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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ 
Onitsuka Tiger ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื รองเท้า Onisuka 
Tiger ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติคิา่ท ีและค่าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 25-34 ปี มรีะดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน /
นักศกึษา มสีถานภาพ โสด และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
 ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อรองเทา้ปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Onitsuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่ โดยมคี่าเฉลี่ย  
2 คู่ ดา้นความถี่ในการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger กีค่รัง้ มคี่าเฉลี่ยประมาณ 1 ครัง้ / 6 เดอืน ระดบัราคาในการ
ซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ 3264.28 บาท  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka 
Tiger ของผูบ้รโิภค ในดา้นปัจจุบนัท่านมรีองเท้า Onitsuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ.01 
 ผู้บริโภคที่มีระดับอายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า 
Onitsuka Tiger ของผู้บริโภค ในด้านความถี่ที่ท่านซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดือน แตกต่างกัน               
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05และ .01ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัเพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ 
Onitsuka Tiger ของผู้บริโภค ในระดับราคาในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคัญ           
ทางสถติ ิ.05 และ .01 ตามล าดบั 
 
 
____________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 คุณค่าตราสนิคา้ Onitsuka Tigerดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ความผูกพนัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรูก้บั
ตราสนิค้า ด้านความภักดีตราสินค้า และด้านสินทรพัย์อื่นๆของตราสินค้ารองเท้า Onitsuka Tiger โดยรวม            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Ontisuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ ดา้นความถี่ทีท่่าน
ซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดอืน ด้านระดบัราคาในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ยครัง้ละ            
กีบ่าท โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า และ ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคญั:  ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรม การซือ้รองเทา้  

 

Abstract 
 
 The objective of this research was to study brand equity in terms of the buying behavior of 
consumers regarding Onitsuka Tiger Shoes in the Bangkok metropolitan Area. The samples in this 
research consisted of four hundred consumers over fifteen years of age who bought of buying Onitsuka 
Tiger shoes. The questionnaire was used to collect data and the statistical methods used to analyze the 
data included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical methods used to 
analyze the difference between two or more variables were the independent sample t-test and the one-
way analysis of variance. The statistical method used to analyze the relationship between two variables 
were Pearson product moment correlation coefficient. 
  The results of the study were as follows: 
 Most of the consumers were female, with an age range between twenty five to thirty four years 
of age, single, with a Bachelor’s degree, were students and had an average income of 20,001 to 30,00 
Baht per month. 
 The consumers had opinions regarding brand equity at a good level.   
 On average, consumers own two pairs of Onitsuka Tiger shoes, and bought a new pair of 
Onitsuka Tiger shoes every six months at least, with average price of 3,264.28 Baht per time. 
 The results of the hypotheses testing are as follows: 
 Consumers with different education levels and marital status have differed in terms of the 
buying behavior regarding Onitsuka Tiger shoes with a statistical significance of .01. 
Consumers of different ages, education levels, and marital status have different buying behaviors 
regarding the buying frequency of Onitsuka Tiger shoes per month, with a statistical significance of .01 
and .05, respectively. 
 Consumers of a different gender, age, occupation, educational level and average income had 
different buying behaviors in terms of the average price of Onitsuka Tiger shoes per pair with a statistical 
significance of .01 and .05. 
 Brand equity in terms of brand awareness, brand associations, brand perception, brand loyalty, 
and the brand assets of Onitsuka Tiger had a positively low and moderate relationship toward the buying 
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behavior of consumers in terms of the amount of Onitsuka Tiger shoes, buying frequency, and average 
price per pair at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. 
 
Keywords: Relationship, Behavior, Buying Shoes  

 

บทน ำ 
 ปัจจุบนัสนิคา้แฟชัน่มบีทบาทในระบบเศรษฐกจิ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืเครื่องประดบั 
ซึง่การแขง่ขนัแต่ละตลาดไม่เหมอืนกนั การแข่งขนัตลาดรองเทา้จะแตกต่างจากตลาดอื่นทีต่อ้งแข่งขนัในเรื่องของ
การพฒันาตวัสนิคา้ใหม้จีุดเด่นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อจบักลุ่มผูบ้รโิภคแต่ละไลฟ์สไตล ์ท าใหม้กีารออกแบบนวตักรรม
ใหม่อยู่เสมอ และเพื่อสขุภาพทีด่ขีองเทา้และสขุภาพทีด่ขีองร่างกายดว้ย 
 เมื่อมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ การสรา้งตราสนิคา้จงึมคีวามส าคญัในวงการตลาดทัว่โลก เพราะตราสนิคา้
ทีส่ามารถสรา้งความจดจ าและครองใจผูบ้รโิภคได้อย่างต่อเนื่องกนัตลอดเวลาย่อมไดเ้ปรยีบกว่าตราสนิคา้อื่นๆ ใน
สนิคา้ชนิดเดยีวกนั และย่อมสง่ผลถงึการเตบิโตของยอดขายสนิคา้ การสรา้งตราสนิคา้จงึมคีวามส าคญั (รูเ้ท่าทนั
ตราสนิคา้: บุญอยู่ ขอพรประเสรฐิ 2551) 
 เมื่อพูดถงึต านานรองเท้าที่ขึน้ชื่อในเรื่องการออกแบบทีร่่วมสมยั “Onitsuka Tiger” ก่อตัง้ที่เมอืงโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่ นในช่วงปี 1949 ซึ่งคฮิะชโิระ โอนิซกึะ อยากให้เยาวชนมสีุขภาพดดีว้ยการหนัมาเล่นกฬีา จงึชวน
เหล่านักกฬีาและโคช้ในยุคนัน้ มาร่วมกนัออกแบบและพฒันารองเท้าให้ตอบเสนองความต้องการของนักกฬีาให้
ไดม้ากทีสุ่ด ซึง่ผลติภณัฑแ์รกของโอนิซกึะ ไทเกอร ์คอืรองเทา้กฬีาบาสเกต็บอลทีม่รีูปแบบคลา้ยรองเทา้ฟางสาน
โบราณ ซึ่งรูปแบบดไีซน์นี้ได้ถูกต่อต้านและไม่เป็นที่ยอมรบัจากหลายฝ่ายและท าให้คุณโอนิซกึะต้องกลบัไปสู่
กระบวนการออกแบบอกีครัง้เพื่อใหร้ปูแบบของรองเทา้ของเขาสามารถตอบสนองการใช้งานทีส่ามารถใหน้กักฬีา
ใชง้านไดอ้ย่างคล่องตวัในการออกตวัและหยุดการเคลื่อนไหวในสนามกฬีาระหว่างการแข่งขนั โดยการเสรมิรอย
นูนและเพิม่ช่องว่างไวใ้ตพ้ืน้รองเทา้บาสเกต็บอล จากดไีซน์ทีคุ่ณโอนิซกึะออกแบบใหม่นี้สามารถท าใหร้องเทา้ของ
เขามปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ในการใช้งาน และท าใหใ้นปี ค.ศ. 1955 บรษิทัผลติรองเทา้ของเขามยีอดการคา้ทีส่งูขึน้
และสามารถขยายสาขาไดส้งูถงึ 500 สาขาทัว่เกาะญีปุ่่ น ในปี ค.ศ. 1977 คฮิะชโิระ โอนิซกึะ ไดผ้นึกก าลงัการผลติ
กบับรษิัท ASICS โดยตราสนิค้า Onitsuka Tiger ได้รบัการออกแบบโดยผสานสไตล์ความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ
เขา้กบัการออกแบบร่วมสมยั ไม่ว่าจะน าไปแมตซก์บัเสือ้ผา้กส็ามารถเขา้กนัไดทุ้กสไตล ์จากความดุดนัจากเสอืก็
กลายมาเป็นรองเทา้แฟชัน่กฬีาทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั 
 จากที่กล่าวมา ท าให้ผูว้จิยัสนใจที่จะศกึษา ถงึเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการ
ซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (ที่มา: 
http://www.nso.go.th/ สืบค้นเมื่อ15 กันยายน 2558) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครวัเรือน จ าแนกตามภาค และ
จงัหวดั พ.ศ. 2539 - 2556 พบว่า คนกรุงเทพมหานครมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทย คือ 49,191 บาท              
ต่อครวัเรอืน จะเหน็ว่ารายไดข้องคนกรุงเทพมโีอกาสในการซื้อสนิค้าไดม้ากกว่าคนต่างจงัหวดั เพราะมชี่องทาง
การจดัจ าหน่ายทีม่ากกว่า และการเขา้ถงึสนิคา้ไดง้่าย ท าใหม้กีารแข่งขนัทีรุ่นแรงในตลาดสนิคา้รองเทา้กฬีาและ
รองเท้าแฟชัน่ ดงันัน้ การศึกษาทางด้านคุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ ด้านการรู้จกัชื่อตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รบัรู ้
ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า ด้านความภักดต่ีอตราสนิค้า รวมทัง้พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้วิเคราะห์ความต้องการในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
 

http://www.nso.go.th/
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะ ประชากรศาสตร ์ 
 2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสนิค้า ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้า  Onitsuka Tiger ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย 
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1 ชาย  
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อาย ุ
    1.1.2.1 15 - 24 ปี 
    1.1.2.2  25 - 34 ปี 
    1.1.2.3 35 - 44 ปี 
    1.1.2.4 45 - 54 ปี 
    1.1.2.5 55 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  ระดบัการศกึษา 
    1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4  อาชพี 
    1.1.4.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    1.1.4.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.4.3 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.4.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
    1.1.4.5 อื่น (โปรดระบุ)......... 
   1.1.5  สถานภาพการสมรส 
    1.1.5.1 โสด 
    1.1.5.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.5.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 
    1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
    1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
    1.1.6.5 40,001 บาทขึน้ไป 
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  1.2  คุณค่าตราสนิคา้รองเทา้ Onitsuka Tiger ไดแ้ก่ 
   1.2.1  ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 
   1.2.2  ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ 
   1.2.3  ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ 
   1.2.4  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
   1.2.5  ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ  
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
 1.  ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ  อายุ การศกึษา อาชีพ สถานภาพการ
สมรส และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2.  คุณค่าตราสนิค้า Onitsuka Tiger มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์ Onitsuka Tiger 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ปรญิ ลกัษิตานนท ์(2544: 54) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทัง้นี้หมายถึงกระบวนการตัดสนิใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และ             
มสีว่นในการก าหนดใหม้กีารกระท า 
 ดารา ทีประปาล. (2542: 3) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษา            
ถงึหน่วยการซือ้ (Buying units) และกระบวนการแลกเปลีย่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการได้มา การบรโิภค และการจ ากดั 
อนัเกีย่วกบัสนิคา้ บรกิารประสบการณ์ และความคดิ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543: 123) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษา
ถงึพฤตกิรรม การตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้ง
ศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัตราสินค้าและคณุค่าตราสินค้า 
 ก่อนทีจ่ะศกึษาความหมายของตราสนิคา้ (Brand) ควรจะท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของสนิคา้
หรอืผลติภณัฑ ์(Product) ก่อน ซึง่จะหมายถงึกลุ่มของสิง่ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตนทีส่ามารถตอบสนองความพอใจ
ของผูซ้ือ้ อาจรวมถงึบรรจุภณัฑ ์ส ีราคา คุณภาพและตราสนิคา้ ตลอดจนบรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย (ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ. 2546: 394; อา้งองิจาก Etzel, Walker; & Staton. G-9) หรอืเป็นสิง่ทีน่ าสู่ตลาดเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นหรอืความตอ้งการของมนุษย ์(Kotler. 2009: 278) 
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วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประขากรที่ ศึกษ าในครัง้นี้  คือ  ผู้บ ริโภคที่ ซื้ อห รือ เคยซื้ อ รองเ ท้ า  Onitsuka Tiger ใน เขต
กรุงเทพมหานครที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เพราะกลุ่มวยัท างานมีช่วงอายุ 15 -59 ปี (http://service.nso.go.th/  
nso/nsopublish/citizen/news/news_work.jsp สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2558) โดยไม่ทราบจ านวนประชากร          
ทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึใช้การ
ก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยการหาขนาดตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2550: 
27-28) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 5 % ประมาณ 15 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) โดยใชว้ธิเีลอืกสุม่ตวัอย่าง ดงันี้  
 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเก็บขอ้มูลจากประชากร            
ทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อรองเท้าโดยการจบัฉลากจากจ านวน 25 สาขา โดยเจาะจงไปที่สาขาของศูนย์การคา้ขนาดใหญ่ 
จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวริล์ สาขาศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่าลาดพรา้ว สาขาศนูยก์ารคา้
เอม็ควอเทยีร ์สาขาศูนย์การค้าเซน็ทรลัพระรามเก้า สาขาศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่าสลีม  ซึ่งสาขาทัง้ 5 สาขา          
ที่กล่าวมาจ าหน่ายรองเท้า Onitsuka Tiger อย่างถูกลิขสิทธิ ์และอยู่ในย่านธุรกิจที่ผู้บริโภคให้ความนิยม                  
เป็นอย่างมาก (ทีม่า: https://www.facebook.com/OnitsukaTigerTH, สบืคน้เมื่อ 2 กุมภาพนัธ ์2559) 
 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนสถานทีสุ่ม่แบบเจาะจง
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตพื้นที่ จ านวน 5 เขต รวมทัง้สิน้ 400 ตัวอย่าง ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 

เขต สถานท่ีเกบ็ข้อมลู จ านวน 
เขตปทุมวนั ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวริล์  80 คน 
เขตลาดพรา้ว ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซ่า ลาดพรา้ว 80 คน 
เขตรชัดา ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพระรามเกา้  80 คน 
เขตวฒันา ศนูยก์ารคา้เอม็ควอเทยีร ์ 80 คน 
เขตบางรกั ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่าสลีม 80 คน 

 
 ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผู้ที่ให้ความ
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ 
 
ผลกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ 
Onitsuka Tiger ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื รองเท้า Onisuka 
Tiger ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ           
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ           

http://service.nso.go.th/%20%20nso/nsopublish/citizen/news/news_work.jsp
http://service.nso.go.th/%20%20nso/nsopublish/citizen/news/news_work.jsp


 7 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าท ีและค่าความแปรปรวนทางเดยีว และการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 25-34 ปี มรีะดบัปริญญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน /
นักศกึษา มสีถานภาพ โสด และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดี 
 ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อรองเทา้ปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Onitsuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่ โดยมคี่าเฉลี่ย  
2 คู่ ดา้นความถี่ในการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger กีค่รัง้ มคี่าเฉลี่ยประมาณ 1 ครัง้ / 6 เดอืน ระดบัราคาในการ
ซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ 3264.28 บาท  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka 
Tiger ของผู้บริโภค ในด้านปัจจุบันท่านมีรองเท้า Onitsuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ             
ทางสถติ ิ.01 
 ผู้บริโภคที่มีระดับอายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า 
Onitsuka Tiger ของผู้บริโภค ในด้านความถี่ที่ท่านซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดือน แตกต่างกัน              
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05และ .01ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัเพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ 
Onitsuka Tiger ของผู้บริโภค ในระดับราคาในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคัญ            
ทางสถติ ิ.05 และ .01 ตามล าดบั 
 คุณค่าตราสนิคา้ Onitsuka Tigerดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ความผูกพนัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรูก้บั
ตราสนิค้า ด้านความภักดีตราสินค้า และด้านสินทรพัย์อื่นๆของตราสินค้ารองเท้า Onitsuka Tiger โดยรวม              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Ontisuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ ดา้นความถี่ทีท่่าน
ซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดอืน ด้านระดบัราคาในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ยครัง้ละ             
กีบ่าท โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า และ ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรำยผล 
 จากผลการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ที่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา อาชีพ 
สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ย แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  1.1 ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจุบนัท่านมีรองเท้า Ontisuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่ ด้านความถี่ที่ท่านซื้อรองเท้า Onitsuka 
Tiger กี่ครัง้ / 6 เดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจาก พฤติกรรมการซื้อสินค้า
โดยเฉพาะรองเทา้แฟชัน่ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิหรอืเพศชายต่างมรีองเทา้แฟชัน่ไวค้รอบครองเพราะรองเทา้แฟชัน่
ไม่ไดจ้ ากดัเพศไม่ว่าจะเป็นเพศเพศหญงิหรอืเพศชาย สามารถซือ้รองเทา้แฟชัน่ไดไ้ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั 
เสรี วงษ์มณฑา (2542:16) ได้กล่าวว่า แนวโน้มในเรื่องความแตกต่างด้านเพศจะลดน้อยลง จะเกิดการข้าม



 8 

ระหว่างการเป็นชายและหญิงมากขึ้น คือ หญิงสามารถท าในเรื่องที่เคยเป็นเรื่อ งผูกขาดของผู้ชาย และชายก็
สามารถท าในหลายสิ่งที่เป็นเรื่องผูกขาดของผู้หญิง หญิงและชายมีความทัดเทียมมากขึ้น จึงมีพฤติกรรม           
ไม่แตกต่าง 
   สว่นพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ยครัง้ละกี่บาท แตกต่างกนั ที่ระดบั0.05 โดยเพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย เนื่องจาก ลกัษณะนิสยัเพศหญิงที่มกัชอบซื้อสนิค้าที่เกี่ยวกับแฟชัน่ เช่น รองเท้า กระเป๋า 
มากกว่าเพศชายที่มกัชอบซื้อสนิค้าที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวฒันา วราห์ค า (2550) 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูแตกต่างกนั ในดา้นเหตุผลทีซ่ือ้ ราคา ความถี ่สถานที ่
และปรมิาณทีเ่ลอืกซือ้ 
  1.2 ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Ontisuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
เพราะอายุแต่ละช่วงวยัไม่ได้ส่งผลถึงการใส่รองเท้าแฟชัน่ซึ่งใส่ได้ทุกเพศทุกวยั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ            
นคัมน ภู่ทอง (2550) ปัจจยัทีม่อีทิธพลต่อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ยีห่อ้ไนกี ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุต่างกนั มพีฤติกรรมซื้อ ด้านจ านวนรองเท้ากฬีายี่ห้อไนกี้ที่มี  ด้านจ านวนรองเท้าที่ซื้อ              
แต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่อายุเป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิและพฤตกิรรม อกีทัง้ยงั
เป็นสิง่ก าหนดความแตกต่างในดา้นของความยากง่ายในการชกัจงูใจดว้ย  
   สว่นพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั ดา้นความถี่ที่ท่านซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กีค่รัง้ / 6 เดอืน กนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 พบว่า ผูบ้รโิภค 
ทีม่อีายุ 15-24 ปี มพีฤตกิรรมการซื้อรองเทา้ Onitsuka Tiger มากที่สุด เพราะเป็นช่วงวยัรุ่น ซึง่ให้ความส าคัญกบั
การแต่งกายของตนเอง ตอ้งการตามเทรนดใ์นปัจจุบนัอยู่เสมอซึง่มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่สงูสดุ สอดคลอ้ง
กบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 298) กล่าวว่า อายุมผีลต่อพฟิตกรรมการแสดงออกและพฤตกิรรมการซือ้ อายุเป็น
ปัจจยัส าคญัที่ท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเรื่องความคดิและพฤติกรรม อกีทัง้เป็นสิง่ก าหนดความแตกต่าง             
ในดา้นความยากง่ายในการชกัจงูใจอกีดว้ย  
   สว่นพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ครัง้ละกีบ่าท แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.01 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 25-34 ปี มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger มากที่สุด เพราะเป็นช่วงอายุที่อยู่
ในช่วงวยัท างาน ซึ่งให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของตน และมีก าลงัทรพัย์ในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger           
ซึง่สอดคลอ้งกบั ผกาพนัธ ์อนิต๊ะ (2543: 67-71) กล่าวคอื ผูบ้รโิภคที่ยงัอยู่ในกลุ่มวยัรุ่น มคีวามพถิพีถินัในการ
แต่งกาย ต้องการความสวยงามด้านร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ รุ่งอรุณ ศรธนู (2553) ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อสว่นประสมทางการตลาดผูซ้ือ้รองเทา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นซือ้รองเทา้ครัง้ล่าสุด
ประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
  1.3 ผู้บริโภคที่มี ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ด้านปัจจุบนัท่านมีรองเท้า Ontisuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่ด้านความถี่             
ที่ท่านซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดือน ด้านระดบัราคาในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ยครัง้ละ             
กีบ่าท ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.01 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ 
Onitsuka Tiger มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่ามีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่า เพราะผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูย่อมศกึษาหาขอ้มลูของสนิคา้ก่อนทีจ่ะซือ้ 
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เพราะรองเท้า Onisukati Tiger มีราคาค่อนขา้งสูง สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศนัสนีย์ บุญยง (2550: 106) ได้
ศกึษา ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีาแตกต่างกนั และสอดคล้องกบั
แนวคิด   ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 205) กล่าวว่าการศึกษามีผลต่อการบรโิภคสนิค้า โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดกีว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 
  1.4 ผู้บริโภคที่มี ระดับอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Ontisuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ ความถี่ที่
ท่านซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger กีค่รัง้ / 6 เดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 เพราะทุกอาชพีมคีวามชื่นชอบในการใส่
รองเท้าแฟชัน่และรองเท้า Onisuka Tiger ก าลังเป็นที่นิยมในทุกๆ อาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี            
มติรชอบ (2558) การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซื้อรองเทา้เจลลีข่องผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้เจลลีบ่นันี่ ดา้นจ านวนของรองเทา้เจลลีบ่นันี่ทีม่ที ัง้หมด (คู่) ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกบังานวจิยั ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจในผลติภณัฑ์ของ H&M ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ H&M ด้านจ านวนครัง้ในการซื้อผลติภณัฑ ์
H&M (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
    สว่นพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ครัง้ละกีบ่าท แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพี พนักงานบรษิัทเอกชน มพีฤตกิรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger มากที่สุด เนื่องจาก
พนักงานบริษัทเอกชน มักจะให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ตนเอง ชอบการแต่งกายให้ดูดีเพื่อเสริมสร้าง
บุคลิกภาพให้กับตนเอง ซึ่งรองเท้า Onitsuka Tiger มีราคาสมเหตุสมผล เหมาะกับพนักงานบริษัทเอกชน                
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐธภรณ์ พฒันธติิกานต์ (2557) ศกึษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ยี่ห้อหนึ่งของประเทศสเปนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่าผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ยี่ห้อหนึ่งของประเทศสเปน               
ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้แต่ละครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
  1.5 ผูบ้รโิภคทีม่ ีสถานภาพการสมรส ไม่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger 
ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ครัง้
ละกี่บาท ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ.05 เพราะทุกสถานภาพมีความชื่นชอบรองเท้าแฟชัน่ในราคาที่ไม่แตกต่างกัน               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ยีห่้อไนกี้
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลพบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
รองเทา้ Nike ดา้นระดบัราคาของรองเทา้ไนกี ้ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
   ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี สถานภาพการสมรส แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า 
Onitsuka Tiger ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในด้านปัจจุบนัท่านมีรองเท้า Ontisuka Tiger 
ทัง้หมดกีคู่่ ดา้นความถีท่ีท่่านซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger กีค่รัง้ / 6 เดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 .05 และ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างที่ม ีสถานภาพ หม้าย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มพีฤติกรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger มากที่สุด 
เนื่องมาจากมสีถาพคล่องทางการเงนิสูงกว่าและการซื้อสนิค้าหรอืใช้จ่ายของสถานภาพอื่นๆ เพราะสถานภาพ 
หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ ต้องเสรมิสร้างบุคคลกิให้ตนเองดูดอียู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อญัชล ี              
จึงเจริญสุข (2548) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในย่านอนุสาวรีย์              
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ชยัสมรภูมกิรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่ของผู้บรโิภค            
ในย่านอนุสาวรยีแ์ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สปัุญญา ไชยชาญ (2543: 121) ทีก่ล่าวว่า ผูบ้รโิภคมี
ความแตกต่างกนัในลกัษณะประชากรอยู่หลายประเดน็ เช่น เพศ อายุ รายได้ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา
และรสนิยม เป็นตน้ ท าใหม้กีารซือ้สนิคา้หลากหลายไปบรโิภค นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าว ยงัมปัีจจยัอื่นๆ 
อกีทีท่ าใหก้ารบรโิภคแตกต่างกนั 
  1.6 ผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ แตกต่างกนั พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นปัจจุบนัท่านมรีองเท้า Ontisuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ ดา้นความถี่ทีท่่าน
ซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดือน ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 เนื่องจากรองเท้า Onitsuka Tiger เป็น
รองเทา้ทีเ่ป็นทีน่ิยมของคนไทย เน้นคุณภาพและการใชง้านเป็นหลกั จงึท าใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความคุ้มค่าของ
สนิค้าเมื่อเทียบกับราคา และรองเท้า Onitsuka Tiger ปัจจุบันมีจ านวนสาขาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจาก
สมยัก่อนทีต่้องซือ้จากต่างประเทศ ท าใหผู้้บรโิภคเขา้ถงึไดง้่าย ถึงแม้ว่าจะมรีายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนั กส็ามารถ
เป็นลูกค้าของ Onitsuksa Tiger ได้ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onisuka Tiger ไม่แตกต่างกัน                 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรศร ี   อุปถมัชาต ิ(2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชเ้ครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
    สว่นพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ครัง้ละกีบ่าท แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.01 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้40,001บาท ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้รองเท้า Onitsuka Tiger มากที่สุด ซึง่รายไดเ้ป็น
ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภคของบุคคล เน่ืองจากรายไดเ้ป็นตวัก าหนด
ความต้องการของคนจนความคดิและพฤตกิรรมต่างๆซึง่ผู้มรีายไดม้ากจงึซือ้สนิค้าราคาสูงกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุพรรณี มติรชอบ (2558) การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้และความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรองเท้าเจลลี่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นราคารองเทา้เจลลีบ่นันี่ทีซ่ือ้ (บาท/คู่) แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ดา้นคุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.1  ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ 
ในดา้นปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Ontisuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ และดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดย
เฉลี่ยครัง้ละกี่บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธต์ ่า กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภครูจ้กัตราสนิคา้มากขึน้จะมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ดา้น
ปัจจุบนัท่านมรีองเทา้ Ontisuka Tiger ทัง้หมดกีคู่่ เพิม่ขึน้ เน่ืองจากหากผูบ้รโิภครู้จกัตราสนิคา้แลว้ จะสง่ผลใหม้ี
ความคุ้นเคยกบัตราสนิค้า และท าให้ตราสนิค้านัน้ๆเข้ามาอยู่ในใจผู้บรโิภค ก็จะส่งผลให้การตัดสนิใจง่ายขึ้น 
น าไปสู่ลูกค้าประจ าของร้านค้านั ้นๆซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker, D.A. (1991) การรู้จ ักตราสินค้า                   
เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของคุณค่าตราสนิค่าและจ าไดว้่าเป็นความจ าเริม่ต้นทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ เพราะ
การทีต่ราสนิคา้ใดๆสามารถเขา้มาอยู่ในใจของผูบ้รโิภคไดใ้นขณะทีก่ าลงันึกถงึสนิคา้ประเภทนัน้ๆ อยู่ กย็่อมแสดง
ว่าตราสนิค้านัน้มีความมัน่คงในใจของผู้บริโภคว่ามีคุณภาพดีและเชื่ อถือได้ ดงันัน้จงึมีการซื้อเป็นประจ าและ              
มมีลูค่าการซือ้เพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
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  2.2 ด้านคุณภาพที่รับรู้กับตราสินค้ารองเท้า Onitsuka Tiger โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อ ในด้านปัจจุบันท่านมีรองเท้า Ontisuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่ ด้านความถี่ที่ท่านซื้อรองเท้า 
Onitsuka Tiger กี่ครัง้  / 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ  นั ้นคือมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า และในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
   คุณภาพที่รบัรู้สนิค้ารองเท้า Onitsuka Tiger โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ 
ดา้นระดบัราคาในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ยครัง้ละกีบ่าท อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
นัน้คอืมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง เพราะหากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิี่ดี
ต่อรองเทา้ Onitsuka Tiger กจ็ะท าใหรู้ส้กึว่ารองเทา้ Onitsuka Tiger ดกีว่ายีห่้ออื่น กจ็ะท าให้เกดิความอยากซื้อ
เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Aaker, D.A. (1991) คุณภาพทีร่บัรู ้หมายถงึความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีร่บัรู้
ถงึคุณภาพโดยรวม โดยค านึงถงึวตัถุประสงคใ์นการใชง้านหรือคุณสมบตัขิองสนิคา้นัน้ๆ จดัว่าเป็นองคป์ระกอบ
อย่างหนึ่งของคุณค่าตราสนิค้า เพราะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้้บรโิภคไดร้บัความแตกต่างและต าแหน่งของสนิคา้นัน้ และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Netemeyer และคณะ (2004: 209 - 224) พบว่า การรบัรู้ในคุณภาพและความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตราสนิคา้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีผู่้บรโิภคจะพจิารณาสนิคา้นัน้ๆและเตม็ใจทีจ่ะซื้อสนิค้า
ราคาสงู เนื่องจากการรบัรูต้ราสนิคา้จะน ามาซึง่พฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ๆ 
  2.3 ความผูกพนัตราสนิคา้รองเท้า Onitsuka Tiger โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ 
ในด้านปัจจุบันท่านมีรองเท้า Ontisuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั ้นคือ                    
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
   ความผูกพนัตราสนิคา้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ 
ในดา้นความถีท่ีท่่านซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger กีค่รัง้ / 6 เดอืน ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger 
โดยเฉลีย่ครัง้ละกีบ่าท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 และ 0.01 ตามล าดบั นัน้คอืมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า หากผูบ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึคุณภาพของรองเทา้ Onitsuka Tiger เช่นคุณภาพ
ของหนัง, การตัดเยบ็, รูปแบบ เป็นต้น ก็จะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในตวัสนิค้าและหากลูกค้าต้องการ
ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพกจ็ะนึกถึงรองเท้า Onitsuka Tiger ขึน้มาทนัท ีซึง่จะท าให้เกดิความอยากซื้อถี่มากยิง่ขึน้ 
และระดบัราคาทีส่งูขึน้ กย็งัมผีูบ้รโิภคซือ้อย่างต่อเน่ือง เพราะมคีวามมัน่ใจในตวั Brand ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 92) ทีก่ล่าวไวว้่า ตราสนิคา้ช่วยสรา้งยอดขายและควบคุมสว่นครองตลาด ดงันัน้การ
ทีผู่บ้รโิภคเหน็ความส าคญัของคุณค่าตราสนิคา้จงึสง่ผลใหม้คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภค 
  2.4 ดา้นความภกัดตีราสนิคา้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ 
ในด้านปัจจุบันท่านมีรองเท้า Ontisuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นัน้คือมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
   ความภักดตีราสนิค้ารองเท้า Onitsuka Tiger โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ  
ในด้านความถี่ที่ท่านซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครัง้ / 6 เดอืนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 นัน้คอืมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคเกดิความชอบ และกลบัมา
ซือ้ซ ้านัน้อาจเน่ืองจากปัจจยัหลายๆดา้น เช่น การบรกิารหรอื การออกแบบของรองเทา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ของ Aaker, D.A. (1991) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความยดึ
มัน่ทีผู่บ้รโิภคมต่ีอตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้จดัเป็นองคป์ระกอบของคุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) ทีม่ี
ความส าคญั เพราะจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้บรโิภคเปลี่ยนไปใช้สนิค้าอื่นหรือไม่ รวมทัง้การตลาดของสนิค้านัน้ 
เช่นเดยีวกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 406) ทีก่ล่าวว่า ความรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ของ
ลกูคา้หมายถงึ ความซื่อสตัยจ์งรกัภกัดซีึง่จะมผีลต่อการซือ้สนิคา้ซ ้า ถา้มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้สงู 
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  2.5  ด้านสินทรัพย์อื่นๆของตราสินค้ารองเท้า  Onitsuka Tiger โดยรวม มีความสัมพันธ์                   
กบัพฤติกรรมการซื้อ ด้านปัจจุบนัท่านมีรองเท้า Ontisuka Tiger ด้านความถี่ที่ท่านซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger              
กีค่รัง้ / 6 เดอืน ดา้นระดบัราคาในการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ครัง้ละกีบ่าทอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 นัน่คอืมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึ
คุณค่าตราสนิคา้ดา้นสนิทรยัพยอ์ื่นๆของ ตราสนิคา้มากขึน้จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger 
ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากรองเท้า Onitsuka Tiger ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัอื่นเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ตราสนิค้า 
เพราะเชื่อว่าการผลติสนิคา้มาตรฐานญี่ปุ่ นซึง่เป็นมาตราฐานทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ จะช่วยเพิม่คุณค่า
ใหก้บัตราสนิคา้รองเทา้ Onitsuka Tiger ได ้และไดใ้หค้วามส าคญัเครื่องหมายการคา้หรอืโลโกต้ราสนืคา้ทีม่คีวาม
โดดเด่น กจ็ะช่วยให้ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูถ้งึคุณค่าตราสนิคา้เหล่านี้ไดม้ากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฎขีอง ของ 
Aaker, D.A. (1991) กล่าวว่า มีปัจจัยอื่นๆ อักที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้า และเป็นการสร้างความ
ได้เปรยีบทางการแข่งขนั เช่น 1. เครื่องหมายทางการค้า จะช่วยไม่ให้ผู้บรโิภคเกิดความสบัสน 2. สทิธิบตัร                 
3. รางวลั จากน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสยีง 4. มาตรฐานขององค์กรหรอืสถาบนัที่มีชื่อเสยีงที่เป็นที่ยอมรบั              
กนัทัว่ไป 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาขอ้มลูทางสว่นประสมทางการตลาดเพมิเพื่อเป็นการใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน เช่น การถาม
เกี่ยวกบัความต้องการของผูบ้รโิภคในเรื่องรูปแบบของรองเท้า รูปแบบของช่องทางการจดัจ าหน่ายรูปแบบใหม่ 
รายการส่งเสรมิการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาปรบัปรุงกลยุทธใ์นการบรหิารใหด้มีากยิง่ขึน้และจะ
สง่ผลใหแ้นวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger เพิม่มากขึน้ 
 2.  ควรศึกษาถึงผู้บริโภคในพื้นที่อื่นๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างในลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ หรอืปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อน าผลที่ได้มาพฒันาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในทุกพืน้ที ่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ควรศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้รองเทา้ยีห่อ้อื่นๆ ร่วมดว้ย เพื่อให้
ทราบความแตกต่างในดา้นต่างๆ เพื่อน าขอ้มลูไปใชป้ระกอบการประเมนิทางการแขง่ขนั 
 3.  ควรศกึษาในเรื่องความจงรกัภกัด ีและทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรองเทา้ Onitsuka Tiger เพื่อน า
ผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
 
กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากความกรุณา และความช่วยเหลือเป็ นอย่างยิ่งจาก              
อาจารย์รสติา สงัข์บุญนาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อให้ค าแนะน า และ
ขอ้เสนอแนะทีด่ใีนการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา ทีใ่หค้วาม
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมไปถึงให้ค าปรึกษาในการแก้ไขแบบสอบถามให้มีความ
น่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ และใหค้วามอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัซาบซึ้งในพระคุณของท่าน
เป็นอย่างยิง่ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่าน ที่มอบวชิาความรู ้ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ที่สรา้งทกัษะความรู้ที่ ดแีละ
ประสบการณ์ทีส่ามารถน าไปปรบัใช้ไดจ้รงิในชวีติประจ าวนั รวมทัง้เจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต             
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ทุกท่านที่ช่วยประสานงาน เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดีเสมอมา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพระคุณอย่างสูงในการตอบแบบสอบถามการวจิยัในครัง้นี้จนงานวจิยัส าเรจ็
ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบพระคุณบดิา มารดา รวมถึงญาติพี่น้องทุกคน และนายชานนท์ บูรณบรรพต ที่มอบความรกั 
ความห่วงใย ให้ค าปรกึษา และคอยเป็นก าลงัใจ ให้การสนับสนุนผู้วจิยัมาโดยตลอด รวมไปถึงเพื่อนๆ ในกลุ่ม 
MBA รุ่น 16 ทุกๆคนทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าปรกึษาในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้จนเสรจ็สมบรูณ์ 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ เป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีส่นใจประกอบธุรกจินี้ 
โดยคุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจน               
บรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดช้ีแ้นะแนวทางและอบรมสัง่สอนตลอดมาจนกระทัง่ประสบความส าเรจ็ดว้ยดใีนครัง้นี้ 
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