคิดว่าเคร่ืองหมายการค้าหรือโลโก้ของ 
อาดิดาสมีความโดดเด่นจึงช่วยให้ท่านไม่สับสน
กบัย่ีห้ออ่ืนๆ 

4.120 0.820 ดี 

6.2 ร้านและบรรยากาศภายในร้านท าให้ท่าน
ตดัสินใจซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

3.835 0.857 ดี 

6.3 การให้บริการของพนักงานในร้านท าให้ท่าน
สามารถเลือกซือ้รองเท้าได้ตรงกับความต้องการ
ของทา่น 

3.808 0.645 ดี 

รวม 3.921 0.832 ดี 

 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อด้านด้านสินทรัพย์

ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าอยู่ใน
ระดบัดีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.921 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี ได้แก่ ทา่นคดิวา่เคร่ืองหมายการค้าหรือโลโก้ของอาดดิาสมีความโดดเดน่จึงช่วยให้ท่านไม่
สบัสนกบัย่ีห้ออ่ืนๆมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.120 รองลงมาคือร้านและบรรยากาศภายในร้านท าให้ท่าน
ตดัสินใจซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.835 และการให้บริการของพนกังานในร้าน
ท าให้ท่านสามารถเลือกซือ้รองเท้าได้ตรงกับความต้องการของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.808 
ตามล าดบั 

 
ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อแนวโน้มพฤติกรรม

การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 
ในการศึกษาส่วนนีไ้ด้ท าการศึกษาระดบัความคิดเห็นตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ประกอบไปด้วย แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต และ
แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แนวโน้มท่ี
จะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

4.1 แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคต 

4.393 0.624 มีแนวโน้ม ซื อ้ อีก
แนน่อน 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ

ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น
โดยรวมเก่ียวกับแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสอีกในอนาคต ในระดบัมีแนวโน้มซือ้อีก
แนน่อน มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.393  

 
ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แนวโน้มท่ี
จะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม  ̅ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

4.2 แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

4.333 0.612 มีแนวโน้มแนะน า
หรือชกัชวนแนน่อน 

 
จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ

ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น
โดยรวมเก่ียวกบัแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ในระดบัมี
แนวโน้มแนะน าหรือชกัชวนแนน่อน มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.333  
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ในส่วนนีส้ามารถแบ่ง
สมมตฐิานยอ่ยตามข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์จ าแนกตามตวัแปรดงันี ้

สมมตฐิานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคทีมีเพศ แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

จากสมมตฐิานข้างต้นจะมีสมมตฐิานทางสถิตดิงันี ้ 
(H0) : ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกแตกตา่งกนั 
(H1) : ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้จะใช้การทดสอบหาค่า t-test และการทดสอบ

สมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ 
Lavene’s Test for Equality of Variances หากคา่Sig. มีคา่มากกว่า 0.05 จะใช้ t-test กรณี
Equal Variances Assumed ในการทดสอบสมมติฐาน และถ้าหากค่า Sig. ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดงันัน้จะใช้ t-test กรณี Equal Variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานดงันี ้ 

(H0) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

  



  71 

ตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. 2 tailedมีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม 
Levene’s Test 

F Sig. 
1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคต 1.458 0.228 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

2.232 0.136 

 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ 
1. ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตพบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.228 

หมายความว่าคา่ความแปรปรวนของเพศไม่แตกตา่งกนัจึงใช้คา่ t-test ในกรณี Equal variances 
not assumed 

2. ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสพบว่ามีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.136 หมายความวา่คา่ความแปรปรวนของเพศไม่แตกตา่งกนัจึงใช้คา่ t-test ในกรณี 
Equal variances not assumed 
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกบัพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม เพศ  ̅ S.D. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต 

ชาย 4.344 0.612 -1.704** 398 0.000 

หญิง 4.451 0.635 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดิดาส 

ชาย 4.342 0.611 -3.585** 398 0.000 

หญิง 4.440 0.590 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์  
t-test สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ค่า Sig เท่ากับ 0.000 มีค่า
น้อยกว่า 0.05 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคตแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยในเพศหญิงจะมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคตแนน่อนมากกวา่ผู้ชาย โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.107 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 มีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยในเพศหญิงจะมี
แนวโน้มแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแน่นอนมากกว่าผู้ ชาย โดยมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.098 

สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้ บริโภคทีมีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

จากสมมตฐิานข้างต้นจะมีสมมตฐิานทางสถิตดิงันี ้ 
(H0) : ผู้บริโภคท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกแตกตา่งกนั 
(H1) : ผู้บริโภคท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์นัน้ จะใช้การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) และการทดสอบสมมตฐิานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมตฐิานของ (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. 2 tailed มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้ 
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูล
เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งโดยใช้ตาราง F - test และถ้าหากคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ตาราง 
Brown - Forsythe 

ในกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แตใ่นกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) ส าหรับกรณีท่ี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้วิธีทดสอบ Dunnett T3 ส าหรับกรณีท่ีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั :ซึง่ตัง้สมมตฐิานดงันี ้ 

(H0) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 16 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาย)ุ 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคต 

0.578 2 
 

397 0.557 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

5.323** 2 397 0.005 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 
1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีค่า Sig เท่ากับ 0.557 มีค่า 

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความ
แปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุม่เทา่กนัจงึใช้สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง 17 



  74 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากบั 
0.005 มีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คา่
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้สถิติ  Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมตฐิานดงัตาราง 18 

 
ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาย)ุ 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต 

ระหวา่งกลุม่ 0.239 2 0.120 0.320 0.726 

ภายในกลุม่ 148.538 397 0.374   

 รวม 148.778 399    

 

จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอายุ) ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้สถิติ F-test พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.726 มีคา่มากกว่า 0.05 
นัน้คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื อ้รองเ ท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาย)ุ 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

1.439 2 115.004 0.241 

 

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอายุ) ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีคา่ Sig เท่ากบั 
0.241 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาส ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

จากสมมตฐิานข้างต้นจะมีสมมตฐิานทางสถิตดิงันี ้ 
(H0) : ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกแตกตา่งกนั 
(H1) : ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์นัน้ จะใช้การทดสอบความแตกตา่งของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) และการทดสอบสมมตฐิานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมตฐิานของ (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. 2 tailed มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้ 
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูล
เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งโดยใช้ตาราง F - test และถ้าหากคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ตาราง 
Brown - Forsythe 

ในกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แตใ่นกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) ส าหรับกรณีท่ี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้วิธีทดสอบ Dunnett T3 ส าหรับกรณีท่ีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั :ซึง่ตัง้สมมตฐิานดงันี ้ 

(H0) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 19 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคต 

0.087 2 
 

397 0.917 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

3.985* 2 397 0.019 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ 
1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีค่า Sig เท่ากับ 0.971 มีค่า

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความ
แปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุม่เทา่กนัจงึใช้สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง 20 
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2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากบั 
0.005 มีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คา่
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้สถิติ  Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมตฐิานดงัตาราง 21 

 
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต 

ระหวา่งกลุม่ 2.096 2 1.048 2.837 0.060 

ภายในกลุม่ 146.681 397 0.369   

 รวม 148.778 399    

 

จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้สถิติ F-test พบว่ามีคา่ Sig เท่ากบั 0.060 มีคา่มากกว่า 
0.05 นัน้คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ี
มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

0.445 2 118.365 0.642 

 

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามระดบัการศึกษา) ด้านแนวโน้มท่ีจะ
แนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า 
Sig เท่ากับ 0.642 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวน
ให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคทีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

จากสมมตฐิานข้างต้นจะมีสมมตฐิานทางสถิตดิงันี ้ 
(H0) : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกแตกตา่งกนั 
(H1) : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์นัน้ จะใช้การทดสอบความแตกตา่งของกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) และการทดสอบสมมตฐิานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมตฐิานของ (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. 2 tailed มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้ 
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูล
เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งโดยใช้ตาราง F - test และถ้าหากคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ตาราง 
Brown - Forsythe 

ในกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แตใ่นกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) ส าหรับกรณีท่ี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้วิธีทดสอบ Dunnett T3 ส าหรับกรณีท่ีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั :ซึง่ตัง้สมมตฐิานดงันี ้ 

 
(H0) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 22 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคต 

0.207 4 
 

395 0.935 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

14.429** 4 395 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีคา่ Sig เท่ากบั 0.935 มีคา่ มีคา่
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความ
แปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุม่เทา่กนัจงึใช้สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง 23 
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2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากบั 
0.000 มีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คา่
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้สถิติ Brown - Forsythe ในการทดสอบ
สมมตฐิานดงัตาราง 24 
 
ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต 

ระหวา่งกลุม่ 5.573 4 1.393 3.843* 0.004 

ภายในกลุม่ 143.204 395 0.363   

 รวม 148.778 399    

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) ด้านแนวโน้มท่ีจะ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้สถิติ F-test พบว่ามีคา่ Sig เท่ากบั 0.004 มีคา่น้อย
กว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตก
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานในการวิจยั 

ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Maltiple Comparison) 
โดยใช้วิธีทดสอบ LSD เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคยัทางสถิติ 0.05 ผล
การวิเคราะห์แสดงตาราง 24  
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนักบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต  
 

รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน  ̅ 

ต ่ากว่า
หรือเทา่กบั 

15,000 

15,001 - 
25,000 

25,001 - 
35,000 

35,001 - 
45,000 

45,001 
ขึน้ไป 

4.222 4.259 4.283 4.597 4.341 
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 

15,000 
4.222  -0.037 

(0.777) 
-0.061 
(0.637) 

-0.375** 
(0.007) 

-0.119 
(0.373) 

15,001 - 25,000 4.259   -0.024 
(0.758) 

-0.338** 
(0.000) 

-0.082 
(0.341) 

25,001 - 35,000 4.283    -0.314** 
(0.001) 

-0.058 
(0.505) 

35,001 - 45,000 4.597     0.256* 
(0.012) 

45,001 ขึน้ไป 4.341      

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบรายคูข่องผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั

กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ใช้วิธี Least Significant Diference (LSD) 
พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบั 35,001 - 45,000 
บาท มีคา่ Sig เท่ากบั 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่า
กวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกตา่งเป็นราย
คูก่บัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบ
รนด์อาดิดาสในอนาคตน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท โดยมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.375  

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,001 - 25,000 บาท กบั 35,001 - 45,000 บาท มีคา่ 
Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
25,000 บาท มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกตา่งเป็นรายคูก่บัผู้บริโภคท่ี
มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริโภค
ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,001 - 25,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิ
ดาสด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 35,001 - 45,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.338 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 - 35,000 บาท กบั 35,001 - 45,000 บาท มีคา่ 
Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่ 25,001 - 35,000
บาท มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกตา่งเป็นรายคูก่บัผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 - 35,000 มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้อย
กวา่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.314 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท กบั 45,000 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig 
เท่ากบั 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่ 35,001 - 45,000 บาท 
มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกตา่งเป็นรายคูก่บัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 45,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.255 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

1.859 4 331.919 0.117 

 

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) ด้านแนวโน้มท่ีจะ
แนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า 
Sig เท่ากับ 0.117 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้ บริโภคทีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

จากสมมตฐิานข้างต้นจะมีสมมตฐิานทางสถิตดิงันี ้ 
(H0) : ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกแตกตา่งกนั 
(H1) : ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์นัน้ จะใช้การทดสอบความแตกตา่งของกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) และการทดสอบสมมตฐิานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมตฐิานของ (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. 2 tailed มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้ 
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูล
เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งโดยใช้ตาราง F - test และถ้าหากคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ตาราง 
Brown - Forsythe 

ในกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แตใ่นกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown - Forsythe มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) ส าหรับกรณีท่ี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้วิธีทดสอบ Dunnett T3 ส าหรับกรณีท่ีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั :ซึง่ตัง้สมมตฐิานดงันี ้ 

(H0) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 26 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาชีพ) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคต 

2.204 3 
 

396 0.110 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

2.922* 3 396 0.034 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 
1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีคา่ Sig เท่ากบั 0.110 มีคา่ มีคา่

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความ
แปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุม่เทา่กนัจงึใช้สถิติ F-Test ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง 27 
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2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากบั 
0.034 มีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คา่
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้สถิติ  Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมตฐิานดงัตาราง 28 

 
ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาชีพ) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต 

ระหวา่งกลุม่ 1.450 3 0.438 1.299 0.274 

ภายในกลุม่ 147.328 396 0.372   

 รวม 148.778 399    

 
จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาชีพ) ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต โดยใช้สถิติ F-test พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.726 มีคา่มากกว่า 0.05 
นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 
ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาชีพ) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

0.968 3 102.669 0.411 
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จากตาราง 28 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาชีพ) ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้สถิติ Brown - Forsythe พบว่ามีค่า Sig 
เท่ากบั 0.411 มีคา่มากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิ
ดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาส ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานข้อที่  1.6 ผู้บริโภคทีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

จากสมมตฐิานข้างต้นจะมีสมมตฐิานทางสถิตดิงันี ้ 
(H0) : ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกแตกตา่งกนั 
(H1) : ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้จะใช้การทดสอบหาค่า t-test และการทดสอบ

สมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้ 
Lavene’s Test for Equality of Variances หากคา่Sig. มีคา่มากกว่า 0.05 จะใช้ t-test กรณี
Equal Variances Assumed ในการทดสอบสมมติฐาน และถ้าหากค่า Sig. ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดงันัน้จะใช้ t-test กรณี Equal Variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานดงันี ้ 

(H0) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 29 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. 2 tailedมีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม 
Levene’s Test 

F Sig. 
1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคต 6.245* 0.013 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

1.958 0.163 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ 
1. ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตพบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.013 

หมายความว่าคา่ความแปรปรวนของสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัจึงใช้คา่ t-test ในกรณี Equal 
variances assumed 

2. ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสพบว่ามีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.163 หมายความวา่คา่ความแปรปรวนของสถานภาพสมรสไม่แตกตา่งกนัจึงใช้คา่ t-
test ในกรณี Equal variances not assumed 
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ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม 
สถานภาพ
สมรส 

 ̅ S.D. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต 

โสด 4.355 0.642 -2.661* 398 0.008 

สมรส / 
อยูด้่วยกนั 

4.571 0.498 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดิดาส 

โสด 4.303 0.628 -2.429** 398 0.017 

สมรส / 
อยูด้่วยกนั 

4.471 0.503 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้รองเท้า

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ t-test สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ค่า Sig เท่ากับ 0.008 มีคา่มี
คา่น้อยกว่า 0.01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนั จะมีแนวโน้ม
จะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแน่นอนมากกว่าสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 0.216 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ค่า Sig 
เท่ากับ 0.017 มีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
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สถานภาพสมรส / อยูด้่วยกนั จะมีแนวโน้มแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
แนน่อนมากกวา่สถานภาพโสด โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.168 

สมมตฐิานข้อที่ 2 ผู้บริโภคทีมีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนั มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั  

จากสมมตฐิานข้างต้นจะมีสมมตฐิานทางสถิตดิงันี ้ 
(H0) : ผู้บริโภคทีมีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกต่างกัน มีแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : ผู้ บริโภคทีมีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตุผลท่ีซือ้แตกต่างกัน มีแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์นัน้ จะใช้การทดสอบความแตกตา่งของกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) และการทดสอบสมมตฐิานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมตฐิานของ (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. 2 tailed มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้ 
Levene’s test หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูล
เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งโดยใช้ตาราง F - test และถ้าหากคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ตาราง 
Brown - Forsythe 

ในกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แตใ่นกรณีท่ีตาราง F - test และตาราง Brown – Forsythe มีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายถึง มีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบ Lease Significant Difference (LSD) ส าหรับกรณีท่ี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน และจะใช้วิธีทดสอบ Dunnett T3 ส าหรับกรณีท่ีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั :ซึง่ตัง้สมมตฐิานดงันี ้ 

(H0) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
(H1) : คา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 31 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้านเหตผุลท่ีซือ้) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคต 

0.213** 5 
 

394 0.000 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

9.819** 5 394 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 

แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเหตผุลท่ีซือ้ พบวา่ 
1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 มีคา่มีคา่

น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ค่าความ
แปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนัจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐานดงั
ตาราง 32 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีคา่ Sig เท่ากบั 
0.000 มีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คา่
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้สถิติ  Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมตฐิานดงัตาราง 33 
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ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้านเหตผุลท่ีซือ้) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคต 

2.859* 5 176.933 0.017 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้านเหตผุลท่ีซือ้) แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.017 มีค่าน้อยกว่า 
0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต
แตกแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานในการวิจยั 

ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Maltiple Comparison) 
โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคู่ใดบ้างแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคยัทางสถิต ิ
0.05 ผลการวิเคราะห์แสดงตาราง 34 
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ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้านเหตผุลท่ีท าให้ซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาส) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

2.765* 5 141.961 0.020 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 33 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้านเหตผุลท่ีซือ้) แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวน
ให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีคา่ Sig เท่ากบั 0.020 
มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าผู้ บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตุผลท่ีซือ้รองเท้าแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะ
แนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกแตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานในการวิจยั 

ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Maltiple Comparison) 
โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคู่ใดบ้างแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคยัทางสถิต ิ
0.05 ผลการวิเคราะห์แสดงตาราง 35 
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ตาราง 34 แสดงการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนักบัแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เหตผุลท่ีท าให้
ซือ้รองเท้า  ̅ 

รูปแบบ
ของ

ผลิตภณัฑ์ 

ตรา
สินค้า 

ราคา
เหมาะสม

กบั
คณุภาพ 

โปรโมชัน่ 

ส่ือ
ออนไลน์ 

รองเท้า
คูเ่ดมิ
ช ารุด/
สญูหาย  

4.372 4.444 4.591 4.394 4.750 4.171 
รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ 

4.372  -0.072 
(1.000) 

-0.219 
(0.158) 

0.018 
(1.000) 

-0.378 
(0.175) 

0.201 
(0.954) 

ตราสินค้า 4.444   -0.147 
(0.977) 

0.090 
(1.000) 

-0.306 
(0.618) 

0.273 
(0.862) 

ราคา
เหมาะสมกบั
คณุภาพ 

4.591    0.237 
(0.512) 

-0.159 
(0.988) 

-0.420 
(0.205) 

โปรโมชัน่ 4.394     -0.356 
(0.242) 

0.223 
(0.994) 

ส่ือออนไลน์ 4.750      0.579* 
(0.048) 

รองเท้าคูเ่ดมิ
ช ารุด/สญูหาย 

4.171       

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของผู้บริโภคท่ีมีเหตุผลท่ีซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดิดาสแตกต่างกันกับแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธี Dunnett T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองส่ือออนไลน์ กบั รองเท้าคูเ่ดิมช ารุด/สญูหาย มีค่า Sig เท่ากับ 
0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองส่ือออนไลน์ มีแนวโน้มท่ีจะซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคตแตกตา่งเป็นรายคูก่บัผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองรองเท้าคูเ่ดิมช ารุด/
สูญหาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีเหตุผลเร่ืองส่ือออนไลน์ มี
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แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองรองเท้าคู่เดิม
ช ารุด/สญูหาย โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.579 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 

ตาราง 35 แสดงการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนักบัแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เหตผุลท่ีท าให้
ซือ้รองเท้า  ̅ 

รูปแบบ
ของ

ผลิตภณัฑ์ 

ตรา
สินค้า 

ราคา
เหมาะสม

กบั
คณุภาพ 

โปรโมชัน่ 

ส่ือ
ออนไลน์ 

รองเท้า
คูเ่ดมิ
ช ารุด/
สญูหาย  

4.342 4.333 4.295 4.375 4.750 4.114 
รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ 

4.342  0.009 
(1.000) 

0.047 
(1.000) 

-0.033 
(1.000) 

-0.408 
(0.123) 

0.228 
(0.311) 

ตราสินค้า 4.333   0.038 
(1.000) 

-0.042 
(1.000) 

-0.417 
(0.193) 

0.219 
(0.747) 

ราคา
เหมาะสมกบั
คณุภาพ 

4.295    -0.800 
(1.000) 

0.455 
(0.112) 

0.181 
(0.909) 

โปรโมชัน่ 4.375     -0.375 
(0.238) 

0.261 
(0.308) 

ส่ือออนไลน์ 4.750      0.636* 
(0.008) 

รองเท้าคูเ่ดมิ
ช ารุด/สญูหาย 

4.114       

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของผู้บริโภคท่ีมีเหตุผลท่ีซือ้แตกต่างกันกับ
แนวโน้มแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธี Dunnett T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองส่ือออนไลน์ กบั รองเท้าคูเ่ดิมช ารุด/สญูหาย มีค่า Sig เท่ากับ 
0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองส่ือออนไลน์ มีแนวโน้มท่ีจะแนะน า
หรือชักชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้ บริโภคท่ีมี
เหตผุลเร่ืองรองเท้าคู่เดิมช ารุด/สญูหาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมี
เหตผุลเร่ืองส่ือออนไลน์ มีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 
มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองรองเท้าคูเ่ดมิช ารุด/สญูหาย โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.636 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้คณุค่าตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมการ

ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนนีส้ามารถแบ่งสมมติฐาน
ยอ่ยดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  3.1 การรับรู้คณุค่าตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาสในอนาคต สามารถเขียนสมมตฐิานการทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

(H0) : การรับรู้คุณค่าตราสินค้าไม่สามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคต  

(H1) : การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดดิาสในอนาคต 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ตอ่เม่ือคา่ Sig มีคา่น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบแสดงดงัตาราง 36 
 
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต  
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 40.360 5 8.072 27.651** 0.000 
Residual 115.018 394 0.292   
Total 155.378 399    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 36 ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าได้แก่ ด้านการรู้จกั

ตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ
ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึง่จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
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ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจคือการรับรู้คณุคา่ตราสินค้า โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

แหลง่ความแปรปรวน 
Unstandardized 

(B) 
SE 

Standardized 
( ) 

t Sig. 

(Constant) 2.416 0.384  6.296** 0.000 
ด้านการรู้จกัตราสินค้า 
(x1) 

0.003 0.070 0.002 0.048 0.960 

ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ (x2) -0.030 0.059 -0.023 -0.510 0.610 
ด้านความผกูพนักบัตรา
สินค้า (x3) 

0.419 0.053 0.394 7.964** 0.000 

ด้านความภกัดีตอ่ตรา
สินค้า (x4) 

0.143 0.035 0.203 4.118** 0.000 

ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน 
ๆ ของตราสินค้า (x5) 

-0.003 0.037 -0.004 -0.090 0.928 

R = 0.510 Adjusted R2 =  0.250    
R2 = 0.259 SE =  0.540    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห์ Unstandardized (B) แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต (y) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้คณุค่าตราสินค้าด้าน
ความผกูพนักบัตราสินค้า (x3) และด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า (x4) 

เม่ือพิจาณาค่า Adjusted R2 พบว่าด้านความผูกพนักับตราสินค้า (x3) และด้าน
ความภกัดีตอ่ตราสินค้า (x4) เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคตได้ร้อยละ 25.0 (Adjusted R2 = 0.250) แสดงว่ามีตวัแปรตวัอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
ร่วมท านายแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคตได้อีกร้อยละ 75.0 
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เม่ือพิจาณาคา่ Unstandardized (B) พบว่าหากการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าทกุด้านมี
คา่คงท่ี ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต เท่ากับ 2.416
หนว่ย 

เม่ือพิจาณาคา่ Unstandardized (B) พบว่าด้านความผกูพนักบัตราสินค้า (x3) มีคา่
สมัประสิทธ์ิความถดถอยเทา่กบั 0.419 หมายความว่าเม่ือผู้บริโภคท่ีมีความเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่
ตราสินค้าเพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต 
เพิ่มขึน้ 0.419 หนว่ย 

เม่ือพิจาณาคา่ Unstandardized (B) พบว่าด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (x4) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอยเทา่กบั 0.143 หมายความว่าเม่ือผู้บริโภคท่ีมีความเห็นตอ่การรับรู้คณุคา่
ตราสินค้าเพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต 
เพิ่มขึน้ 0.143 หนว่ย 

ผู้ วิจยัจงึได้น าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต (y) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้ 

y1 = 2.416 + 0.419(x3) + 0.143(x4) 
 

เม่ือ  y1 แทน แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคต 
  x3 แทน ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า 
  x4 แทน ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
 
สมมติฐานข้อที่  3.2 การรับรู้คณุค่าตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรม

การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส สามารถเขียนสมมตฐิานการทางสถิตไิด้ดงันี ้ 

(H0) : การรับรู้คุณค่าตราสินค้าไม่สามารถท านายแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 

(H1) : การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวน
ให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
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ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ตอ่เม่ือคา่ Sig มีคา่น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบแสดงดงัตาราง 38 

 
ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าตอ่แนวโน้มท่ีจะ
แนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 22.556 5 4.511 14.082** 0.000 
Residual 126.221 394 0.320   
Total 148.777 399    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 38 ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าได้แก่ ด้านการรู้จกั

ตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ
ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
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ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิ
ดาส เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจคือการรับรู้คณุคา่ตราสินค้า โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

แหลง่ความแปรปรวน 
Unstandardized 

(B) 
SE 

Standardized 
( ) 

t Sig. 

(Constant) 3.851 0.402  9.579** 0.000 
ด้านการรู้จกัตราสินค้า 
(x1) 

0.203 0.073 0.136 2.783** 0.006 

ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ (x2) -0.028 0.061 -0.022 -0.451 0.652 
ด้านความผกูพนักบัตรา
สินค้า (x3) 

0.299 0.055 0.287 5.422** 0.000 

ด้านความภกัดีตอ่ตรา
สินค้า (x4) 

0.144 0.036 0.210 3.979** 0.000 

ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน 
ๆ ของตราสินค้า (x5) 

-0.033 0.039 -0.041 -0.851 0.395 

R = 0.389 Adjusted R2 =  0.141    
R2 = 0.152 SE =  0.566    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 39 ผลการวิเคราะห์ Unstandardized (B) แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ

ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส (y) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับการรับรู้คณุค่าตรา
สินค้า ด้านการรู้จกัตราสินค้า (x1) ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า (x3) และด้านความภักดีตอ่ตรา
สินค้า (x4) 

เม่ือพิจาณาค่า Adjusted R2 พบว่าด้านการรู้จกัตราสินค้า (x1) ด้านความผกูพนักบั
ตราสินค้า (x3) และด้านความภักดีต่อตราสินค้า (x4) เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะ
แนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสได้ร้อยละ 14.1 (Adjusted R2 = 0.141) 
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แสดงว่ามีตวัแปรตวัอ่ืน ๆ ท่ีสามารถร่วมท านายแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสได้อีกร้อยละ 85.9 

เม่ือพิจาณาคา่ Unstandardized (B) พบว่าหากการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าทกุด้านมี
คา่คงท่ี ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส เท่ากบั 
3.851 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาค่า Unstandardized (B) พบว่าด้านการรู้จักตราสินค้า (x1) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากบั 0.203 หมายความว่าเม่ือผู้บริโภคท่ีมีความเห็นตอ่ค่าตราสินค้า
เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้มีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 
เพิ่มขึน้ 0.203 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาคา่ Unstandardized (B) พบว่าด้านความผกูพนักบัตราสินค้า (x3) มี
ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากับ 0.299 หมายความว่าเม่ือผู้บริโภคท่ีมีความเห็นต่อค่าตรา
สินค้าเพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้มีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาส เพิ่มขึน้ 0.299 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาคา่ Unstandardized (B) พบว่าด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า (x4) มีคา่
สมัประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากบั 0.144 หมายความว่าเม่ือผู้บริโภคท่ีมีความเห็นต่อค่าตราสินค้า
เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้มีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 
เพิ่มขึน้ 0.144 หนว่ย 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการณ์แนวโน้มท่ีจะ
แนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส (y) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้ 

y2 = 3.851 + 0.203(x1) + 0.299(x3) + 0.144(x4) 
 

เม่ือ  y1 แทน แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์ 
   อาดดิาส 

  x1 แทน ด้านการรู้จกัตราสินค้า 
  x3 แทน ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า 
  x4 แทน ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 40 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุ ระดบั
การศกึษา 

รายได้
ตอ่เดือน 

อาชีพ สถานภาพ
สมรส 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาสในอนาคต       

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาส 

      

 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
  เคร่ืองหมาย  หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
 
ตาราง 41 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม พฤตกิรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้ 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคต  
2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส  

 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
  เคร่ืองหมาย  หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 42 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการรับรู้คณุคา่ตราสินค้า 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม 

การรับรู้คณุคา่ตราสินค้า 

ด้า
นก
าร
รู้จ
กัต
รา

สิน
ค้า

 

ด้า
นค
ณุ
ภา
พที่

ถกู
รับ
รู้ 

ด้า
นค
วา
มผ
กูพ
นั

กบั
ตร
าส
ินค้
า 

ด้า
นค
วา
มภ

กัดี
ตอ่

ตร
าส
ินค้
า 

ด้า
นส
ินท
รัพ
ย์

ปร
ะเภ

ทอื่
น 
ๆ ข

อง
ตร
าส
ินค้
า 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดิดาสในอนาคต      

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดิดาส 

     

 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
  เคร่ืองหมาย  หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้น าผลการวิเคราะห์โดยมีประเด็นส าคญัท่ีจะ
น ามาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะตามล าดบัดงันี ้

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
รายได้ตอ่เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส 

2. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการรับรู้คณุค่าตราสินค้าประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้าน
คณุภาพท่ีถกูรับรู้ ด้านความผูกพนักับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์
ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. บริษัทอาดิดาส สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุง และ

พฒันาตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากย่ิงขึน้ 
2. เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่ีจ าหน่ายรองเท้าแบรนด์อาดิดาส สามารถน า

ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งในสถานการ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผู้ บริโภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายได้ตอ่เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั มีแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ผู้บริโภคทีมีพฤติกรรมการซือ้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั  
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3. การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีถูก
รับรู้ ด้านความผูกพนักับตราสินค้า ด้านความภักดีตอ่ตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ 
ของตราสินค้าส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ พบวา่ 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.50 และเป็นเพศหญิงจ านวน 182 คน คดิเป็นร้อยละ 45.50 
อาย ุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.75 รองลงมาคืออาย ุ 35 ปีขึน้ไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และ อาย ุ15 - 24 ปี 
จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 
285 คนคิดเป็นร้อยละ 71.25 รองลงมาคือการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรีจ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.00 และต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 47 คน คดิเป็นร้อยละ 11.75 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
25,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือรายได้ 25,001 - 35,000 บาท 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ
20.50 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 15,000 บาท จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 10.75 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 247 คน 
คดิเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมาอาชีพธุรกิจสว่นตวัจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ข้าราชการ 
/ พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 12.50 และนกัเรียน / นกัศกึษา จ านวน 45 คน 
คดิเป็นร้อยละ 11.75 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 330 คน 
คดิเป็นร้อยละ 82.50 และสมรส / อยูด้่วยกนั จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 17.50 ตามล าดบั 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการซือ้ พบวา่ 
1. จากผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสพบว่าปัจจบุนัผู้ตอบ

แบบสอบถามมีรองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากท่ีสุดคือ 4 คู่ น้อยท่ีสุดคือ 1 คู่โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 1.703 คู ่หรือ 2 คู ่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.032  

2. ระดบัราคาในการซือ้รองกีฬาแบรนด์อาดิดาสโดยเฉล่ียพบว่าระดบัราคาท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามซือ้สงูท่ีสดุคือ 6,500 บาท น้อยท่ีสดุคือ 1,800 บาทโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3,808.500 
บาท สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 52.975  

3. ความถ่ีในการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความถ่ีในการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ต ่าสดุ 1 คู ่
สงูสดุ 2 คู ่โดยมีคา่เฉล่ียประมาณ 1 คู ่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.193 

4. เหตผุลท่ีท าให้ซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากท่ีสดุคือ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ 
คดิเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ โปรโมชัน่ คิดเป็นร้อยละ 12.00 ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพคิด
เป็นร้อยละ 11.00 รองเท้าคูเ่ดมิช ารุด/สญูหาย คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 8.50 
และส่ือออนไลน์ คดิเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั  

5.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากท่ีสุดคือ ตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 73.75 รองลงมาคือแฟน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ดารา/นกัแสดง คิดเป็นร้อยละ 8.75 
และเพ่ือน คดิเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 

6. จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ช่องทางท่ีเลือกหากต้องการซือ้รองเท้ากีฬา 
แบรนด์อาดิดาสมากท่ีสดุคือ ร้านค้าของอาดิดาส คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาคือ ร้านค้ามัลติ
แบรนด์ (เชน่ Supersports) คดิเป็นร้อยละ 19.75 ร้านค้าสเปเชียลลิสต์ (เช่น Carnival, Seek) คิด
เป็นร้อยละ 11.25 เคาน์เตอร์รองเท้าในห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 8.50 และร้านค้าออนไลน์ 
(Adidas Online) คดิเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 

7. การวางแผนและหาข้อมูลรองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสก่อนตัดสินใจซือ้จาก
แหล่งท่ีมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 68.00 เพ่ือนหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 24.00 
และพนกังานขาย คดิเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า พบว่า
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดบัดีมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 3.889  
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1. ด้านการรู้จักตราสินค้าท่ีมีต่อรองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมีความ
คดิเห็นโดยรวมเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าอยูใ่นระดบัดีมากมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.482  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ทกุข้อมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ได้แก่ ท่าน
สามารถจดจ าสญัลกัษณ์ของตราสินค้าอาดิดาสได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.620 รองลงมา
คือท่านรู้จกัตราสินค้าอาดิดาสเป็นอย่างดีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.505 ท่านคิดว่าตราสินค้าอาดิดาสมี
ช่ือเสียงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.445 และเม่ือพูดถึงสินค้าประเภท
กีฬาทา่นจะนกึถึงตราสินค้าอาดดิาสเป็นอนัดบัแรก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.445 ตามล าดบั 

2. ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ท่ีมีต่อรองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น
โดยรวมเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าอยูใ่นระดบัดีมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.888  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ รองเท้า
แบรนด์อาดิดาสมีนวตักรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.945 รองลงมาคือรองเท้าแบรนด์
อาดิดาสคุ้มค่ากับการใช้งานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.898 รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีคณุสมบตัิพิเศษ
หลากหลายให้เลือกมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.865 และรองเท้าแบรนด์อาดิดาสผลิตจากวสัดท่ีุมีคณุภาพ
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.845 ตามล าดบั 

3. ด้านความผูกพนักับตราสินค้าท่ีมีต่อรองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมี
ความคดิเห็นโดยรวมเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าอยูใ่นระดบัดีมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.865 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ท่านรู้สึก
มั่นใจท่ีได้สวมใส่รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.015 รองลงมาคือรองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสบ่งบอกภาพลักษณ์ของท่านจากตวัสินค้ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.828 และรองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจ าวนัของท่านมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.753 ตามล าดบั 

4. ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้าท่ีมีตอ่รองเท้าแบรนด์อาดิดาส พบว่าผู้บริโภคมีความ
คดิเห็นโดยรวมเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าอยูใ่นระดบัปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.289  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ 
ทุกครัง้ท่ีท่านซือ้รองเท้าท่านตัง้ใจท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.388 
รองลงมาคือหากมีผู้แนะน าให้ท่านซือ้รองเท้าแบรนด์อ่ืน ๆ ท่านก็จะไม่เปล่ียนใจไปซือ้มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.278 และแม้จะมีรองเท้าแบรนด์อ่ืน ๆ ออกมาใหม่ในราคาท่ีใกล้เคียงกัน ท่านก็จะไม่
เปล่ียนใจไปซือ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.203 ตามล าดบั 

5. ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม
เก่ียวกบัคณุคา่ตราสินค้าอยูใ่นระดบัดีมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.921  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ท่านคิด
ว่าเคร่ืองหมายการค้าหรือโลโก้ของอาดิดาสมีความโดดเดน่จึงช่วยให้ท่านไม่สบัสนกบัย่ีห้ออ่ืนๆมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.120 รองลงมาคือร้านและบรรยากาศภายในร้านท าให้ท่านตดัสินใจซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดิดาสมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.835 และการให้บริการของพนกังานในร้านท าให้ท่านสามารถ
เลือกซือ้รองเท้าได้ตรงกบัความต้องการของท่านมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.808 ตามล าดบั 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้า  
แบรนด์อาดดิาสพบวา่ 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสอีกในระดบัมีแนวโน้มซือ้อีกแน่นอน มี
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.393  

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในระดบัมี
แนวโน้มแนะน าหรือชกัชวนแนน่อน มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.333 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

1.1 ผู้บริโภคทีมีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคตแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยในเพศหญิงจะมีแนวโน้มซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาสในอนาคตแนน่อนมากกวา่ผู้ชาย 

2. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยในเพศหญิงจะมี
แนวโน้มแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสแนน่อนมากกวา่ผู้ชาย 

1.2 ผู้บริโภคทีมีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคต ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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2. ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

1.3 ผู้บริโภคทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. แนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ผู้ บริโภคท่ีมี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

2. แนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสผู้บริโภค
ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ไม่
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

1.4 ผู้บริโภคทีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาสในอนาคตแตกแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานใน
การวิจยัท่ีตัง้ไว้ โดย 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 มีแนวโน้มท่ีจะ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 
บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,001 - 25,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตน้อยกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 - 35,000 มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคต น้อยกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตมากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,000 บาทขึน้ไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

2. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวน
ให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

1.5 ผู้บริโภคทีมีอาชีพ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสใน
อนาคต ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

2. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาส ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

1.6 ผู้บริโภคทีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานภาพสมรส / อยู่
ด้วยกนั จะมีแนวโน้มจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในอนาคตแน่นอนมากกว่าสถานภาพ 

2. ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
สถานภาพสมรส / อยูด้่วยกนั จะมีแนวโน้มแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
แนน่อนมากกวา่สถานภาพโสด 

สมมตฐิานข้อที่ 2 ผู้บริโภคทีมีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนั มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั  

2.1 ผู้บริโภคทีมีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนั มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการวิเคราะห์
พบวา่ 
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1. ผู้บริโภคท่ีพฤตกิรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้ท่ีท าให้ซือ้แตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ี
จะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกแตกต่างกัน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานในการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 

ผู้ บริโภคท่ีมีเหตุผลเร่ืองส่ือออนไลน์ มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคตมากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีเหตุผลเร่ืองรองเท้าคู่เดิมช ารุด/สูญหาย โดยมีผลต่าง
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.579 

2. ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะแนะน า
หรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานในการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองส่ือออนไลน์ มีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คน
รู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีเหตผุลเร่ืองรองเท้าคูเ่ดิมช ารุด/สญูหาย โดยมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.636 

สมมติฐานข้อที่  3 การรับรู้คณุค่าตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ในอนาคตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

การรับรู้คณุค่าตราสินค้าด้านความผูกพนักับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้า เป็นตัวแปรสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 25.0 

3.2 การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คน
รู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

การรับรู้คณุค่าตราสินค้า ด้านการรู้จกัตราสินค้า ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า 
และด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า เป็นตวัแปรสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คน
รู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 14.1 

 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัและน ามาอภิปรายได้ดงันี ้
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1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าและมีแนวโน้มท่ีจะแนะน า
หรือชักชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยในเพศหญิงจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้ามากกว่าผู้ชาย เน่ืองจากลกัษณะนิสยั
ของเพศหญิงมกัชอบซือ้สินค้าท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายและรองเท้า มากกว่าเพศชายท่ีมกัจะชอบ
ซือ้สินค้าท่ีมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธิติมา คงชยั (2560) คณุคา่ตราสินค้าท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาในการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉล่ียครัง้ละก่ีบาท 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าและมีแนวโน้มท่ีจะแนะน า
หรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกตา่งกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากอายุแต่ละช่วงวัยไม่ได้ส่งผลถึงการใส่รองเท้ากีฬา สามารถใส่ได้ทุกวัย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ นคัมน ภู่ทอง (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อ
ไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้ ด้าน
จ านวนรองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีท่ี้มี  ด้านจ านวนรองเท้าท่ีซือ้แต่ละครัง้  ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งอายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองพฤติกรรมและ
ความคดิ อีกทัง้ยงัเป็นตวัก าหนดความแตกตา่งของความยากง่ายในการชกัจงูใจด้วยกนั 

3. ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าและมีแนวโน้มท่ี
จะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 เน่ืองมาจากไมว่า่กลุม่ผู้บริโภคจะมีระดบัการศกึษาใดตา่งก็ให้ความส าคญัในการเลือก
ซือ้รองเท้าเพ่ือสวมใส่และเหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธีระภัทร ปิยะรัมย์ 
(2555) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้รองเท้า Converse ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซือ้ รองเท้า Convers ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกันกันท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 

4. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสในอนาคตแตกแตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 
35,001 - 45,000 บาท บาท มีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้ามากท่ีสุด ซึ่งรายได้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี
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อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้และการเลือกบริโภคของบคุคล ทัง้ยงัเป็นตวัก าหนดความต้องการของ
บคุคลคนด้วย ดงันัน้ผู้ ท่ีมีรายได้มากจึงแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าในอนาคตมากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้น้อย 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธิติมา คงชยั (2560) คณุค่าตราสินค้าท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านระดบัราคาในการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉล่ียครัง้ละก่ีบาท แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต.ิ0.05  

5. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้
คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจาก 
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสเป็นท่ีนิยมและมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภค
เข้าถึงได้ง่ายจึงไม่เกิดการแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในกลุ่มคนท่ีมี
รายได้เพียงพอท่ีจะซือ้รองเท้า สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธิติมา คงชยั (2560) คณุคา่ตราสินค้าท่ี
มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจบุนัท่านมีรองเท้า Onitsuka Tiger ทัง้หมดท่ีคู่และด้าน
ความถ่ีท่ีทา่นซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ก่ีครัง้ / 6 เดือนไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ.
0.05 

6. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าและมีแนวโน้มท่ีจะแนะน า
หรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส ไม่แตกตา่งกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากแบรนด์อาดิดาสเป็นท่ีนิยมอยู่แล้ว ทุกอาชีพสามารถใส่รองเท้าแบรนด์อาดิดาสได้ใน
หลากหลายโอกาส เช่น พนักงานบริษัทเอกชนสามารถสวมใส่ไปท างานหรือออกก าลังกาย 
นกัเรียนนกัศึกษาสามารถสวมใส่ออกไปเรียนหรือไปเท่ียวในวนัหยุด สอดคล้องกับ ธิติมา คงชยั 
(2560) คุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้รองเท้า 
Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจบุนัท่านมีรองเท้า Onitsuka Tiger 
ทัง้หมดท่ีคูแ่ละด้านความถ่ีท่ีทา่นซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger ก่ีครัง้ / 6 เดือนไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต.ิ0.05 

7. ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าและมีแนวโน้มท่ี
จะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดับ 0.05 โดยสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้ามากกว่า
สถานภาพโสด เน่ืองจากจะต้องให้ความส าคญักับทัง้ตวัเองและคนในครอบครัว ทัง้ยงัมีสภาพ
คล่องทางการเงินสูงกว่าสถานภาพโสดเพราะการมีครอบครัวได้ผ่านจุดเร่ิมสร้างเนือ้สร้างตัว
มาแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีข้องผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้ากีฬาย่ีห้อไนกีแ้ตกต่างกัน 
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

8. ผู้บริโภคท่ีพฤติกรรมการซือ้ด้านเหตผุลท่ีซือ้แตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้า
แบรนด์อาดิดาสในอนาคและมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสแตกแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยส่ือออนไลน์มีผลต่อมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ เน่ืองจาก
ในปัจจุบนัส่ือออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนตัง้แต่ต่ืนนอนจนถึงเข้านอน ทุกคนรับ
ข้อมูลข่าวสารตลอดดงันัน้จึงบุคคลจึงถูกกระตุ้นให้เกิดการอยากได้อยู่ตลอดเวลา เม่ือผู้ รับข้อ
ข่าวสารมีข้อมูลเยอะขึน้ก็จะแนะน าบอกต่อให้บุคคลท่ีรู้จักซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสด้วย  
สอดคล้องกับ ธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้รองเท้า Converse ของ
นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่าโดยส่วนใหญ่เหตผุลท่ีท าให้ซือ้รองเท้า 
Converse เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นต้องใช้ในบางโอกาสโดยจะซือ้ไว้ใช้เอง รวมถึงปัจจัยด้านการ
สง่เสริมการขาย ส่ือออนไลน์ก็ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้รองเท้า Converse  

9. การรับรู้คณุคา่ตราสินค้าด้านความผกูพนักบัตราสินค้าและด้านความภกัดีตอ่ตรา
สินค้า เป็นตวัแปรสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสในอนาคตของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 25.0 เม่ือผู้บริโภคมีความเห็นว่ารองเท้าแบรนด์อาดิดาส
แตกต่างจากรองเท้าแบรนด์อ่ืนและรู้สึกมัน่ใจทุกครัง้ท่ีสวมใส่ย่อมท าให้เกิดความผูกพันกับตรา
สินค้า ซึ่งผลการศกึษามีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ สอดคล้องกับ Aaker (2008) อธิบายว่า
การสร้างความผูกพันกับตราสินค้า คือการท าให้ผู้บริโภคเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึน้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์คือ สร้างความโดดเดน่ของสินค้า เป็นเหตผุลให้ผู้บริโภคซือ้สินค้า และท าให้เกิดผู้บริโภค
เกิดทศันคตหิรือความรู้สกึท่ีดี น าไปสู่การขยายตราสินค้าท่ีเป็นการน าเอาลกัษณะเดน่ของสินค้าท่ี
ผู้บริโภคผกูพนัมาตอ่ยอดเพ่ือเพิ่มยอดขาย 

หากผู้บริโภคคิดว่ารองเท้าแบรนด์อาดิดาสมีความเหมาะสมกับตวัผู้บริโภคและ
เป็นรองเท้าท่ีดีกวา่ตราสินค้าอ่ืน ๆ ก็จะเกิดความภกัดีตอ่ตราสินค้ากบัผู้บริโภคแม้จะมีผู้แนะน าให้
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ซือ้รองเท้าแบรนด์อ่ืนๆ ก็ไม่เปล่ียนใจไปซือ้เพราะเม่ือผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่ มีการนึกถึง และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าใดแล้วย่อมเปล่ียนใจได้ยาก จึงส่งผลต่อแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าใน
อนาคต สอดคล้องกบั Schiffman L. G. (2010) กล่าวว่าความภกัดีตอ่ตราสินค้าหมายถึงความพึง
พอใจท่ีสม ่าเสมอจนกระทั่งอาจมีการซือ้ตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งใน
อนาคต ด้าน 

10. การรับรู้คณุค่าตราสินค้า ด้านการรู้จกัตราสินค้า ด้านความผูกพนักับตรา
สินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า เป็นตัวแปรสามารถท านายแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 14.1 
ตราสินค้าอาดิดาสเป็นตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียง สามารถจดจ าสัญลกัษณ์ได้ง่าย จึงเป็นท่ีรู้จักของ
ผู้บริโภค เม่ือพูดถึงสินค้าประเภทกีฬาก็จะนึกถึงตราสินค้าอาดิดาส ส่งผลห้สามารถแนะน าบอก
ตอ่ได้ง่ายเม่ือมีผู้สอบถามหรือขอค าแนะน าในการเลือกซือ้รองเท้า สอดคล้องกับ ดวงพร เลิศสิริ
ลดากุล (2561) ได้กล่าวว่าการรู้จักตราสินค้าคือสิ่งท่ีบริษัทได้ตัง้ใจน าเสนอให้ผู้บริโภครับรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ช่ือบริษัท ตราสัญลักษณ์ สี สโลแกนหรือจะเป็นโฆษณาในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ
สินค้าเป็นท่ีมาของการรู้จกัตราสินค้า ยิ่งตราสินค้าจดจ าง่ายก็จะถกูพดูถึง ถกูยกตวัอย่างได้บอ่ย
กวา่ตราสินค้าจดจ ายาก  

เม่ือผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่และมีการพดูถึงตราสินค้าอาดิดาสอยู่เสมอแสดง
ถึงความผูกพันระหว่างผู้ บริโภคกับตราสินค้าอาดิดาส ย่อมมีการอยากแนะน าหรือบอกต่อถึง
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีได้รับ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) พบว่า คณุคา่ตรา
สินค้าด้านความผูกพนักับตราสินค้าส่งผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

เม่ือผู้ บริโภคพอใจในคุณภาพและบริการก็จะเกิดความภักดีต่อตราสินค้า
และจะมีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น แนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์
อาดดิาส สอดคล้องกบั Schiffman L. G. (2010) กล่าวว่าความภกัดีตอ่ตราสินค้าคือใจเต็มใจหรือ
ช่ืนชอบจากการได้รับการตอบสนองจากสินค้าหรือบริการ ทัง้ยงัเป็นปัจจยัหลกัท่ีบ่งบอกโอกาส
ของตราสินค้าท่ีถกูซือ้หรือขาย ท าให้ทราบถึงความคาดหวงัท่ีมีตอ่ยอดขายและก าไรของตราสินค้า
ในอนาคตใด้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 

อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัดงันี ้
1. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงท่ีมี

รายได้ 35,000 ถึง 45,000 บาท ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ควรมี สี และรูปแบบรองเท้าให้เลือกหลากหลาย
สามารถใส่ได้ในทุกโอกาส เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน หากผู้บริโภค
ชอบในตวัผลิตภณัฑ์ก็สามารถตดิสินใจซือ้ได้เลย 

2. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มครอบครัว 
โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใส่ได้ทัง้ชายหญิงให้สามารถใส่เป็นคู ่หรือผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็กส าหรับ
ครอบครัวท่ีมีลูก เม่ือผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการผู้บริโภคก็จะเกิดการซือ้ซ า้และแนะน าหรือ
บอกตอ่คนรู้จกั 

3. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื อ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า ด้านความภกัดี
ต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า แสดงให้เห็นว่าการรับรู้คณุค่าตรา
สินค้ามีความส าคญัตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภค ดงันัน้ควร
มุง่เน้นและให้ความส าคญัในแตล่ะด้าน ดงันี ้

3.1 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับการรับรู้คณุค่าตราสินค้าด้านความ
ผกูพนักบัตราสินค้า โดยใช้กลยทุธ์ท่ีมุง่สร้างความผกูพนักบัลกูค้า มีการให้ข้อมลูและแนะน าสินค้า
ท่ีเหมาะกบัผู้บริโภคก่อนซือ้เสมอ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจท่ีได้สวมใส่และสามารถใส่ได้ทกุ
โอกาศ ผู้บริโภคก็จะเกิดความผกูพนักบัตราสินค้า  

3.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าด้านการรู้จกั
ตราสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าสญัลกัษณ์ตราสินค้าได้ โดยการใช้ใช้ส่ือออนไลน์ในการ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จกัตราสินค้ามาขึน้ โดยการโฆษณาผ่านช่อง Youtube หรือ Line ad 
เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว ผู้บริโภคอยู่กับช่องทางเหล่านีต้ลอดเวลา อีกทัง้หาก
ผู้บริโภคเห็นตราสินค้าบอ่ยก็จะสามารถท าให้จดจ าตราสินค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เม่ือผู้บริโภค
นกึถึงสินค้ากีฬาก็จะนกึถึงตราสินค้าอาดิดาสเป็นอนัดบัแรก 

3.3 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับการรับรู้คณุค่าตราสินค้าด้านความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยการส่ือสารกับผู้บริโภคอย่างสม ่าเสมอ มีการแจ้งสิทธิพิเศษและข้อมลูของ
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สินค้าใหมใ่ห้ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ได้ทราบก่อน เม่ือผู้บริโภคเกิดทศันคติท่ีดีตอ่ตราสินค้าก็
จะกลายเป็นลกูค้าท่ีมีความภกัดีตอ่ตราสินค้า  

4. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้าและด้าน
คณุภาพท่ีถกูรับรู้ ก็มีความส าคญัท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้จงึควรมุง่เน้นและให้ความส าคญัในของทัง้ 2 ด้าน ดงันี ้

4.1 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าด้านสินทรัพย์
ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า โดยใช้กลยทุธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลกูค้า โดยการ
ปรับปรุงร้านให้แตกต่างจากร้านรองเท้ากีฬาแบรนด์อ่ืน ๆ รวมถึงอบรมพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมลูกบัลกูค้า ยิ่งไปกว่านัน้หากเป็นลกูค้าประจ าก็จะต้องจดจ าช่ือลกูค้า
ได้ เม่ือลกูค้าได้รับการปฏิบตัอิยา่งนา่ประทบัใจและมีประสบการณ์ทางบวกอย่างตอ่เน่ือง การรับรู้
คณุคา่ตราสินค้าด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้าก็จะดีมากยิ่งขึน้   

4.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการรับรู้คณุคา่ตราสินค้าด้านคณุภาพท่ี
ถกูรับรู้ โดยการใช้วสัดท่ีุดีในการผลิต มีการใส่นวตักรรมใหม่ ๆ เข้ามาในรองเท้าให้ผู้บริโภครู้สึก
คุ้มคา่เม่ือใช้งาน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และการรับรู้ในคณุภาพของตราสินค้า   

 
ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครัง้ต่อไป  

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์ 
อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครัง้ต่อไป 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. จากความแตกต่างด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทัง้ เพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
สถานภาพสมรส ควรจะศึกษาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เช่น การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภควยัท างาน เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุ 25-34 ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมสามารถน ามาปรับใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

2. ควรมีการศกึษาปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
เชน่ สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาส 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ 
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3. ควรศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับผลิตภัณฑ์อ่ืนของแบนด์อาดิดาสเพ่ือ
เปรียบเทียบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้คณุค่าตราสินค้าอยู่ในระดบัใกล้เคียงกันหรือไม่ เช่น ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าออกก าลังกายแบรนด์อาดิดาสของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเร่ือง 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
_______________________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง 
แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในการท าสารนิพนธ์ของนิสิตระดบัปริญญาโท หลกัสตูร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผลการวิจยัจะน าไปพิจารณาเป็นภาพรวม ไม่มีผลกระทบตอ่ผู้ตอบแบบสอบถาม
แตป่ระการใด และผู้วิจยัขอขอบพระคณุท่านท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้แบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 สว่นดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 
สว่นท่ี 3 การรับรู้คณุคา่ตราสินค้ารองเท้าแบรนด์อาดดิาส 
สว่นท่ี 4 แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

_______________________________________________________________________ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง  หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมาก

ท่ีสดุ 

1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

2 อาย ุ
  อาย ุ15 - 24 ปี     อาย ุ25 - 34 ปี 
  อาย ุ35 ปีขึน้ไป     

3. ระดบัการศกึษา 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
  สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
  ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท   15,001 – 25,000 บาท 
  25,001 – 35,000 บาท    35,001 – 45,000 บาท 
  ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป 

5. อาชีพ 
  นกัเรียน / นกัศกึษา     พนกังานบริษัทเอกชน 
  ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจสว่นตวั 
  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ………………..) 

6 สถานภาพสมรส 
  โสด      สมรส / อยู่ด้วยกนั 
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ส่วนที่ 2 

พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง  ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

1. ปัจจบุนัทา่นมีรองเท้ากีฬาแบรนด์อาดดิาสทัง้หมด…………………………………คู ่
2. ระดบัราคาในการซือ้รองกีฬาแบรนด์อาดดิาสโดยเฉล่ีย…………….……..….บาท/คู ่
3. ความถ่ีท่ีทา่นซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดดิาสในชว่งระยะเวลา 12 เดือน………….คู ่
4. เหตผุลท่ีท าให้ทา่นซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดดิาส 

  รูปแบบของผลิตภณัฑ์    ตราสินค้า 
  ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ    โปรโมชัน่ 
  ส่ือออนไลน์      รองเท้าคูเ่ดมิช ารุด/สญูหาย  
  การบริการของพนกังานขาย    อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ…………..) 

5. บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดดิาสของทา่น 
  ตนเอง      แฟน 
  เพ่ือน      พอ่/แม/่ญาติ 
  ดารา/นกัแสดง     พนกังานขาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ………………..) 

6. ชอ่งทางใดท่ีทา่นเลือกหากทา่นต้องการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาส 
  ร้านค้าของอาดดิาส 
  ร้านค้าสเปเชียลลิสต์ (เชน่ Carnival,Seek) 
  ร้านค้ามลัตแิบรนด์ (เช่น Supersports,Sport World) 
  เคาน์เตอร์รองเท้าในห้างสรรพสินค้า 
  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ………………..) 

7. ทา่นมีการวางแผนและหาข้อมลูรองเท้ากีฬาแบรนด์อาดดิาสจากชอ่งทางใดก่อน
ตดัสินใจซือ้ 

  อินเทอร์เน็ต 
  เพ่ือนหรือคนรู้จกั 
  พนกังานขาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ………………..) 
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ส่วนที่ 3 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้ารองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

การรับรู้คุณค่าตราสนิค้ารองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

ระดับความคดิเห็น 

เห
็นด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด้

วย
 

ไม่
แน่

ใน
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

ด้านการรู้จักตราสนิค้า           

1. ทา่นรู้จกัตราสนิค้าอาดดิาสเป็นอยา่งด ี           

2. ทา่นสามารถจดจ าสญัลกัษณ์ของตราสนิค้าอาดิดาสได้เป็นอยา่งดี           
3. เมื่อพดูถงึสนิค้าประเภทกีฬาทา่นจะนกึถึงตราสนิค้าอาดดิาสเป็น
อนัดบัแรก           
4. ทา่นคิดวา่ตราสนิค้าอาดดิาสมีช่ือเสยีงทัง้ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ           

ด้านคุณภาพที่รับรู้           

4. รองเท้าแบรนด์อาดดิาสผลติจากวสัดทุีม่ีคณุภาพ           

5. รองเท้าแบรนด์อาดดิาสมีนวตักรรมใหม ่ๆ อยูเ่สมอ           

6. รองเท้าแบรนด์อาดดิาสคุ้มคา่กบัการใช้งาน           

7. รองเท้าแบรนด์อาดดิาสมคีณุสมบตัิพิเศษหลากหลายให้เลอืก           

ด้านความผูกพันกับตราสินค้า           

8. รองเท้าแบรนด์อาดดิาสบง่บอกภาพลกัษณ์ของทา่นจากตวัสนิค้า           
9. รองเท้าแบรนด์อาดดิาสตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจ าวนัของ
ทา่น           
10. ทา่นรู้สกึมัน่ใจที่ได้สวมใสร่องเท้าแบรนด์อาดิดาส           
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การรับรู้คุณค่าตราสนิค้ารองเท้าแบรนด์อาดดิาส 

ระดับความคดิเห็น 

เห
็นด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด้

วย
 

ไม่
แน่

ใน
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

ด้านความภกัดต่ีอตราสินค้า           

11. ทกุครัง้ที่ทา่นซือ้รองเท้าทา่นตัง้ใจที่จะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาส           
12. หากมีผู้แนะน าให้ทา่นซือ้รองเท้าแบรนด์อื่น ๆ ทา่นก็จะไมเ่ปลีย่นใจ
ไปซือ้           
13. แม้จะมีรองเท้าแบรนด์อื่น ๆ ออกมาใหมใ่นราคาที่ใกล้เคยีงกนั ทา่น
ก็จะไมเ่ปลีย่นใจไปซือ้           

ด้านสนิทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า           

14. ทา่นคดิวา่เคร่ืองหมายการค้าหรือโลโก้ของอาดดิาสมคีวามโดดเดน่
จึงชว่ยให้ทา่นไมส่บัสนกบัยี่ห้ออืน่ๆ           
15. ร้านและบรรยากาศภายในร้านท าให้ทา่นตดัสนิใจซือ้รองเท้า 
แบรนด์อาดดิาส           
16. การให้บริการของพนกังานในร้านท าให้ทา่นสามารถเลอืกซือ้
รองเท้าได้ตรงกบัความต้องการของทา่น           
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ส่วนที่ 4 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง…………ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 
1. ในอนาคตทา่นมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสอีกหรือไม่ 
ซือ้แนน่อน ………… : ………… : ………… : ………… : ………… ไมซื่อ้อยา่งแนน่อน 
          5                 4         3              2      1 
2. ในอนาคตทา่นมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซือ้รองเท้าแบรนด์อาดิดาสหรือไม่ 
แนะน าแนน่อน ………... : ……….. : ……….. : ……….. : ……….. ไมแ่นะน าอย่างแนน่อน 
                  5         4             3    2       1 
 

**ขอบพระคณุท่ีทา่นให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

รายช่ือ      ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 

1. อ.ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ    ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร  
      อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อ.ดร.อจัฉรียา ศกัดิณ์รงค์    กรรมการบริหารหลกัสตูร 
      อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สปุกฤษศ์ฐณฐั ยิม้แย้ม 
วัน เดือน ปี เกิด 8 ตลุาคม 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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