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บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics กลุ่มสินค้ำ
รองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีกลุ่มตัวอย่ำงคือผู้บริโภคที่ใช้ หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์รอ งเท้ำวิ่งแบรนด์ 
Asics ช่วงอำยุ 21-60 ปี (วัยท ำงำน) จ ำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล และใช้กำรวิเครำะห์            
กำรถดถอยเชิงพหุคูณในกำรทดสอบสมมติฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำผู้บริโภคมีควำมคิดเห็นไว้วำงใจในตรำสินค้ำอยู่ในระดับมำก และ
มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจในตรำสินค้ำอยู่ในระดับมำก และมีควำมคิดเห็นท่ีจะไม่ร้องเรียนตรำสินค้ำในระดับมำกที่สุด ส่วน
ปัจจัยควำมจงรักภักดี ผู้บริโภคมีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งอยู่ในระดับมำก  ผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำ แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ และด้ำนควำมตั้งใจ มีอิทธิพล
ทำงตรงต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำมีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่ง
ของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ และปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำมีอิทธิพลในทิศทำง
ตรงกันข้ำมต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ   ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะต่ำงๆจำกกำรวิจัยในครั้งนี้มำปรับใช้กับธรุกิจ              
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด จนน ำไปสู่ควำมจงรักภักดี กลับมำซื้อซ้ ำ แ ละแนะน ำ                
บอกต่อไปในอนำคต 
 
ค าส าคัญ: ควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ ควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำ กำรร้องเรียนของลูกค้ำ ควำมพึงพอใจในตรำสินค้ำ 
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ABSTRACT 
 

This research study aims to study the factors influencing brand loyalty to the Asics brand of running 
shoes among working-aged consumers in Bangkok. There was a sample of consumers who use or had used 
Asics running shoes, aged between 21-60 (working age), and 400 people used a questionnaire as a tool to 
collect data, which employed multiple regression analysis to test the hypothesis. The results showed that 
consumers had a high level of trust in the brand, the opinion that there is a high level of satisfaction with the 
brand, opinions that are not complaints about the brand at the highest level, also known as the loyalty factor 
Consumers are loyal to the Asics brand in the running shoe segment at a high level. The hypothesis testing 
results showed that brand trust factors are divided into two aspects: credibility and intention There was a 
statistically significant direct influence on Asics brand loyalty in the running shoes category among working-
aged consumers in Bangkok. The customer satisfaction factor had a direct influence on Asics brand loyalty in 
running shoes among working-aged consumers in Bangkok with statistical significance. Moreover, customer 
complaints factor had a statistically opposite influence on Asics brand loyalty in running shoes among 
working-aged consumers in Bangkok. Entrepreneurs can use research results and various suggestions from this 
research to apply to business to meet the needs of consumers to achieve maximum satisfaction leading to 
loyalty come back to buy again and recommend it to other in the future. 
 
Keywords: Brand Loyalty, Brand Trust, Customer Complain, Brand Satisfaction  
 

บทน า 
 จำกกระแสกำรรักสุขภำพของคนไทยในอดีตจะอยู่ในวัยผู้สูงอำยุเป็นหลักแต่ปัจจุบันคนไทยในวัยต่ำง ๆ หันมำดูแล และ
ใส่ใจสุขภำพมำกขึ้นทั้งในวัยรุ่น วัยท ำงำน วัยเกษียณ ต่ำงก็มีควำมตื่นตัวในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น อำจเป็นเพรำะสถิติกำรป่วย
ของคนไทยที่มีมำกข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัด และด้วยวิวัฒนำกำรด้ำนกำรสื่อสำรที่ท ำให้คนไทยเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และกำรรณรงค์เรื่อง
กำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยจึงท ำให้คนไทยมีควำมตระหนักในเรื่องกำรใส่ใจสุขภำพมำกขึ้น  อีกทั้งกิจกรรมวิ่งระดมทุนกำรกุศล “ก้ำว
คนละก้ำว” ของศิลปินช่ือดังอย่ำงคุณอำทิวรำห์ คงมำลัย หรือคุณตูน บอดี้สแลมที่ท ำให้กระแสกำรวิ่งในประเทศไทยกลับมำตื่นตัว
อีกครั้งจนท ำให้คนไทยหันมำออกก ำลังกำยด้วยกำรวิ่งมำกขึ้น โดย สสส. ได้แจ้งข้อมูลผู้ออกก ำลังกำยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย
นั้นมีผู้ที่ออกก ำลังกำยด้วยกำรวิ่งจ ำนวนมำกถึง 15 ล้ำนคน และข้อมูลในปี 2559 ในตอนน้ันประเทศไทยมีผู้ออกก ำลังกำยด้วยกำร
วิ่งอยู่จ ำนวน 12 ล้ำนคน เห็นได้ว่ำภำยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเรำมีผู้ที่ออกก ำลังกำยด้วยกำรวิ่งเพิ่มขึ้นมำถึงร้อยละ 25  เป็นกำรเพิ่ม
จ ำนวนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และจำกสถิติข้อมูลจ ำนวนนักวิ่งในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 นั้นจะเห็นได้ว่ำหำกเรำแบ่งตำมช่วงวัย
แล้วจะพบว่ำจะมีนักวิ่งที่อยู่ในกลุ่มของวัยท ำงำนมำกถึง 6.9 ล้ำนคนหรือคิดเป็นร้อยละ 57.5 จำกจ ำนวนนักวิ่งพฤติกรรมกำรวิ่ง
จำกยุคสมัยก่อนท่ีมักจะเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุท่ีออกมำออกก ำลังกำยมำเป็นนักว่ิง ในกลุ่มวัยท ำงำนแทน   

จำกข้อมูลข้ำงต้นที่จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนนักวิ่งในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ตลำดรองเท้ำวิ่งทั้งใน และ
ต่ำงประเทศได้ตื่นตัวมำกขึ้นจำกเมื่อก่อน  มีแบรนด์รองเท้ำวิ่ง และรองเท้ำวิ่งรุ่นต่ำง ๆ เกิดขึ้นมำใหม่ ทั้งต่ำงประเทศ และ
แม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตำม เช่น “Warrix” ก็มีผลิตภัณฑ์รองเท้ำวิ่งขำยอยู่ด้วยแต่ยังไม่เป็นที่นิยมมำกนัก และแบรนด์
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รองเท้ำวิ่งที่เป็นของคนไทย “IQ Sport” ที่ผลิตรองเท้ำกีฬำหลำยประเภทโดยมีกำรผลิตมำกว่ำ 20 ปีแล้วแต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก            
มำกนัก อีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในตลำดรองเท้ำกีฬำในประเทศไทยมำกว่ำ 40 ปี “PAN”แต่รองเท้ำ PAN ก็ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ
และไม่ค่อยได้รับควำมนิยมแพร่หลำยในระดับสำกล  เทียบกับรองเท้ำวิ่งแบรนด์ Asics ซึ่งเป็นแบรนด์จำกประเทศญี่ปุ่น มีประวัติ
ยำวนำนกว่ำ 70 ปีจำกในอดีตที่เริ่มต้นจำกกำรลงสนำมด้วยรองเท้ำบำสเก็ตบอล ในนำม Onitsuka tiger และได้มำเปลี่ยนช่ือ
บริษัทเป็น Asics ในภำยหลัง โดยปัจจุบัน Asics ได้ท ำกำรตลำดภำยใต้ 3 ตรำสินค้ำ ได้แก่ Onitsuka Tiger และ Asics Tiger             
ที่ท ำกำรตลำดในด้ำนรองเท้ำแฟช่ัน และ Asics ที่เจำะกลุ่มรองเท้ำกีฬำ โดยเฉพำะรองเท้ำวิ่งที่ประสบควำมส ำเร็จได้ก้ำวขึ้นไปเป็น
แบรนด์ระดับโลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็มีผู้ที่ใช้รองเท้ำวิ่ง Asics เป็นจ ำนวนมำกสำมำรถพบเห็นได้ตำมงำนวิ่งต่ำง ๆ ท่ีจัดขึ้น
ทั่วประเทศ และยังเป็นรองเท้ำวิ่งที่ได้รับควำมสนใจจำกบรรดำสื่อในวงกำรวิ่งอีกด้วย เมื่อ Asics ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกมำก็จะ
ได้รับควำมสนใจ  

ด้วยเหตุนี้ทำงผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่ำแบรนด์ Asics นั้นเป็นแบรนด์ที่น่ำสนใจในกำรศึกษำวิจัยเนื่องจำกเป็นแบรนด์ที่เป็น           
แบรนด์ฝั่งเอเชีย และมีควำมประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำกอีกทั้งยังมีนักวิ่งทั่วโลก และนักวิ่งในประเทศไทยต่ำงให้ควำมสนใจ 
และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Asics อีกด้วยจึงควรแก่กำรศึกษำวิจัยเพื่อที่จะสำมำรถเป็นข้อมูลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกำรชำวไทย
สำมำรถเรียนรู้และน ำไปเป็นตัวอย่ำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำปัจจัยควำมไว้วำงใจในตรำสินค้ำ แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ และด้ำนควำมตั้งใจ ท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics กลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. เพื่อศึกษำปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics กลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของ
ผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

3. เพื่อศึกษำปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics กลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของ
ผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ และด้ำนควำมตั้งใจ มีอิทธิพลต่อควำม

จงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
2. ปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำมีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัย

ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
3. ปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำมีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัย

ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความไว้วางใจตราสินค้า ผู้วิจัยได้น ำแนวคิด และทฤษฎีด้ำนควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำ
ของ Ballester (2004) ควำมไว้วำงใจต่อตรำสินค้ำ คือ ควำมรู้สึกท่ีมีควำมมั่นคงจำกประสบกำรณ์ของผู้บริโภคที่เคยมีปฏิสัมพันธ์
กับตรำสินค้ำ โดยอยู่กับกำรรับรู้ตรำสินค้ำว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยแค่ไหน เมื่อผู้บริโภคเกิดควำมรู้สึกไว้วำงใจ และสบำยใจจน
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เกิดทัศนคติที่ดีต่อตรำสินค้ำ จะน ำไปสู่ควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ (Brand loyalty)  และมำตรวัดของไว้วำงใจที่ผู้บริโภคมีต่อตรำ
สินค้ำนั้นประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักท่ีมีควำมส ำคัญ ได้แก่ 
  1.ควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) คือกำรที่ผู้บริโภคจะสำมรถรับรู้ได้ว่ำตรำสินค้ำสำมำรถตอบสนอง หรือเติมเต็ม
ต่อควำมต้องกำรของเขำได้ ซึ่งตรงกับควำมเช่ือของเขำว่ำตรำสินค้ำนั้นจะสำมำรถปฏิบัติตำมที่ได้สัญญำไว้ตำมควำมเช่ือของ
ผู้บริโภค 
  2. ควำมตั้งใจ (Intention) เป็นสิ่งท่ีจะสะท้อนถึงควำมมั่นคงทำงอำรมณ์เฉพำะบุคคล หรือควำมรู้สึกปลอดภัย
ของผู้บริโภคที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของตรำสินค้ำ  โดยผู้บริโภคจะรับรู้แรงจูงใจจำกกำรที่มีควำมตั้งใจที่จะท ำในสิ่งที่ดีไป
ในทำงที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยควำมจริงใจ โดยไม่ค ำนึงถึงอุปสรรคใด 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ACSI ผู้วิจัยได้น ำแนวคิด และทฤษฎี ACSI ของ Claes Fornell 
โดย ACSI Model นั้นเป็นแนวคิดที่ช่วยให้เรำเข้ำใจถึงควำมเช่ือมโยงเหตุที่มำที่จะมีผลต่อควำมพึงพอใจในสินค้ำหรือบริกำรของ
บริษัท เพื่อให้บริษัทได้เข้ำใจและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงหรือวำงแผนในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ลูกค้ำพึงพอใจในสินค้ำและ
บริกำรของตน  อีกท้ัง ACSI นั้นยังบอกถึงผลที่จะมำจำกควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ได้แก่กำรร้องเรียนของลูกค้ำและควำมจงรักภักดี
ของลูกค้ำ กล่ำวคือหำกลูกค้ำมีทัศนคติที่ดี มีควำมพึงพอใจในสินค้ำหรือบริกำรในทำงบวกแล้ว ลูกค้ำก็จะมีควำมจงรักภักดีต่อ
สินค้ำหรือบริกำร อำจท ำให้ลูกค้ำนั้นมีกำรกลับมำใช้บริกำรซ้ ำหรือแนะน ำบอกต่อเพื่อนฝูงให้มำซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรของ             
บริษัทได้  แต่หำกลูกค้ำมีทัศนคติหรือควำมรู้สึกพึงพอใจในทำงลบ ลูกค้ำก็อำจมีกำรร้องเรียนไปที่บริษัทท่ีผลิตสินค้ำหรือให้บริกำร
นั้น ผ่ำนทำงแบบส ำรวจหรือใบแจ้งข้อร้องเรียนหรือผ่ำนทำงคอลเซ็นเตอร์ได้ด้วย  ในกำรวิจัยในครั้งน้ีเนื่องจำกเรำศึกษำถึงปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดี ผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีในทำงตรงจำกแบบจ ำลอง ACSI ซึ่งได้แก่ ปัจจัย
กำรร้องเรียนของลูกค้ำ และปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  ได้แก่ ผู้บริโภคที่ใช้ หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์รองเท้ำวิ่งแบรนด์ Asics มีอำยุตั้งแต่              
21 – 60 ปี ซึ่งเป็นวัยท ำงำนเนื่องจำกเป็นกลุ่มนักวิ่งที่มีมำกท่ีสุดในประเทศไทย และอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวน
ประชำกรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้ หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์รองเท้ำวิ่งแบรนด์ Asics ที่มีอำยุตั้งแต่ 
21 – 60 ปี (วัยท ำงำน) และอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน  ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
แบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรของ ทำโร่ ยำมำเน่ (ประคอง กรรณสูต , 2538) ที่ค่ำควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95และมีค่ำควำม
คลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จะได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยจ ำนวน 385 คน และผู้วิจัยเก็บเผื่ออีก 15 อย่ำง รวม
ตัวอย่ำงทั้งหมด 400 ตัวอย่ำง 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) โดยใช้กำรจับฉลำกเพื่อเลือกเขตพื้นที่ในกำรเก็บ
ข้อมูลจ ำนวนร้อยละ 10 จำก 50 เขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ได้ออกมำทั้งหมด 5 เขต ได้แก่ เขตประเวศ เขตจตุจักร เขตปทุมวัน 
เขตทุ่งครุ เขตคลองเตย 

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยเจำะจงเลือกเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ออก
ก ำลังกำยในสวนสำธำรณะในเขตพื้นที่ท่ีท ำกำรสุ่มขึ้นมำ 5 เขต ดังปรำกฏตำมตำรำง1  
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ขั้นที่ 3 ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบโควต้ำ (Quota Sampling) โดยจำกจ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำร 400 ตัวอย่ำง และเลือก
พื้นที่กำรเก็บข้อมูล 5 เขต จะได้เขตละ 80 ตัวอย่ำง 

ขั้นที่ 4 ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในแต่ละแห่งโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้กรอก
ข้อมูลเอง (Self-administered) 
 

จ านวนเขตในกรุงเทพมหานคร เขตท่ีท าการสุ่มขึ้นมา เจาะจงสถานที่เก็บข้อมูล จ านวนการเก็บข้อมูล 

50 เขต 

เขตประเวศ สวนหลวง ร.๙ 80 ตัวอย่ำง 
เขตจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ 80 ตัวอย่ำง 
เขตปทุมวัน สวนลุมพิน ี 80 ตัวอย่ำง 
เขตทุ่งคร ุ สวนธนบุรีรมณ ์ 80 ตัวอย่ำง 

เขตคลองเตย สวนเบญจกติ ิ 80 ตัวอย่ำง 

  
การสร้างเคร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิจัย  ในกำรศึกษำและวิจัยในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ ใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถำม                 

(Questionnaire) ซึ่งได้มีกำรสร้ำงจำกกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลจำกทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ำมำปรับใช้ให้มี
ควำมเหมำะสมตำมลักษณะเฉพำะของเนื้อหำท่ีวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ได้แก่ ข้อมูล เพศ อำยุ กำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ เป็นค ำถำม
ปลำยปิด (Close-Ended Question) มีค ำตอบให้เลือกหลำยตัวเลือก และมีทั้งหมด 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ค ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยควำมไว้วำงใจในตรำสินค้ำ แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ และด้ำน
ควำมตั้งใจ  มีลักษณะของแบบสอบถำมเป็นค ำถำมปลำยปิด (Close-Ended Question) ให้เลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว มีระดับ
กำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคชั้น (Interval Scale)  แบบ Likert Scale 5 ระดับจ ำนวน 8 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ค ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำ มีลักษณะของแบบสอบถำมเป็นค ำถำมปลำยปิด (Close-Ended 
Question) ให้เลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว มีระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคช้ัน ( Interval Scale)  แบบ Likert Scale 5 
ระดับจ ำนวน 3 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ค ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำ มีลักษณะของแบบสอบถำม เป็นค ำถำมปลำยปิด (Close-Ended 
Question) ให้เลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว มีระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคช้ัน ( Interval Scale)  แบบ Likert Scale 5 
ระดับจ ำนวน 3 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 ค ำถำมเกี่ยวกับควำมจงรักภักดีในสินค้ำรองเท้ำวิ่งแบรนด์ Asics ของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เป็นค ำถำมปลำยปิด (Close-Ended Question) ให้เลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว มีระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคช้ัน 
(Interval Scale)  แบบ Likert Scale 5 ระดับจ ำนวน 3 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบำยลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำงโดย
วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ โดย
ท ำกำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) หำค่ำคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 
 



6 
 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐำนในกำรวิจัย ดังน้ี 
 2.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีในรองเท้ำวิ่งแบรนด์ Asics 
ของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีในรองเท้ำวิ่งแบรนด์ Asics 
ของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครฯ โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 2.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีในรองเท้ำวิ่งแบรนด์ Asics 
ของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครฯ โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อำชีพ  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศชำยจ ำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีช่วงอำยุ 21 -30 ปี จ ำนวน 
172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 มีระดับกำรศึกษำสูงสุดปริญญำตรี จ ำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 มีรำยได้เฉลี่ย 15 ,001 – 
25,000 บำท จ ำนวน 143 คิดเป็นร้อยละ 35.80 มีอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อปัจจัยควำมไว้วำงใจในตรำสินค้ำในมุมมองของผู้บริโภค พบว่ำในภำพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมไว้วำงใจในตรำสินค้ำ โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก และเป็นควำมคิด เห็นที่               
สอดคล้องกัน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อจะพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นในภำพรวม ว่ำมีควำมรู้สึกมั่นใจในตรำสินค้ำ 
Asics มำกที่สุดเป็นล ำดับแรก โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก และเป็นควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำในมุมมองของผู้บริโภค พบว่ำในภำพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจโดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก และเป็นควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  เมื่อท ำกำร
พิจำรณำเป็นรำยข้อ จะพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนรองเท้ำวิ่งตรำสินค้ำ Asics เมื่อ
เทียบกับรองเท้ำวิ่งในอุดมคติมำกที่สุดเป็นล ำดับแรก โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก และเป็นควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำมุมมองของผู้บริโภค  พบว่ำในภำพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นที่จะไม่ร้องเรียนตรำสินค้ำ โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และเป็นควำมคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กัน เมื่อท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยข้อจะพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำไม่เคยร้องเรียนหรือแสดงควำมไม่พอใจอย่ำงเป็น
ทำงกำรในกำรใช้งำนรองเท้ำวิ่งตรำสินค้ำ Asics (เช่น กำรแจ้งต่อผู้จัดกำรร้ำน หรือพนักงำนในร้ำน , กำรแจ้งต่อช่องทำงกำร
ร้องเรียนทำง Website หรือช่องทำงสื่อโซเชียล Facebook Page Asics Thailand) มำกที่สุดเป็นล ำดับแรก โดยมีควำมคิดเห็นอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด และเป็นควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำว่ิงของผู้บริโภควัยท ำงำนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำ
รองเท้ำวิ่ง โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก และเป็นควำมคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน เมื่อท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยข้อ จะพบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำในรำคำที่เท่ำกันจะยังซื้อรองเท้ำวิ่งตรำสินค้ำ Asics มำกที่สุดเป็นล ำดับแรก โดยมีควำมคิดเห็นอยู่
ในระดับมำก และเป็นควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่ำ ปัจจัยควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ และด้ำนควำม

ตั้งใจ มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่ำ ปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำมีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำ
รองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่ำ ปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำมีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำ
รองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics กลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภค           
วัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีประเด็นส ำคัญที่สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
 จำกผลกำรศึกษำวิจัย ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดคือปัจจัยควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ และด้ำนควำมตั้งใจ โดยจำกกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำมีอิทธิพลต่อ
ควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ Kurt et al. (2006), Zehir et al. (2011), Sahin et al. (2011) และ กิตติยำ ขวัญใจ (2559) 
 จะเห็นได้ว่ำควำมไว้วำงใจตรำสินค้ำกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่ง เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญที่สุด เพรำะส ำหรับผู้ที่ออก
ก ำลังกำยด้วยกำรวิ่ง รองเท้ำวิ่งจะเป็นเสมือนอำวุธคู่กำยในกำรออกสู่สนำมวิ่ง ผู้วิ่งจะต้องมีควำมไว้วำงใจในรองเท้ำที่ใช้ ในกำรวิ่ง 
เพรำะฉนั้นผู้ประกอบกำรควรจะต้องออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ สร้ำงควำมไว้วำงใจกับนักว่ิง ว่ำรองเท้ำจะช่วยให้นัก
วิ่ง วิ่งได้อย่ำงมั่นใจ มีกำรยึดเกำะถนนดี กำรรับแรงกระแทกดี ใส่วิ่งแล้วไม่บำดเจ็บ ช่วยให้ผู้วิ่งวิ่งได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

นอกจำกนั้นผู้ประกอบกำรควรจะสร้ำงตรำสินค้ำให้มีควำมน่ำเช่ือถือ  มีกำรให้ข้อมูลรำยละเอียดของวัสดุ รุ่น ปีผลิต 
รองเท้ำวิ่งอย่ำงชัดเจน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบไดง่้ำย  มีผู้ขำยท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเกี่ยวกับกำรวิ่ง สำมำรถให้ค ำแนะน ำกับ
ลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรได้ เช่น มีผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงเกี่ยวกับรองเท้ำวิ่งใส่ชุดกำวน์มำให้บริกำรวัดรูปเท้ำของลูกค้ำ ทดสอบ
ลักษณะท่ำทำงกำรวิ่ง และน ำเสนอรองเท้ำรุ่นที่เหมำะสมให้กับลูกค้ำที่เข้ำมำเลือกซื้อ ก็จะท ำให้ตรำสินค้ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น   

อีกส่วนหนึ่งคือตรำสินค้ำจะต้องมีควำมจริ งใจ หรือควำมตั้งใจที่ดีในกำรให้บริกำรกับลูกค้ำช่วยลูกค้ำให้ได้รับ
ประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดในกำรใช้บริกำร ช่วยรักษำสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้ำพึงได้รับ เช่น กำรช่วยแลกคะแนนส่วนลดให้ลูกค้ำคุ้มที่สุด 
ช่วยตรวจเช็คต ำหนิสินค้ำให้กับลูกค้ำ  สิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้ผู้บริโภคไว้วำงใจในตรำสินค้ำ และน ำไปสู่ควำมจงรักภักดีในตรำสินค้ำใน
ที่สุด แต่หำกผู้บริโภคไม่มีควำมไว้วำงใจในตรำสินค้ำนั้นๆแล้ว ผู้บริโภคก็จะมีอคติต่อสินค้ำ หรือบริกำรของตรำสินค้ำได้ หำก
ผู้บริโภคไม่ไว้วำงใจก็จะเลี่ยง ไม่ซื้อสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ หรือหำกจ ำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้ำ หรือบริกำรจำกตรำสินค้ำ ก็อำจจะมี
ควำมระมัดระวัง จับผิดตรำสินค้ำอยู่ตลอด และยังอำจน ำไปสู่กำรสื่อสำรในทำงลบกับบุคคลรอบข้ำงของผู้บริโภคท ำให้ช่ือเสียงของ
ตรำสินค้ำนั้นเสื่อมเสียได้  

จำกผลกำรศึกษำวิจัยปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับท่ี 2 คือปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำ โดยจำกกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบว่ำปัจจัยกำรร้องเรียนของลูกค้ำมีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภค
วัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร  สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กรวิกำร์ แสนหำญ (2560) , นคภร ธนัตพรกุล (2559) และ พรชนก 
รัตนมณีพันธ์ (2557) 



8 
 

กำรร้องเรียนนั้นเป็นวิธีกำรแสดงออกอย่ำงนึงของผู้บริโภค เมื่อเกิดควำมไม่พอใจต่อตรำสินค้ำ หำกตรำสินค้ำปล่อยปละ
ละเลยในสินค้ำ หรือบริกำร เป็นเหตุท ำให้ผู้บริโภคได้รับควำมกระทบกระเทือนจนไม่พอใจ ก็อำจจะท ำให้เกิดกำรร้องเรียนตรำ
สินค้ำ ทัง้ในรูปแบบเป็นทำงกำร (เขียนค ำร้อง ร้องเรียน หรือแจ้งโดยตรงต่อผู้จัดกำรร้ำน) หรือไม่เป็นทำงกำร (กำรโพสข้อควำมลง 
Social network หรือ กำรบอกต่อกับบุคคลใกล้ตัว)  

โดยเฉพำะกำรร้องเรียนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรนั้น ด้วยพฤติกรรมกำรบอกต่อของผู้บริโภคอำจเป็นกำรสร้ำงควำมเสียหำย
ต่อตรำสินค้ำได้อย่ำงมำกและรวดเร็ว เช่น กำรที่ผู้บริโภคไม่พอใจกับสินค้ำ หรือบริกำร แล้วโพสข้อควำมจนน ำไปสู่กำรส่งต่อข้อมูล
ต่อๆ กัน ท ำให้เกิดกระแสภำพลบในมุมมองของผู้บริโภคในวงกว้ำง เพรำะฉนั้นผู้ประกอบกำรจึงควรให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนใดๆ โดยอำจมีกำรป้องกันในเชิงรุก เช่น กำรสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่เข้ำมำซื้อสินค้ำ ว่ำลูกค้ำมีข้อ
กังวลใจ ควำมไม่สบำยใจในตัวสินค้ำ หรือจำกประสบกำรณ์กำรใช้งำนรองเท้ำวิ่งคู่เก่ำ หรือกำรรับบริกำรที่ผ่ำนมำว่ำเป็นอย่ำงไร 
แล้วช่วยแนะน ำแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ หรือกำรติดตำมสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนรองเท้ำวิ่งกับลูกค้ำที่ซื้อกลับไปใช้งำน 
สักระยะ เพื่อเป็นกำรชิงแก้ปัญหำข้อร้องเรียนที่อำจจะเกิดขึ้นก่อนได้  

ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้เทคโนโลยีกำรติดตำมกำรกล่ำวถึงของผู้บริโภค (Social Listening) เพื่อติดตำมกำรกล่ำวถึง
ในทำงลบได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถช่วยประสำนแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภคได้ทันทีทันใด เป็นส่วนหนึ่งของกำรขจัดปัญหำ          
วิกฤตได้ (Crisis Management) โดยกำรแก้ไขข้อกังวลใจอย่ำงรวดเร็วนี้จะช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เกิดเป็นควำม
ประทับใจ และท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำได้อีกด้วย อีกทั้งยังอำจเข้ำถึงข้อมูลร้องเรียนของผู้บริโภคที่มีต่อคู่
แข่งขันทำงกำรค้ำแล้วเอำมำปรับแก้ไขป้องกันกับตรำสินค้ำของเรำได้ด้วย 

จำกผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ ปัจจัยควำมพึงพอใจของลูกค้ำมีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ Asics ในกลุ่มสินค้ำ
รองเท้ำวิ่งของผู้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Ernest and Augustine (2016), กิตติยำ 
ขวัญใจ (2559), ชมภูนุช สมบูรณ์พร (2561) , ศิริรัตน์ วงศ์วีระนนท์ชัย (2559) และ พรชนก รัตนมณีพันธ์ (2557)  

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นอีกปัจจัยที่มีควำมส ำคัญ เพรำะควำมพึงพอใจเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยให้ตรำสินค้ำได้เข้ำไปอยู่
ในใจของผู้บริโภค กำรที่ผู้บริโภคเลือกใช้รองเท้ำวิ่งของตรำสินค้ำแล้วนั้นยังไม่เพียงพอ เพรำะหำกได้ทดลองใช้ หรือซื้อไปใช้แล้ว
สินค้ำไม่เป็นไปดั่งที่ผู้บริโภคได้คำดหวัง หรือไม่เป็นตำมที่ผู้ขำยได้ให้ค ำแนะน ำเอำไว้ จะท ำให้เกิดควำมไม่พอใจในตัวสินค้ำ อำจท ำ
ให้ผู้บริโภคมีทัศนคติในด้ำนลบต่อรองเท้ำวิ่งตรำสินค้ำนั้น และท ำให้ผู้บริโภคเทใจให้กับตรำสินค้ำอื่นๆได้  ฉนั้นตรำสินค้ำควรต้อง
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภคสูงสุด ไม่ใช่แค่ได้ใช้ของที่มีคุณภำพดี แต่ต้องได้รับประสบกำรณ์ในภำพรวมที่ดีด้วยเริ่มตั้งแต่ 

1. กำรศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้ำวิ่ง ตรำสินค้ำอำจมีกำรให้ข้อมูลควำมรูเ้กี่ยวกับลกัษณะทำงกำยภำพ รูปเท้ำของคน
ไทย ให้ควำมรู้เกี่ยวกับท่ำทำงกำรวิ่งที่ถูกต้องในเว็บไซต์ หรือ Facebook page    

2. ประสบกำรณ์กำรเข้ำมำชมสินค้ำในร้ำน มีบริกำรให้ค ำแนะน ำแบบเฉพำะบุคคล มีเครื่องมือในกำรตรวจสภำพเท้ำ 
กำรวิเครำะห์ลักษณะกำรวิ่ง มีรองเท้ำวิ่งให้ทดลองใช้งำนในลู่วิ่งเสมือน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโลกเสมือน AR (Augmented 
Reality) ใหม่ๆ ในกำรช่วยเลือกแบบสี-ลวดลำยรองเท้ำให้ผู้บริโภคเห็นว่ำรองเท้ำแบบนี้สำมำรถเข้ำกับเสื้อผ้ำแนวไหนได้อีกบ้ำง 
หรือจับคู่กับชุดวิ่งสไตล์ไหน  

3. ประสบกำรณ์ที่ดีในกำรซื้อสินค้ำ ร้ำนค้ำมีระบบกำรจัดกำรแคชเชียร์ที่ดีไม่ยุ่งยำก ไม่ปล่อยให้ลูกค้ำรอนำน พนักงำนมี
กำรให้ค ำแนะน ำในกำรเข้ำร่วมโปรโมช่ันส่วนลดที่ดีที่สุด กำรผ่อนช ำระสินค้ำผ่ำนบัตรเครดิต กำรแลกของสัมมนำคุณที่คุ้มค่ำ   

4. ประสบกำรณ์ที่ดีจำกกำรใช้งำนสินค้ำที่มีคุณภำพ โดยอำจมีกำรส ำรวจผลควำมพึงพอใจสินค้ำ ผลตอบรับของสินค้ำ 
และให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำน กำรเก็บรักษำเพิ่มเติมด้วย สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยเพิ่มควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ท ำให้ผู้บริโภคมีควำม
จงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ และกลับมำซื้อซ้ ำในอนำคต   
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กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มำสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใช้งำนของลูกค้ำก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบกำรควรให้
ควำมสนใจ อย่ำงเช่น กำรสร้ำงแอปพลิเคชัน ส ำหรับกำรวิเครำะห์รูปเท้ำในแบบที่ผู้บริโภคสำมำรถท ำได้เอง โดยกำรสแกนรูปเท้ำ
ผ่ำนกล้องมือถือเบื้องต้น แล้วให้ข้อมูลลักษณะรูปเท้ำของผู้สแกน พร้อมทั้งสำมำรถแนะน ำรุ่นรองเท้ำที่เหมำะกับผู้บริโภค รวมถึง
แสดงข้อมูลร้ำนสำขำที่มีสินค้ำ On stock พร้อมขำย อีกทั้งยังสำมำรถท ำกำรส่งเสริมกำรตลำดแบบบุคคล (Exclusive 
Promotion) ได้ด้วยกำรให้คูปองส่วนลดส ำหรับผู้ที่ท ำกำรสแกนเท้ำผ่ำนแอปพลิเคชัน ก็จะเป็นประสบกำรณ์ใหม่ๆที่ท ำให้ผู้บริโภค
เกิดควำมพึงพอใจต่อตรำสินค้ำได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบกำรควรใช้กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจต่อตรำสินค้ำในมุมมองของผู้บริโภคโดย 

    - กำรน ำเสนอเชิงข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น กำรแสดงข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่มำใช้ผลิตว่ำเป็น โฟมที่รับ
แรงกระแทกได้มำกกว่ำเดิมถึงกี่เท่ำ หรือผ้ำที่ใช้มำผลิตนั้นมีควำมระบำยอำกำศได้ดีขึ้น และทนทำนมำกขึ้นร้อยละเท่ำใด             
เพื่อสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในตัวสินค้ำและตรำสินค้ำให้มำกขึ้น   

    - กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือด้วย กำรสร้ำงภำพลักษณ์โดยกำรท ำกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ (Education content) เช่น 
กำรรับสมัครโครงกำรเปิดหลักสูตรอบรมนักกีฬำของตรำสินค้ำ   หรือกำรเป็นกระบอกเสียงออกมำรณรงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัญหำ
สังคม เพื่อเป็นภำพลักษณ์ที่ดีให้กับตรำสินค้ำให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือในตรำสินค้ำมำกขึ้น 

2. ผู้ประกอบกำรควรใช้กลยุทธ์สร้ำงภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำ หรือสิ่งท่ีเป็นตัวแทนของตรำสินค้ำ เช่น พนักงำนขำยเป็น
ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรวิ่ง หรือนักกำยวิภำคศำสตร์ให้ควำมรู้เฉพำะด้ำนเกี่ยวกับกำรเลือกรองเท้ำวิ่ง หรือกำรท ำสื่อเนื้อหำออนไลน์
แสดงกำรทดสอบประสิทธิภำพรองเท้ำเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือจนได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภค 

3. ควรมีกลยุทธ์ในกำรรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ มีกำรรับฟังปัญหำที่ลูกค้ำพบเจอ ด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันทีทันใด 
และติดตำมผลตอบรับในกำรแก้ไขปัญหำเสมอ อีกทั้งผู้ประกอบกำรควรมีนโยบำยเชิงรุก เช่น กำรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมในกำร
ปรับปรุงกำรบริกำร (เป็นกำรพูดคุยแบบไม่เป็นทำงกำร เพื่อไม่ให้ลูกค้ำรู้สึกร ำคำญ) กำรโทรติดตำมผลควำมพึงพอใจกับลูกค้ำที่ซื้อ
สินค้ำไปลองใช้สักระยะหนึ่ง  และควรมีกำรส ำรวจกระแสตอบรับจำกกลุ่มนักวิ่งที่ใช้โดยตรง เช่น กระแสตอบรับจำกกลุ่ม 
Fanpage ต่ำงๆ เพื่อเข้ำถึงข้อมูลเชิงลึกจำกกลุ่มนักวิ่ง 

4. ผู้ประกอบกำรควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น  
     - กำรใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน AR (Augmented Reality) ในกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรกำรลองสินค้ำ เพิ่มควำมพึง
พอใจให้มำกขึ้น   

    - กำรสร้ำงแอปพลิเคชันในกำรสแกนสำมมิติ (3D Scanner) สแกนโครงรูปลักษณะเท้ำ เพื่อเป็นช่องทำงกำรเข้ำถึง
สินค้ำของผู้บริโภคได้ดว้ยตนเอง และใช้กำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดแบบเฉพำะบคุคล (Exclusive Promotion) จำกกำรเข้ำมำใช้
งำนตัวแอปพลิเคชัน 

    - กำรใช้เทคโนโลยีกำรติดตำมกำรกล่ำวถึงของผู้บริโภค (Social Listening) ติดตำมกำรกล่ำวถึง เพื่อศึกษำข้อมูลผล
ตอบรับ และติดตำมกำรกล่ำวถึงตรำสินค้ำในทำงลบก่อนจะเกิดควำมเสียหำยต่อตรำสินค้ำ 

    - กำรสร้ำงระบบจองคิวนัดหมำยผู้เช่ียวชำญผ่ำนแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบกำรณ์ในกำรซื้อสินค้ำ
แบบพิเศษ และได้รับสินค้ำที่เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของตัวผู้บริโภคเองด้วย ท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร 
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