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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการซื้อผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น รวมถึงศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์หลัก (Core Benefit), ผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน (Basic Product), ผลิตภัณฑ์คาดหวัง (Expected Product), ผลิตภัณฑ์ควบ (Augment Product), ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (Potential product) ปัจจัยด้านค่านิยม (Value) ประกอบด้วย ค่านิยมส่วนบุคคล (Individual Value), ค่านิยมทาง
สังคม (Social Value) และลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demography) ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการส ารวจ (Survey 
Research) โดยประชากรที่ท าการศึกษา คือผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือมีความสนใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
ผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ทั้ง 5 ปัจจัย โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Basic 
Product), ปัจจัยด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential product), ปัจจัยด้านประโยชน์หลัก (Core Benefit), ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์คาดหวัง (Expected Product) และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ควบ (Augment Product) ปัจจัยด้านปัจจัยด้านค่านิยม 
(Value) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ทั้ง 2 ปัจจัย โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ค่านิยมทางสังคม (Social Value) และค่านิยมส่วนบุคคล (Individual Value) ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความแตกต่างกันในด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศชาย มีการ
ตัดสินใจซื้อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศหญิง นอกจากนี้ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีการตัดสินใจซื้อมากกว่าระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจมีการตัดสินใจซื้อมากกว่าอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และตามมาด้วยอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ตามล าดับ 
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ผลการศึกษาดังกล่าว จะสามารถเป็นแนวทางให้บริษัทผู้ผลิต ผู้น าเข้า ไปจนถึงผู้ประกอบการ สามารถน าผลการวิจยันี้ไป
ท าการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนน าเข้าสินค้า ตลอดจนวิเคราะห์และพัฒนาแผนการตลาดให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ รองเท้าผ้าใบ คอลแลบบอเรช่ัน 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to identify the factors influencing the purchasing behavior of 
customers in the Bangkok metropolitan area on brand collaboration sneakers are twofold. First, to examine 
purchasing behaviors on brand collaboration sneakers, and second, to study the effects on customers in 
terms of the product components: core benefits, basic product, expected product, augmented product, 
potential product, value, individual value, social value, and demographics, such as age, gender, education 
level, profession, and monthly income. This study is survey research, with a population sample consisting of 
customers who have purchased or are interested in purchasing brand collaboration sneakers in the Bangkok 
metropolitan area. The research was conducted with 400 questionnaires. The results indicated that all five 
factors of product components influenced decisions to purchase brand collaboration sneakers. They are 
arranged in order from most important to least important as basic product, potential product, core benefits, 
expected products, and augmented products. Both value factors influenced decisions to purchase brand 
collaboration sneakers. They were arranged from most important to least important, in terms of social and 
individual value.  As for the demographic characteristics, the purchasing decisions of brand collaboration 
sneakers of customers were influenced by gender, education, and profession. The sample groups with male 
subjects made more purchasing decisions than sample groups with females. The subjects with a graduate 
education level or higher made more purchasing decisions than those at the undergraduate level, equivalent 
or lower. The professions of civil servants and employees of state-owned enterprises made more purchase 
decisions than the self-employed and employees of private companies. The results of this study can be a 
guideline for producers, importers, and entrepreneurs, and employ the results of the product research and 
development purposes, import planning, and the analysis and development of marketing plans to be suitable 
for the real demands of the customers in the Bangkok metropolitan area.  
 
Keywords: Purchasing Decision Behavior, Sneakers, Colloboration   
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บทน า 
 สังคมเมืองในปัจจุบันนี้ประชากรส่วนใหญ่นอกจากจะให้ความส าคัญในด้านการท างานสร้างฐานะแล้ว ยังหันมาให้
ความส าคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านจิตใจและด้านกายภาพควบคู่กันไป โดยเฉพาะเทรนด์การรักสุขภาพ ดูแล
ร่างกาย ทานอาหารคลีน ตลอดจนการออกก าลังกาย ซึ่งจะสามารถพบว่าฟิตเนสและงานวิ่งต่างๆเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน อีกทั้ง
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ก็สนับสนุนการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การจัดงานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike 
for Dad) และงาน SuperSports 10 Mile International Run ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เป็นต้น จึงท าให้เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา
เข้ามามีส่วนส าคัญในบริบทสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะหมวดรองเท้ากีฬาซึ่งธุรกิจในส่วนน้ีมีการเติบโตมากขึ้นในทุกๆ ปี 
 ในปัจจุบันรองเท้ากีฬาไม่เพียงจะมีประโยชน์ตามการใช้งาน คือ การใช้ใส่ออกก าลังกายแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ทาง
จิตวิทยาและสัญลักษณ์ทางสังคมบางอย่างที่เป็นการบ่งบอกถึงฐานะและรสนิยมของผู้สวมใส่ นอกจากนั้นรองเท้ากีฬายังกลายมา
เป็นรองเท้าแฟช่ันที่สามารถใส่ทั่วไปในชีวิตประจ าวันอีกด้วย ซึ่งความนิยมในการใส่รองเท้ากีฬาและการแต่งตัวแนว Casual และ
แนว Street ท าให้แบรนด์กีฬาต่างๆ หันมาท ารองเท้าผ้าใบ ซึ่งรองเท้าผ้าใบหรือสนีกเกอร์(Sneakers)นี้ ถึงแม้จะไม่ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อให้เล่นกีฬาโดยตรง แต่ยังคงรูปลักษณ์แบบสปอร์ตตามเทรนด์ และความสวมใส่สบายแบบรองเท้ากีฬา ท าให้ทุกวันนี้
ผู้บริโภคหันมานิยมใส่รองเท้าผ้าใบแทนรองเท้าหนังหรือรองเท้าส้นสูงกันมากข้ึน อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มรองเท้าผ้าใบ
ผู้หญิงก็มีการเติบโตอย่างมาก โดยมียอดขายปรับสูงขึ้นถึง 37% ในปี 2560 และเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักให้ตลาดรองเท้า
กีฬาในสหรัฐอเมริกา เติบโตขึ้น 2% คิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.4 แสนล้านบาท (cnbc.com, 
2561) และด้วยเทรนความนิยมใส่รองเท้าผ้าใบนี้ท าให้แต่ละแบรนด์ต่างก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ในหมวดของรองเท้าผ้าใบหรือสนีก
เกอร์(Sneakers)กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็บแบรนด์กีฬาตามที่กล่าวข้างต้น แบรนด์เสื้อผ้าแฟช่ัน ตลอดจนกลุ่มแบรนด์หรู (Luxury 
Brand) ก็มีสินค้ารองเท้าผ้าใบเป็นของตัวเอง และด้วยการเติบโตของตลาดรองเท้าสนีกเกอร์ที่มีสูง ผนวกกับสังคมปัจจุบันที่
ผู้บริโภคต้องการความเป็นเอกลักษณ์และสิ่งของที่แสดงความเป็นตัวตนมากขึ้น ท าให้เกิดการท าแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น (Brand 
Collaboration) ในตลาดสนีกเกอร์ ซึ่งก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งแบรนด์รองเท้าเอง แบรนด์แฟช่ันต่างๆ รวมถึงในกลุ่ม
ผู้บริโภคอีกด้วย  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อรองเท้าผ้าใบ            
แบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีการ
จ าหน่ายรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สามารถน าการวิจัยนี้ไป
เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมเพื่อวางแผนธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด และธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อส ารวจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์หลัก  ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์คาดหวัง 

ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 



4 
 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่านิยม ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมทางสังคม และค่านิยมส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน  

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์คาดหวัง  ผลิตภัณฑ์ควบ และ

ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล แตกต่างกัน 

3. ปัจจัยด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยมส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์            
คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ประชากรศาสตร์ (Demographic) สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) โดยให้ความหมายว่าปัจจัยต่างๆ ที่เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ระบุถึงลักษณะในทางประชากรที่ประกอบขึ้นเป็นบุคคลนั้นๆ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ ขนาดครอบครัว ศาสนา 
เชื้อชาติ สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม (Social class) 

นพรัตน์ กูมิวุฒิสาร (2543, น. 2) ได้กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และการบริการ 
ในการออกแบบรูปร่าง สีสัน หีบห่อการใช้ช่ือยี่ห้อการบริการ และสัญลักษณ์ เป็นต้น 

มีนา เชาวลิต (2542) ได้อธิบายถึงความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) ว่า สิ่งใดๆ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์มีทั้งลักษณะที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ อาจเป็นสินค้า บริการ ความคิด บุคคล องค์กร หรือสถานที่เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับค่านิยม 
Solomon (2011) ได้ให้ค านิยามไว้ว่าค่านิยม คือ ความเชื่อที่ถูกฝังลึกในความนึกคิดของบุคคล และนับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

มีบทบาทส าคัญต่อกิจกรรมในการบริโภคของบุคคล ซึ่งผู้บริโภคจะมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ เพื่อให้ตอบสนอง 
หรือบรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมของตน 

Mooij (2011) ได้อธิบายถึงความหมายของค่านิยมไว้ว่า เป็นความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ และเป็นตัวก าหนดถึง
การแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคล โดยค่านิยมนี้จะมีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งจะประกอบไปด้วยความรู้สึก ความคิด อารมณ์                 
และเจตคติ นอกจากน้ัน ค่านิยมมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เวลา หรือ ความคิดของกลุ่มคนในสังคมนั้นๆ 

Lifang Peng and Shuyi Liang (2013) ได้กล่าวไว้ว่า ค่านิยมทางสังคมที่เกิดขึ้นมาจากผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์ที่น าไปเสริมสร้างชีวิตทางสังคมของผู้บริโภคได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคซื้อผลิตภณัฑแ์ละได้รบัการยอมรับซึ่งสอดคล้อง
กับบรรทัดฐานของกลุ่มคนในสังคม 

Yu (2006) กล่าวว่า ค่านิยมทางสังคมสามารถเสนอออกมาเป็นสองลักษณะอันได้แก่ ค่านิยมทางสังคมด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Social Interaction Value) และค่านิยมทางสังคมด้านสถานะ (Social Status Value)   
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พัชรา ทิพยทัศน์ (2551 อ้างใน อรสิริ ทัศนาวรากุลม, 2554) อธิบายว่า ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีในตัวของบุคคลแต่ละคน และ
มีอิทธิพลต่อสิ่งที่คิด และสิ่งที่ท า ค่านิยมเป็นสิ่งที่ก าหนดให้มีการพัฒนาการไปสู่สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งที่บ่งช้ีความต้องการ คนทุ กคน
เหนือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีค่านิยมประจ ากลุ่มแตกต่างกันไป ความแตกต่างกันของค่านิยมเป็นตัวก าหนดความแตกต่าง   

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2553) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ ค่านิยมทางสังคม (Social value) ได้มีการพัฒนามาจากค่านิยมสว่นบุคคล เมื่อบุคคลจ านวนมากมีค่านิยมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เหมือนกัน หรือ มีค่านิยมต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเหมือนกัน ค่านิยมนั้นจะกลายเป็นค่านิยมทางสังคมไปโดยปริยาย   

พัชรา ทิพยทัศน์ (2551) ได้ให้ค าจ ากัดความของค่านิยมไว้ว่า ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่คิดและสิ่งที่ท า และยังมี
ผลต่อตัวของบุคคลแต่ละคนด้วย ค่านิยมเป็นสิ่งท่ีก าหนดให้มีการพัฒนาการไปสู่สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความต้องการ คนทุกคน
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีค่านิยมประจ ากลุ่มซึ่งมักจะแตกต่างกันไป ซึ่งความแตกต่างกันของค่านิยมเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดความ
แตกต่าง จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอสรุปได้ว่า ค่านิยม คือ ความเชื่ออย่างหนึ่งของบุคคลที่จะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้สึก
ของตนเอง โดยอาศัยเหตุผลที่จะยอมรับ หรือเช่ือถือได้ รวมทั้งเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติ และการปฏิบัติของบุคคล                 
ซึ่งประพฤติหรือปฏิบัติแบบเดียวกันซ ้าๆ จนกระทั่งผู้อื่นรู้ว่าบุคคลนั้นๆ มีความเชื่อ แนวคิด หรือค่านิยมอย่างไร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
Walters (1978, p. 115) ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า ความหมายของค าว่าการตัดสินใจ (Decision) นั้นหมายถึงการเลือกท่ีจะ

กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ 
Kotler (2000, p. 176-178) กล่าว่า วิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ซึ่งมักจะประกอบด้วยปัจจัยภายในคือแรงจูงใจ

การรับรู้ โดยที่การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคมักจะส่งผลสอดคล้องกันกับความต้องการความตระหนักถึงการที่มี
สินค้าให้เลือกหลากหลาย โดยที่กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตสินค้า
และบริการให้มา และท้ายที่สุดคือการประเมินค่าในทางเลือกต่างๆ ท่ีมีเหล่านั้น 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความคาดหวัง ชฎาพร อรชุน (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังขององค์ประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนมาก
ตัวผู้บริโภคเองจะให้ความคาดหวังในเรื่ององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าหรือคุณประโยชน์เพิ่ม 
และด้านการให้บริการอื่นๆ ซึ่งองค์ประกอบในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ด้านนี้ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคให้ความคาดหวังมาก
ที่สุด ส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรองเท้ากีฬา โดยสรุปได้ว่า ความคาดหวังในองค์ประกอบต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์รวมถึงสรุปผลในล าดับต่อๆ ไป 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและมีความสนใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ที่อาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
ทั้งนี ้เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร Taro 

Yamane (วิเชียร์ เกตุสิงห์, 2541, น. 24) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างจากการค านวณ 
จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ก าหนดความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังสูตร 
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n = (σ^2 z^2)/ⅇ^2 
 

   โดย  N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    E   แทน ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ 
    Z   แทน ความเชื่อมั่นทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
 จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้นเท่ากับ 385 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ เพิ่มอีก 
15 คน รวมเท่ากับ 400 คน โดยท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์และป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ที่มีร้านรองเท้าที่ขายสินค้าประเภทที่ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษา และร้านแบบ Stand Alone ที่ขายสินค้าประเภทที่
ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอยู่ใน 5 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตคลอง
สาน และอ าเภอบางพลี 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ส าหรับจ านวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 5 เขต โดย
ก าหนดให้เก็บตัวอย่างในสัดส่วนท่ีเท่ากัน จ านวน 80 ตัวอย่างต่อเขต 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนผู้บริโภคใน 
5 เขตในกรุงเทพมหานคร และปริมณทฑล โดยผู้วิจัยเจาะจงเลือกห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของจุดจ าหน่าย
รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน และร้านแบบสแตนด์อโลน (Stand Alone) ที่ขายสินค้าประเภทที่ผู้วิจัยต้องการ
ท าการศึกษา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้  

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่  1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 

(Demography) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และส่วนท่ี4 การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอ
ลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านค่านิยม  
ได้แก่ ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมทางสังคม และส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

   1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้าน
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านค่านิยม (Value) ได้แก่ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมทางสังคม และส่วนที่4 การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบ
รนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐานดังนี้  
   2.1 สมมุติฐานข้อที่1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demography) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ส าหรับตัวแปรด้าน
เพศจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Two Independent –Samples t- test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ส าหรับตัวแปรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กรณีที่ค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe ส าหรับการทดสอบผู้บริโภคที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  

   2.2 สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์
คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

   2.3 สมมุติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยมส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อ
รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และราคาเฉลี่ยของรองเท้าผ้าใบที่ซื้อโดยส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม            
ส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ71.75 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 25.00 อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และอายุ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 264 คน คิดเป็น                   
ร้อยละ 66.00 รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33 .50 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 305 คน    
คิดเป็นร้อยละ 76.25 รองลงมา คือ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 อาชีพข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 อาชีพอื่นๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และอาชีพนักเรียน / 
นักศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ 
30,001 - 40,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 เท่ากัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดับ ราคาเฉลี่ยของรองเท้าผ้าใบที่ซื้อโดยส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีราคา
เฉลี่ยของรองเท้าผ้าใบที่ซื้อ 3,000 - 3,999 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมา คือ ราคาเฉลี่ยของรองเท้าผ้าใบ
ที่ซื้อ 2,000 - 2,999 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ราคาเฉลี่ยของรองเท้าผ้าใบที่ซื้อ 4,000 - 4,999 บาท จ านวน 79 
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คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ราคาเฉลี่ยของรองเท้าผ้าใบที่ซื้อ 5,000 บาทข้ึนไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และราคาเฉลี่ย
ของรองเท้าผ้าใบที่ซื้อต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1,999 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์             
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านประโยชน์หลักเป็นปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นคะแนนอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อด้านประโยชน์หลักที่มีต่อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับด้านประโยชน์หลักอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อพบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รองเท้าสวมใส่สบาย และสามารถรองรับสรีระเท้าได้ดี รองลงมา คือ สามารถสวมใส่ได้หลาย
โอกาส ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ                   
ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐานอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และระดับมาก 
3 ข้อ ได้แก่ รองเท้ามีความสวยงาม รองลงมา คือ รองเท้าบ่งบอกถึงความเป็น Collaboration ชัดเจน เช่น มีลาย หรือมี                   
ตราสัญลักษณ์เด่นชัด รูปลักษณ์รองเท้าออกแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น แตกต่างจากรองเท้าผ้าใบแบบท่ัวไป และบรรจุ
ภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงความเป็น Collaboration เด่นชัด ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์
คาดหวังที่มีต่อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์คาดหวังอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ รองเท้าผ้าใบ 
Brand Collaboration มีคุณภาพที่ เหมาะสมกับราคา รองลงมา คือ สวมใส่แล้ว เห็น ชัดว่าเป็นรองเท้าผ้าใบ Brand 
Collaboration รองเท้าผ้าใบ Brand Collaboration มักออกจ าหน่ายเป็น Limited Edition แบรนด์ที่ร่วม Collaboration ด้วย
เป็นแบรนด์มีชื่อเสียง เช่น Prada Supreme เป็นต้น และแบรนด์ที่ร่วม Collaboration ด้วยเป็นแบรนด์ก าลังเป็นที่นิยม/ เป็นเท
รนด์ในปัจจุบัน เช่น Off-White Vetement เป็นต้น ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ควบท่ีมี
ต่อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ควบอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ พนักงานขายสามารถให้ข้อมูล
และรายละเอียดของสินค้าได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ มีการรับประกันสินค้า และมีบริการจัดส่ง Delivery ตามล าดับ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับด้านศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่               
มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์ในด้านวัสดุการผลิต เช่น เทคโนโลยีพื้นรองเท้าแบบใหม่ เป็นต้น รองลงมา 
คือ มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์ในด้านการออกแบบ เช่น สีเรืองแสง reflect เป็นต้น และผลิตจากวัสดุ 
ที่สามารถ Recycle ได้ ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่านิยม พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับค่านิยมในการตัดสินใจซื้ออยู่ใน              
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านค่านิยมส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นคะแนนอยู่ใน                    
ระดับมากที่สุดรองลงมา ด้านค่านิยมทางสังคม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อด้านค่านิยมส่วนบุคคลในการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับด้านค่านิยมส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน สามารถช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผู้สวมใส่ได้ รองลงมา คือ ช่ืนชอบและผูกพันธ์กับแบรนด์ที่มาร่วม Collaboration ด้วย สวมใส่รองเท้า
ผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน แล้วเกิดความภาคภูมิใจ รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน สามารถช่วยส่งเสริ มสถานะทาง
สังคมของผู้สวมใส่ได้ และรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น มีคุณค่ากว่ารองเท้าผ้าใบทั่วไป ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความคิดเห็นต่อด้านค่านิยมทางสังคมในการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น
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โดยรวมเกี่ยวกับด้านค่านิยมส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
รองเท้าผ้าใบประเภทแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ก าลังเป็นเทรนด์/ เป็นกระแสนิยมในสังคม รองลงมา คือ คนมีช่ือเสียง (Celebrity) 
ให้ความสนใจหรือนิยมใส่รองเท้าผ้าใบ แบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนรู้จักให้ความสนใจหรือนิยมใส่รองเท้าผ้าใบ 
แบรนด์คอลแลบบอเรชั่น คนในสังคมให้คุณค่ากับรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น และคนในสังคมให้ความช่ืนชมผู้ที่สวมใส่
รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันตามความพอใจส่วนตัว ตัดสินใจซื้อรองเท้า
จากคุณสมบัติหรือการใช้งานเป็นหลัก ตัดสินใจซื้อรองเท้าจากแบรนด์ที่มาร่วมท า Collaboration ด้วยเป็นหลัก ตัดสินใจซื้อ
รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน จากรายละเอียด หรือประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของรองเท้า ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบ
รนด์คอลแลบบอเรช่ัน เพราะสามารถน ามาขายเพิ่มมูลค่า (Resale) ได้ และตัดสินใจซื้อรองเท้าผา้ใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ตาม
ค าแนะน าของผู้อื่น เช่น พนักงานขาย หรือคนใกล้ชิด ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า 

   1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ
แบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยในเพศชายจะมีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันมากกว่าเพศหญิง  

   1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ
แบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

   1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยในระดับการศึกษาปริญญาโทจะมีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน
มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 

   1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ               
ทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย โดย 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันน้อยกว่าผู้บริโภคที่มี
อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันน้อยกว่าผู้บริโภคที่มี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันมากกว่าผู้บริโภคที่มี
อาชีพอ่ืนๆ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง 
ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์
หลัก ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3. ปัจจัยด้านค่านิยม ประกอบด้วย ด้านค่านิยมส่วนบุคคล และด้านค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อรองเท้า
ผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยม 
ประกอบด้วย ด้านค่านิยมส่วนบุคคล และด้านค่านิยมทางสังคม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย              

ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร           
และปริมนฑล แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยในเพศชายจะมีการตัดสินใจซื้อรองเท้า
ผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายน่าจะมีความนิยมในการใส่รองเท้ากีฬาและการแต่งตัวแนว 
Casual และแนว Street ในชีวิตประจ าวันที่บ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่มากกว่าเพศหญิง ที่มักชอบซื้อสินค้าทั่วไปเกี่ยวกับ
เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าทั่วไปมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า การตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความแตกต่างกันตามเพศของผู้บริโภค 

2. ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากอายุแต่ละช่วงวัยไม่ได้ส่งผลถึงการใส่
รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน เพราะฉะนั้นในการแบ่งส่วนตลาด และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจึงไม่ได้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า อายุไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกัน  

3. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน            
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยในระดับการศึกษา
ปริญญาโทจะมีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่า เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่มีการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้มีรสนิยม และมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ                    
อดุลย์ จาตุครงค์กุล (2545) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะเกี่ยวพันกับอุปสงค์ 
(Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลาย โดยได้กล่าวถึงการศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่สามารถเป็นตัวก าหนดรสนิยม มาตรฐานคุณภาพสินค้า             
ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละประเภท 

4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
มีการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และประกอบธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากโอกาสที่กลุ่มอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจส่วนตัวจะใส่รองเท้า
ผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันมีมากกว่า เพราะอาจจะมีวิถีชีวิตในการท างาน ซึ่งมีรูปแบบในการสวมใส่ร้องเท้าที่ไม่ได้เคร่งครัด
หรือมีความยืดหยุ่นมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า การตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬา อาดิดาส (Adidas) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความแตกต่างกันในด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

5. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แต่ละช่วงรายได้ของผู้บริโภคไม่ได้ส่งผลถึงการใส่รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน กล่าวคือกลุ่มรายได้ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท ไปจนถึง 40,001 บาทขึ้นไป มีก าลังซื้อพอที่จะซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันได้ เพราะฉะนั้นในการแบ่ง
ส่วนตลาด และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านรายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า รายได้ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ด้าน
ผลติภัณฑ์คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบ
บอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ด้านประโยชน์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ที่ระดับนัยส าคัญ  
ทางสถิติ 0.05 เมื่อผู้บริโภคเห็นว่ารองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน แตกต่างจากรองเท้าผ้าใบแบรนด์อื่นๆ กล่าวคือรู้สึกว่า
สวมใส่สบาย รองรับสรีระเท้าได้ดี และสามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส ผู้บริโภคจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์หลักท่ีจะได้รับ ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน สอดคล้องกับ Kotler and Armstrong (2008) ที่ได้กล่าวว่านักการตลาดจ าเปน็
จะต้องพิจารณาในการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยเน้นองค์ประกอบในด้านของประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับโดยตรงจากการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์แท้จริง (Actual Product) สอดคล้องกับ ชฎาพร อรชุน (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ
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คาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า 
โดยส่วนมากผู้บริโภคจะให้ความคาดหวังในเรื่องขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่า/ คุณประโยชน์เพิ่ม ทั้งยังสอดคล้องกับ 
ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในส่วนของของผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ว่าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภค
สามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมให้ผลิตภัณฑ์ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ชฎาพร อรชุน (2557) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี พบว่าผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีผู้บริโภคคาดหวังมากท่ีสุด ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านค่านิยม ประกอบด้วย ด้านค่านิยมส่วนบุคคล และด้านค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ผลการวิเคราะห์พบว่า  
ปัจจัยด้านค่านิยม ประกอบด้วย ด้านค่านิยมส่วนบุคคล และด้านค่านิยมทางสังคม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบ
รนด์คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ค่านิยมส่วนบุคคลจึง
เป็นสิ่งที่ก าหนดให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งบ่งช้ีความต้องการในการใช้รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรชั่น ที่
ผู้บริโภคสวมใส่แล้วเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกคุณค่ากว่ารองเท้าผ้าใบทั่วไป ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผู้สวมใส่ได้ และช่วย
ส่งเสริมสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่ได้ จึงเป็นการบ่งบอกถึงฐานะและรสนิยมของผู้สวมใส่ สอดคล้องกับ Grebitus, Steiner, 
and Veeman (2013) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
ในประเทศแคนาดา พบว่า ค่านิยมส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม โดยค่านิยมส่วน
บุคคลจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจากนี้ค่านิยมทางสังคม เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน เนื่องจาก ก าลังเป็นเทรนด์/ เป็นกระแสนิยมในสังคม กลุ่มคนมีช่ือเสียง (Celebrity) รวมถึง
เพื่อนหรือกลุ่มคนรู้จักให้ความสนใจหรอืนิยมใส่รองเท้าผ้าใบ แบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ตลอดจนคนในสังคมให้คุณค่าและชื่นชมกับ
รองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นสัญลักษณท์างสังคมที่บ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ ซึ่งท าให้กลายเป็น
รองเท้าแฟช่ันที่ผู้บริโภคสามารถใส่ได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ Blackwell, Miniard, and Engel (2006) ได้อธิบาย
ค่านิยมสังคม เป็นค่านิยมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมเห็นชอบ และนิยมส่งเสริมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณ์หนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
สมควรแก่การเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตาม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์  คอลแลบบอเรช่ัน ของผู้บริโภค 

เช่น ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ตรงจุด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคและ
จูงใจให้ผู้บริโภคอยากซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

2. ควรศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ัน เพื่อศึกษาว่าผู้บริโภคมีการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าอยู่ในระดับใด เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในด้านการตลาดของธุรกิจเพื่อให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดี
ต่อรองเท้าผ้าใบแบรนด์คอลแลบบอเรช่ันต่อไป 

3. การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ หรือการนั่งพูดคุยกันเป็นแต่เพียงการเก็บแบบอบถามจาก
ผู้บริโภคเท่าน้ัน ท าให้ถ้ากมีการเก็บข้อมูลที่นอกเหนือจากแบบสอบถามก็อาจจะได้ข้อมูลที่ลึกกว่าเดิมได้ 

4. การศึกษาในครั้งนี้ผู้ท าวิจัยได้มุ่งเน้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมนฑล เท่าน้ัน ถ้าหากมีการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ก็
อาจจะเป็นผลดีต่อการได้รับข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคในการศึกษาว่าเหมือนกันหรือมีความแตกต่างกันหรือ อาจจะเป็น
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ประโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธ์ที่มีความครอบคลุมต่อความต้องการของประชากรที่เป็นเป้าหมาย และได้ข้อมูลที่มีความแม่นย า
มากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงจาก  อาจารย์ ดร.พิชัย              
ภู่สัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ และ 
อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ รวมถึงกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม ซึ่งช่วยให้ค าปรึกษา
และแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และเหล่าคณาจารย์ที่ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วน
ช่วยเหลือตลอดมา ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้สละเวลาส่วนตัวอันมีค่า 
เพื่อตอบแบบสอบถาม อันเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ อน่ึง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์
อยู่ไม่มากก็น้อย ส าหรับข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับและยินดีที่จะรับฟังค าแนะน า เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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