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บทคัดย่อ 
 

งานศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ 2) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ 3) เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ถึงภาพลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์ คุณสมบัติ คุณค่า ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าไนกี้ 
4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงค่านิยมซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ มีการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากกลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าของกลุ่ม
นักป่ันจักรยานมีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ และค่านิยม โดยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา
ไนกี้มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยของการปั่น ลักษณะของการปั่น พฤติกรรมการปั่นและประเภทของนักปั่น 
ด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน และด้านค่านิยมทาง
สังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ ของกลุ่มนักป่ันจักรยาน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์และค่านิยม รองเท้ากีฬาไนกี้ กลุ่มนักป่ันจักรยาน 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is as follows: (1) to study and analyze the purchasing decision 
behavior of Nike sport shoes; (2)to study the personal characteristics that influenced the purchasing 
behavior of Nike sport shoes; (3) to study and analyze the image, consisting of the benefits, features, 
and values that influenced the buying behavior of Nike shoes; (4) to study and analyze the values 
which consisted of personal values and social values influencing the purchasing behavior of Nike 
sports shoes. The questionnaire was collected from 400 cyclists in Bangkok. The performance data 
analysis tested the research hypotheses. The study found that the behavior of decision-making 
among cyclists was related to personal characteristics, image, and values. The buying and selling of 
Nike sport shoes had relationships with age, gender, the average income of cyclists, as well as 
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spinning characteristics, cycling behavior and types of riders. The image that influenced the 
purchasing behavior of Nike sport shoes among cyclists. Furthermore, the social values that 
influenced the purchasing behavior of Nike shoes among cyclists, with a statistically significant             
level of 0.05. 

 
Keywords: Image and Values,  Nike Sports Shoes, Cyclist 
 

บทน า 
ในปัจจุบันการที่การที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬานั้น ยิ่งเป็นผลที่ท าให้แนวโน้มตลาด

รองเท้ากีฬามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างกลยุทธ์และตราสินค้าที่มี
ความแตกต่างให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับตัวสินค้าของตัวเอง ดังนั้น
การที่จะมีสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดแผนการลงทุนที่มีความเหมาะสม 
เพื่อสร้างเป้าหมายในตราคุณค่าของสินค้า (กิตติ สิริพัลลภ, 2557)  

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าให้ทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ โดยจะมีการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้เสนอแก่ผู้ผลิตไปศึกษาวิจัยเพื่อท าการพัฒนา ปรับปรุง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้าให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคทั้งหลายเกิดความพึงพอใจในตัวของสินค้า และท าให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าของบริษัทซ้ าได้อีกครั้ง 
เป็นการท าให้บริษัทสามารถท่ีจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและท าการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างยาวนานยั่งยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่น

จักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงภาพลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์ คุณสมบัติ คุณค่า ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงค่านิยมซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมทางสังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ด้านลักษณะการปั่น ด้าน

พฤติกรรมการปั่น และด้านประเภทของนักปั่น ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านจ านวนคู่ 
และด้านราคาที่ซื้อ ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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2. ภาพลักษณ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า และค่านิยม ประกอบด้วย ด้านค่านิยม
ส่วนบุคคล ด้านค่านิยมทางสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ด้านจ านวนคู่ และด้านราคา            
ที่ซื้อ ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ลักษณะของการปั่น พฤติกรรมของการปั่น ประเภท

ของนักป่ัน 
   1.2 ภาพลักษณ์ ได้แก่ ประโยชน์ คุณสมบัติ คุณค่า ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้

ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1.3 ค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมทางสังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา

ไนกี้ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อรองเท้ ากีฬาไนกี้ของกลุ่ มนักปั่นจักรยานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะของการปั่น (สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556) ได้อธิบาย

ว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอื้ออ านวยให้ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมและ
ปรับปรุงสุขภาพของตนเองการจะเข้าถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกายจิตและสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุ
ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุและบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้ 

พฤติกรรมของการปั่น (Akarangkul, 2011) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมการประพฤติหรือปฏิบัติของนักปั่น
จักรยานเพื่อเดินทาง การแสดงออกในขณะเดินทางเพื่อท่องเที่ยว อาจจะเป็นการกระท า สีหน้า หรือท่าทาง เช่น  การ
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายรูป การรับประทานอาหาร ซึ่งการแสดงออกนั้นอาจมีรากฐานมาจากอุปนิสัยหรือความ
ต้องการพื้นฐานของแต่ละคน ท่ีอาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างหรืออาจมาจากสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ที่ได้รับขณะนั้น  
ประเภทของนักป่ัน (ไรเดอร์, 2562) ได้ให้ความหมายว่า ตอนนี้วงการจักรยานบ้านเราบูมเป็นอย่างมากมีสินค้าต่างน าเข้า
มาให้เลือกซื้อมากมาย สายแฟช่ันเป็นแบบแนว " แรงไม่มีอย่าว่า ขอข้าหล่อไว้ก่อน " ทั้งรถ อุปกรณ์ แว่นตา เสื้อผ้า 
หน้าผมต้องน าสมัยเพอร์เฟ็คที่สุด ปั่นไปทางไหน ต้องดึงดูดสายตา มีคนมอง จะรู้สึกภูมิใจท่ีสุด แต่หารู้ไม่ว่า คนที่มองตัว
นั้นคิดอย่างไร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์  Kotler (2000 อ้างใน รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ , 2550) ได้อธิบายถึง
ความหมายของ ภาพลักษณ์ว่าเป็นองค์กรรวมของความเช่ือความคิด ความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การ
กระท าของคนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ ภาพลักษณ์ ประกอบด้วย            
ประโยชน์ คุณสมบัติ คุณค่า หมายถึง เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของคนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตราสินค้าใดสินค้า
หนึ่งหรือเครื่องหมายทางการค้า โดยส่วนมากมักอาศัยการโฆษณา การส่งเสริมการขายเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า 
โดยมีการเน้นถึงลักษณะเฉพาะหรือจุดขายของสินค้า แม้ว่าสินค้าหลายยี่ห้อจะมาจากบริษัทเดียวกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องมี
ภาพลักษณ์เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าเป็นสิ่งเฉพาะตัว โดยขึ้นกับการก าหนดต าแหน่งครองใจ             
ของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่บริษัทต้องการให้มีความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม (Mooij, 2011) ได้ให้ความหมายไว้ว่าค่านิยม คือ ความเช่ือของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งต่างๆและเป็นตัวก าหนดการแสดงออกของบุคคล โดยค่านิยมที่มีในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความรู้สึก ความคิด 
อารมณ์ นอกจากนั้นค่านิยมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หรือความคิดของกลุ่มคนในสังคมนั้นๆ   ค่านิยม 
ประกอบด้วย ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมทางสังคม หมายถึง ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมทั้ง
การแสดงออกตามที่ตนเองต้องการ หรือ พอใจเท่าน้ัน และ ค่านิยมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมเห็นชอบ และ นิยมส่งเสริม
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ สถานการณ์หนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีงามสมควรแก่การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและท าให้คนในสังคมปฏิบัติ
ตามค่านิยมนั้นก็จะกลายเป็นค่านิยมของสังคม 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2555) กล่าวว่า พฤติกรรมการตัดสินใจ
หรือการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหรือการเลือกทางด าเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดทางใด
ทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือการวินิจฉัยสั่งการคือการชั่งใจไตร่ตรอง
และตัดสินใจเลือกทางด าเนินงานท่ีเห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร แบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรค านวณของกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 
2550) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดที่ยอมรับให้เกิดขึ้น 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ 
385 ตัวอย่างและส ารองตัวอย่างไว้ท่ี 15 ตัวอย่าง รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดตัวอย่างในแต่ละเขต

พื้นที่ โดยวิธีการจับฉลากในข้ันตอนท่ี 1 จ านวน 5 เขตรวมทั้งสิ้น 400 คน  
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามสถานท่ีปั่น

จักรยานของกลุ่มนักปั่นจักรยานที่ก าหนดในแต่ละเขต โดยการเจาะจงเลือกสถานท่ีปั่นจักรยานของกลุ่มนักปั่นจักรยานที่
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จากกลุ่มเขตการ
ปกครอง 5 กลุ่มเขตจากทั้งหมด 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร ทางผู้วิจัยใช้วิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ  
1 เขต โดยการใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ได้จ านวน 5 เขตดังนี้  เขตธนบุรี            
เขตคลองเตย เขตพระนคร เขตจตุจักรเขตประเวศ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยการใช้
วิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  ในการอธิบายเพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะพื้นฐานของข้อมูล  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าสถิติที (Independent t-test sample) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่

ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม กรณีที่ทราบค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่อาจมีความสัมพันธ์กันหรือเป็น
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อิสระต่อกันก็ได้เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ด้านเพศ และอายุ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2560,              
น. 165) 

   2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance)F-test ใช้วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะท าการทดสอบความ
แตกต่างด้วย Brown-forsythe เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานจ านวน 6 ข้อ ของแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ด้านอายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของการปั่น พฤติกรรมของการปั่น ประเภทของนักป่ัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2560, น. 236)  

   2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ตัวแปรตาม (Y) และตัวแปร

อิสระ (X) ของประชากร จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ  α+  1X1 + 2X2 + … + kXk  
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล  

- เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน ร้อยละ 54.7 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 181 คน ร้อยละ 45.3 ตามล าดับ 

- อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ อายุ             
ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และอายุระหว่าง 41 ปี ข้ึนไป จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 
ตามล าดับ  

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน               
122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมาคือ รายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปและรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาทมีผู้ตอบ
แบบสอบถามเท่ากัน จ านวน 99 คน ร้อยละ 24.7 และรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ  

- ลักษณะการปั่นจักรยาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นการปั่นเพื่ อใช้ในการเดินทาง                      
ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมาคือปั่นเพื่อสุขภาพและปั่นเพื่ออื่น ๆ เช่น ปั่นเพื่อออก
ก าลังกาย ปั่นเพื่อไปซื้อของใกล้บ้าน เป็นต้น จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตามล าดับ   

- พฤติกรรมของการปั่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นการปั่นเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน247 คน             
คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือการปั่นเพื่อการลดน้ าหนัก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 การปั่นเพื่อไปท างาน
และอื่นๆ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามล าดับ 

- ประเภทของนักปั่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดว่าเป็นนักปั่นประเภทนักปั่นทัวร์ริ่ง จ านวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ นักป่ันสายแฟช่ัน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ประเภทนักปั่นมือโปร จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และอื่นๆ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน 
ด้านประโยชน์ (Benefits) ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์รองเท้ากีฬา

ไนกี้ ด้านประโยชน์ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับดีมากทุกข้อ คือ ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้ช่วยให้มีการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขณะที่ก าลังปั่นจักรยาน
อยู่ ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้มีความยืดหยุ่นดีท าให้รู้สึกสบายขณะที่ท่านปั่นจักรยาน ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ท่านใช้อยู่
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ป้องกันอาการบาดเจ็บขณะที่ท่านปั่นจักรยาน ประเด็นรองเท้ากีฬาท่ีท่านใช้สามารถรองรับน้ าหนักท าให้ไม่เกิดอาการเจบ็
ขณะที่ท่านปั่นจักรยาน และประเด็นรองเท้ากีฬาที่ท่านใช้อยู่มีน้ าหนักที่เบาเหมาะกับการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.87 4.84 4.85 4.82 และ 4.69 ตามล าดับ  

ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์รองเท้า
กีฬาไนกี้ ด้านคุณสมบัติในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับดีมากทุกข้อ คือ ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้มีความทนทานสูง ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้มีวัตถุดิบที่ใช้เหมาะ
กับสภาพการสวมใส่ต่อการใช้งาน ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้ออกแบบได้มีการเหมาะสมกับขนาดของเท้า ประเด็นรองเท้า
กีฬามีความเป็นเอกลักษณ์รูปทรงที่สวยงาม และประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้มีคุณสมบัติตรงตามความต้อ งการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 4.88 4.68 4.31 และ 4.69 ตามล าดับ 

ด้านคุณค่า (Value) ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ 
ด้านคุณค่าในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นใน
ระดับดีมาก คือ ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้อยู่มีราคาที่เหมาะสมกับช่ือเสียงตราสินค้า ประเด็นรองเท้ากีฬาที่ใช้บ่งบอกถึง
ความมีชื่อเสียงของแบรนด์ และประเด็นรองเท้ากีฬาที่ท่านใช้ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องซื้อคู่ใหม่บ่อย ๆ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 4.37 และ 4.89 ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี คือ ประเด็น
รองเท้ากีฬาท่ีใช้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 

2. การวิเคราะห์ค่านิยมรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน 
ด้านค่านิยมส่วนบุคคล พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมรองเท้ากีฬา

ไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน ด้านค่านิยมส่วนบุคคลในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมากทุกข้อ คือ ประเด็นเมื่อท่านได้สวมใส่แล้วเกิดความรู้สึ กภาคภูมิใจ 
ประเด็นเมื่อท่านได้สวมใส่แล้วเกิดความรู้สึกผูกพันและชอบ ประเด็นเมื่อท่านได้สวมใส่ท าให้ท่านมีบุคลิกภาพที่ดี 
ประเด็นเมื่อท่านได้สวมใส่รองเท้าแล้วรู้สึกเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 4.59 4.80 และ 
4.80 ตามล าดับ  
 ด้านค่านิยมทางสังคม พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมรองเท้ากีฬา
ไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน ด้านค่านิยมทางสังคม ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ ประเด็นรองเท้ากีฬาท่ีท่านใช้อยู่เป็นที่รู้จักในสังคม ประเด็นรองเท้า
กีฬาที่ท่านใช้เป็นที่นิยมในกลุ่มทางสังคม และประเด็นรองเท้ากีฬาที่ท่านใช้เหมาะกับการปั่นจักรยานออกก าลังกาย            
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 4.40 และ 4.78 ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี ต่อประเ ด็น
รองเท้ากีฬาท่ีท่านใช้สามารถออกรูปแบบได้ตามกระแสนิยมทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 

3. การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน 
จ านวนการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ต่อครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ครั้งละ 1 คู่ จ านวน 

332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมาคือซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ครั้งละ 2 คู่ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ครั้งละ 3 คู่ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ  

ราคาโดยเฉลี่ยของการซื้อของเท้ากีฬาไนกี้ต่อครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ในราคาระหว่าง 1,000 – 2,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ 
ราคาระหว่าง 2,001 – 3,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และจ านวนราคาที่น้อยที่สุด คือ ราคามากกว่า 
4,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตามล าดับ 
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จ านวนการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนรองเท้า 1 คู่ 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา คือ จ านวน 2 คู่ จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 และจ านวนน้อย
ที่สุด คือ ซื้อรองเท้าจ านวน 3 คู่ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดับ 
 แนวโน้มการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ในอนาคต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มการซื้อรองเท้ากีฬาไน
กี้ในอนาคตที่ซื้อแน่นอน จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ซื้อ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 
และไม่แน่ใจ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านลักษณะ

การปั่น ด้านพฤติกรรมการปั่น และด้านประเภทของนักปั่น ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้
ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 กลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้               
ด้านจ านวนคู่ (ครั้ง/ปี) และ ด้านราคา (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานท่ี 1.2 กลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้                     
ด้ านจ านวนคู่  (ครั้ ง/ปี ) และ ด้ าน ราค า  (บ าท /ครั้ ง ) แตกต่ างกั น  อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ  .05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.3 กลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาไนกี้ ด้านจ านวนคู่ (ครั้ง/ปี) และ ด้านราคา (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะของการปั่นที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีลักษณะของการปั่นแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาไนกี้ ด้านจ านวนคู่ (ครั้ง/ปี) และ ด้านราคา (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่  1.5 กลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมของการปั่นที่แตกต่างกัน                 
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีพฤติกรรมของการปั่นแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาไนกี้ด้านจ านวนคู่ (ครั้ง/ปี) และ ด้านราคา (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มนักปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประเภทของนักปั่นที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม           
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้แตกต่างกัน 
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ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีประเภทของนักปั่นแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้
ด้านจ านวนคู่ (ครั้ง/ปี) และ ด้านราคา (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 ภาพลักษณ์  ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า และค่านิยม 
ประกอบด้วย ด้านค่านิยมส่วนบุคคล ด้านค่านิยมทางสังคม มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของ
กลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  2.1 ภาพลักษณ์  ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ ด้านคุณสมบัติ  ด้านคุณค่า และค่านิยม 
ประกอบด้วย ด้านค่านิยมส่วนบุคคล ด้านค่านิยมทางสังคม มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของ
กลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนคู่  

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนคู่ โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ ในปัจจัยภาพลักษณ์ ได้แก่ 
ด้านประโยชน์ (X1) ด้านคุณสมบัติ (X2)  ส าหรับปัจจัยค่านิยม ได้แก่ ด้านค่านิยมส่วนบุคคล (X4) ด้านค่านิยมทางสังคม 
(X5) โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าโดยรวม เรียงล าดับตามขนาดความสัมพันธ์จาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ (-.668) ด้านค่านิยมทางสังคม (.279)  ด้านค่านิยมส่วนบุคคล (.234) และด้าน
คุณสมบัติ  (-.213) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รัดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถค านวณหา                     
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 

 

            = 3.548 + (-.668)X1 + (-.213)X2 + .017X3 + .234X4 + .279X5 
 

สมมติฐานที่  2.2 ภาพลักษณ์  ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า และค่านิยม 
ประกอบด้วย ด้านค่านิยมส่วนบุคคล ด้านค่านิยมทางสังคม มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของ
กลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคา 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคา โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ ในปัจจัยภาพลักษณ์ ได้แก่ ด้าน
คุณค่า (X3) ส าหรับปัจจัยค่านิยม ได้แก่ ด้านค่านิยมส่วนบุคคล (X4) ด้านค่านิยมทางสังคม (X5) โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าโดยรวม เรียงล าดับตามขนาดความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
ค่านิยมทางสังคม (.574) ด้านค่านิยมส่วนบุคคล (.489) และ ด้านคุณค่า (-.247) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 

 

          = 0.204 + (-.098)X1 + (-.271)X2 + (-.247)X3 + .489X4 + .574X5 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง ลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

รองเท้าไนกี้ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้  
1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านลักษณะ             
การปั่น ด้านพฤติกรรมการปั่น และด้านประเภทของนักปั่น ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้
ของกลุ่มนักป่ันจักรยานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

   1.1 ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ที่แตกต่างกันเนื่องจาก 
เพศหญิงมีการใส่รองเท้ากีฬาเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ไปออกก าลังกาย ใส่ไปเล่นฟิตเนสหรือเดินช้อปปิ้งในด้านจ านวนคู่และ
ราคามากกว่าเพศชาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นัคมน ภู่ทอง ,2550 ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม                
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ด้านเพศคือ ผู้หญิงและผู้ชายมีแนวคิดและความชอบท่ีแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ 

   1.2 ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ที่แตกต่างกัน พบว่า               
กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาด้านจ านวนคู่ไม่บ่อยเพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังไม่มีรายได้ ส่วนด้าน
ราคาผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการตัดสินใจซื้อในราคาที่สูงกว่าเพราะต้องการตามแฟช่ันสมัยนิยม ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัย                  
นัคมน ภู่ทอง, 2550 ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรม              
การแสดงออกและอายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างทางพฤติกรรมและความคิด 

   1.3 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาไนกี้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มนักปั่นที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อความสามารถในการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้เรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของกลุ่มนักป่ัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นัคมน ภู่ทอง,2550 ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
ด้านรายได้ มีผลต่อความต้องการซื้อและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

   1.4 ด้านลักษณะการปั่น พบว่า ลักษณะการปั่นที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้              
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มนักปั่นมีเป้าหมายในการปั่นที่ต่างกันจึงมีจุดประสงค์และความต้องการใช้รองเท้าที่ต่างกัน 
โดยพบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นวัยท างานและยังไม่มีลูก มีรายได้สูงท าให้มีอิสระในการใช้จ่ายซื้อรองเท้ากีฬาที่มีราคา              
ที่สูงได้และเป็นกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ เพราะต้องการใช้รองเท้าในเดินทางบ่อยๆครั้งเพื่อออกก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับจาก
การศึกษาของ ก าธร พราหมณ์โสภี, 2559 พบว่า วัยกลางคนหรือวัยท างานเป็นวัยที่มีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากกว่า              
วัยอื่นๆ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคนหรือวัยท างานและมักมีลักษณะการปั่นเพราะรักและใส่ใจ              
ในสุขภาพ 

   1.5 ด้านพฤติกรรมการปั่น พบว่า พฤติกรรมการปั่นที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา             
ไนกี้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มนักปั่นเพื่อท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ใช้ในการปั่นของตนเองและนักปั่นส่วน
ใหญ่เป็นวัยกลางคน ซึ่งเป็นวัยที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้ว จึงให้ความส าคัญกับการซื้อรองเท้าเพื่อใช้ประโยชน์ด้วย                 
ซึ่งสอดคล้องกับจากการศึกษาของ ก าธร พราหมณ์โสภี, 2559 พบว่า วัยกลางคนเป็นวัยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ
มากกว่าวัยอื่น ๆ เพราะเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อม ประกอบกับภารกิจในครอบครัว             
ลดน้อยลง หรือมีความมั่นคงทางครอบครัวแล้วจึงท าให้มีเวลาในการใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน 

   1.6 ด้านประเภทของนักป่ัน พบว่า ประเภทของนักปั่นท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา
ไนกี้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากประเภทนักปั่นแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ของการปั่นที่แตกต่างกันจึงมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าที่แตกต่างกันด้วย โดยพบว่ากลุ่มของนักปั่นมีพฤติกรรมของปั่นที่ต้องการรองเท้ากีฬาที่ใส่แล้วที่มี
ความทนทานสูงออกแบบมีความยืดหยุ่นซึ่งจะท าให้สามารถปั่นจักรยานได้ยาวนานยึ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
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กานต์ ศิริรัตนพันธ์, 2544 ได้กล่าวว่า การปั่นจักรยานถือเป็นการออกก าลังกายได้ถ้าท าอย่างถูกวิธีจะส่งผลดีต่อร่างกาย
ท าให้อวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกายสามารถท างานประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน 
   2.1 ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านประโยชน์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อ

รองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันรองเท้ากีฬาไนกี้ส าหรับนักปั่นจักรยานสามารถน าไปใช้งานได้ดีตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและที่ส าคัญยังดีต่อสุขภาพเท้าของผู้ที่ได้สวมใส่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Korchia, 
2001) Park และคณะ (1986 อ้างถึงใน Keller, 1993) ที่พบว่าคุณประโยชน์คือคุณค่าของสินค้าหรือบริการในความคิด
ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคิดว่าสินค้าหรือบริการนั้นจะมอบอะไรให้แก่ตน คุณประโยชน์นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการด้านจิตใจของผู้บริโภค 
      แต่ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านประโยชน์ ไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านราคา ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความมั่นใจตราสินค้าของรองเท้ากีฬาไนกี้ว่ารองเท้ากีฬาที่ผลิตออกมาแต่
ละรุ่นสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรุ่นของรองเท้ากีฬาที่ผลิตออกมาก่อนหรือรองเท้ากีฬาที่ผลิตออกมา                 
ในปัจจุบันจึงไม่ได้ส่งผลต่อผู้บริโภคที่จะซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในประโยชน์ของผู้บริโภคว่าชอบ
รองเท้าแบบไหนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(Maslow, 1970 อ้างถึงใน Keller,1993) ที่พบว่าคุณประโยชน์จากการ            
ใช้งาน (functional benefits) เป็นคุณค่าที่ได้รับจากใช้สินค้าหรือบริการ  

   2.2 ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านคุณสมบัติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ ทั้งนี้เนื่องจากรองเท้ากีฬาอาจจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเหมาะและมีคุณภาพกับการ
ใช้งานในต่ละยุคจึงท าให้ผู้บริโภคมีการซื้อรองเท้ากีฬาที่ใช้ตามความจ าเป็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Solomon, 
1983 (อ้างถึงใน Kller, 1993) ที่พบว่าคุณสมบัติ คือ สิ่งที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลักษณะ
ทางกายภาพของสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาไดค้ านึงถึงคุณสมบัตินั้นเสมอ จึงท าให้คุณสมบัติสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มนักป่ันจักรยานได้ 

   แต่ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านคุณสมบัติ ไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านราคา ทั้งนี้เนื่องจากรองเท้ากีฬาที่ใช้อยู่มีความคงทนจึงท าให้ผู้บริโภคมีการซื้อรองเท้ากีฬานานๆ ครั้ง
เพราะรองเท้ากีฬาที่ใช้งานนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน 
Keller,1993) พบว่าคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า มักเช่ือมโยงกับแรงจูงใจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่นความ
ต้องการทางกายภาพ ความต้องการความปลอดภัยต่อการใช้งาน 

   2.3 ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ ทั้งนี้เนื่องจากรองเท้ากีฬาไนกี้เป็นรองเท้าที่ผลิตออกมาได้มาตรฐานและมพีรีเซ็นต์เตอร์ที่ตรงใจ
กับผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกชอบเพราะรู้สึกว่าไม่จ าเป็นต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่ส าหรับการใช้งานบ่อยๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotler (2000 อ้างใน รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ , 2550) ที่พบว่าภาพลักษณ์ว่าเป็นองค์กรรวมของ
ความเชื่อความคิด ความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

   แต่ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านคุณค่า ไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านราคา ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความช่ืนชมและมั่นใจในตราสินค้ารองเท้าไนกี้อยู่แล้วจึงท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าไม่ว่ารองเท้ากีฬาไนกี้จะมีราคาถูกหรือแพงในแต่ละรุ่นเท่าไหร่ก็ท าให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจเวลาที่ได้
ใส่รองเท้ากีฬาไนกี้และซื้อตามความจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Solomon, 1983 อ้างถึงใน Keller, 1993)               
ที่พบว่าช่ือเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ช่ือ สัญลักษณ์ การออกแบบ ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและเป็นท่ีรู้จักโดยทั่วกัน  
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3. ปัจจัยค่านิยมรองเท้ากีฬาไนกี้ของกลุ่มนักปั่นจักรยาน  
   3.1. ด้านค่านิยมส่วนบุคคลต่อรองเท้ากีฬาไนกี้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อ

รองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคใส่รองเท้ากีฬาไนกี้แล้วเกิดความรู้สึกชอบเพราะรองเท้ามีความ
เหมาะสมกับไลน์สไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะใส่ไปออกก าลังกายใส่ไปท่องเที่ยว หรือใส่ไปเดินช้อปปิ้งกับกลุ่มเพื่อนก็สามารถ
ใส่รองเท้ากีฬาไนกี้คู่เดิมได้ตามความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสิริ ทัศนาวรากุลม , 2554 ท่ีพบว่าค่านิยม
เป็นสิ่งที่มีในตัวของบคคลแต่ละคน และ มีอิทธิพลต่อสิ่งที่คิด และ สิ่งที่ท า ค่านิยมเป็นสิ่งที่ก าหนดให้มีการพัฒนาการ
ไปสู่สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งที่บ่งช้ีถึงความต้องการ คนทุกคนเหนือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีค่านิยมประจ ากลุ่มซึ่งมีแตกต่างกันไป 
ความแตกต่างกันของค่านิยมเป็นตัวก าหนดความแตกต่าง 

   3.2. ด้านค่านิยมส่วนบุคคลต่อรองเท้ากีฬาไนกี้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านราคา ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความช่ืนชอบรองเท้ากีฬาไนกี้ซึ่งมีดารานักแสดงที่ตนช่ือชอบอยู่แล้ว
เป็นพรีเซ็นเตอร์ของรองเท้ากีฬาไนกี้ในขณะนั้น ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากที่จะครอบครองรองเท้าคู่นั้นเพราะมี
ศิลปินในดวงใจและรองเท้าก็เป็นท่ีต้องการซื้อโดยความชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Solomon, 
2011 ที่พบว่า ค่านิยม คือความเช่ือที่ถูกฝังลึกในความคิดของบุคคล เป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการบริโภคของ
บุคคลซึ่งผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองหรือบรรลุเป้าหมายความต้องการให้มีค่านิยมที่
สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง 

   3.3 ด้านค่านิยมทางสังคมต่อรองเท้ากีฬาไนกี้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
ไนกี้ด้านจ านวนคู่ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคได้เห็นเพื่อนในกลุ่มนักปั่นจักรยานสวมใส่รองเท้ากีฬาไนกี้สีแดงแล้วเพื่อน                
ในกลุ่มเกิดความชอบ มีความรู้สึกภาคภูมิใจท าให้ท่านเกิดความรู้สึกชอบตามไปด้วยจึงท าให้เกิดการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้
เพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่มนักปั่นจักรยานด้วยกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพา หิรัญกิตติ, 2556 
ที่พบว่าค่านิยมเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือสิ่งใดก็ตามที่
เป็นตัวก ากับหรือตัวควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ 

   3.4 ด้านค่านิยมทางสังคมต่อรองเท้ากีฬาไนกี้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
ไนกี้ด้านจ านวนราคา ท้ังนี้เนื่องจากการที่ผู้บริโภคอยู่กลุ่มสังคมเดียวกันเวลาที่จะซื้อรองเท้ากีฬาก็อาจจะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการในรุ่นของรองเท้ากีฬาและราคาเดียวเพื่อใช้ในการไปท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Blackwell, Miniard and Engel, 2006 ที่พบว่าค่านิยมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมเห็นชอบ และ นิยมส่งเสริมสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือ สถานการณ์หนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีงามสมควรแก่การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและท าให้คนในสังคมปฏิบัติตาม
ค่านิยมนั้นก็จะกลายเป็นค่านิยมของสังคม 
 

ข้อเสนอแนะ 
           1. จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้มากกว่าเพศชาย ซึ่งควรมีการศึกษาถึงลักษณะรูปแบบท่ีเหมาะสมของรองเท้า
กีฬาหรือพฤติกรรมการรักสุขภาพของเพศเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาไนกี้ท่ีชัดเจนมากขึ้น 
         2. จากการศึกษาภาพลักษณ์ของรองเท้ากีฬาไนกี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ ได้แก่ 
            2.1 ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านประโยชน์ เนื่องจากผลวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับ
พฤติกรรมการซื้อรองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่  พบว่าดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการออกแบบรองเท้า
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กีฬาที่ เหมาะกับการใช้งานของกลุ่มนักปั่นจักรยานเนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงอาจจะมีการออกแบบปรับขนาดรูปลักษณ์และน้ าหนักของรองเท้ากีฬาให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ของรองเท้ากีฬาไนกี้ท่ีเหมาะกับกลุ่มนักป่ันจักรยานมากยึ่งขึ้น 

   2.2 ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านคุณสมบัติ  เนื่องจากผลวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
พฤติกรรมการซื้อรองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ พบว่ากลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการรองเท้ากีฬาที่มีรูปทรงที่สวยงามมีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานสูงดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรส ารวจความต้องการของกลุ่มนักปั่นจักรยานว่ามีความต้องการรูปทรง
ของรองเท้าและความสวยงามแบบไหนทนทานต่อการใช้งานเพื่อให้สามารถออกแบบรูปทรงของรองเท้ากีฬาได้ตรงความ
ต้องการมากข้ึน 

   ภาพลักษณ์รองเท้ากีฬาไนกี้ ด้านคุณค่า เนื่องจากผลวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรม
การซื้อรองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ พบว่า รองเท้ากีฬาท่ีใส่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้บรโิภคไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของรองเท้า
เมื่อใส่แล้วท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับผู้ใช้รองเท้ากีฬาเพื่อปั่นจักรยานและ             
มีการออกแบบรองเท้ากีฬาให้คงความเป็นเอกลักษณ์ส าหรับกลุ่มนักป่ันจักรยานมากยิ่งขึ้น 

ค่านิยมส่วนบุคคลต่อรองเท้ากีฬาไนกี้ เนื่องจากผลวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ และด้านราคา พบว่า เมื่อผู้บริโภคได้สวมใส่แล้วเกิดความรู้สึกชอบ เนื่องจากเมื่อท่านได้ใส่
รองเท้ากีฬาแล้วท าให้ดูดีและราคาก็มีความเหมาะสม ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรมีการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มนัก
ปั่นจักรยานเพื่อน าข้อมูลที่ได้สามารถแบ่งผู้บริโภคออกเป็นแต่ละกลุ่มเพื่อน ามาพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ค่านิยมทางสังคมต่อรองเท้ากีฬาไนกี้ เนื่องจากผลวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าไนกี้ด้านจ านวนคู่ และด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการรองเท้ากีฬาที่ผลิตตามกระแสนิยมทางสังคม 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความคิดที่เปลี่ยนเปลงไปตามยุคแต่ละสมัย ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีการพัฒนาออกแบบ
ปรับปรุงรูปแบบของรองเท้าให้ตรงตามความนิยมทางสังคมและเป็นท่ีนิยมของกลุ่มนักปั่นจักรยานมากขึ้นอาจจะมีการให้
ดารานักแสดงที่เป็นที่นิยมในขณะนั้นเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเป็นการเพิ่มจ านวน
ยอดขายให้สูงข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ปัจจุบันการสังคมไทยมีการเปิดกว้างเรื่องเพศทางเลือกมากขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเพศทางเลือกที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้เพิ่มเติม และมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของเพศชายและเพศหญิง
ว่ามีความต้องการรองเท้ากีฬาในรูปลักษณ์แบบไหนเพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางในการจัดจ าหน่าย  

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มอายุวัยกลางคนว่ามี
ความต้องการประเภทของรองเท้ากีฬาไนกี้เพื่อปั่นจักรยาน ซึ่งจะสามารถบอกถึงความชอบและความนิยมของช่วงวัย             
ที่ต่างกันได้มากขึ้น ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคได้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะได้ครองส่วนแบ่งทางการตลาด               
ได้มากยิ่งขึน้ไป 

3. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นกลุ่มนักปั่นจักรยานในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการขยายกลุ่มของประชากรเพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มนักปั่น
จักรยานในส่วนของภูมิภาคด้วย โดยอาจจะศึกษาทั้ง 5 ภูมิภาค ที่มี พื้นที่ที่ต่างกัน วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ต่างกัน               
ซึ่งจะท าให้ผลการศึกษาละเอียดมากยึ่งขึ้น 
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4. ผู้ที่มีความสนใจจะท าการศึกษาควรมีการแยกประเภทของรองเท้ากีฬาท่ีออกแบบตามความต้องการกระแส
ของสังคมแต่ละประเภทเพื่อให้ทราบข้อมูลของการวิจัยเชิงลึก ซึ่งจะท าให้เราทราบถึงความต้องการของกลุ่มนักปั่น
จักรยานมากยิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล ท่ีท่านได้กรุณาเสียสละเวลาให้ค าแนะน าช่วยเหลือที่มีประโยชน์ตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ท่านอาจารย์คอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องข้อผิดพลาดต่างๆ             
นานา ซึ่งในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์เปน็อย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยรู้สึกทราบซึ้งในความเมตตากรุณาเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ทางผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค และ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแบบสอบถามและท่านอาจารย์ยังเป็นคณะกรรมการในการ
สอบสารนิพนธ์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งท่านอาจารย์ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆมากมายเพื่อปรับปรงุแก้ไข
ข้อบกพร่องที่มีประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งน้ีเป็นอย่างสูง 
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