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บทคดัย่อ 

 
งานวิจัยครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด ์

อาดดิาสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื ผู้ที่ซือ้หรอืเคยซื้อรองเทา้แบรนดอ์าดดิาสในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสอบถาม  

ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มที่จะซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสในอนาคตแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนผูบ้รโิภคทมีลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มี
แนวโน้มทีจ่ะแนะน าหรอืชกัชวนใหค้นรูจ้กัซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 ผูบ้รโิภคทีพ่ฤตกิรรมการซือ้ดา้นเหตุผลทีท่ าใหซ้ือ้รองเทา้อาดดิาสแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้
รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 การ
รบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นตวัแปรทีส่ามารถท านาย
แนวโน้มที่จะซื้อรองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในอนาคตได้รอ้ยละ 25.0 และการ
รบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็น
ตั ว แ ป รที่ ส า ม า รถ ท า น าย แ น ว โ น้ ม ที่ จ ะ แ น ะน า ห รือ ชั ก ช ว น ให้ ค น รู้ จ ั ก ซื้ อ ร อ ง เท้ า แ บ รน ด์ 
อาดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 14.1 
 
ค าส าคญั: แนวโน้มการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้ รองเทา้แบรนดอ์าดดิาส  
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study the factors affecting the buying behavior trend for 
Adidas shoes in the Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of four hundred people 
who bought or used to buy Adidas shoes in the Bangkok metropolitan area. The instrument used for 
data collection was a questionnaire. The results of revealed that the consumers shared same 
demographic, including a different gender, average income per month and marital status demonstrated 
different types of  trends to buy Adidas shoes in the future with a statistical significance of 0.05. The 
consumers with difference demographic which consisted of different genders and marital status have 
employed different trends to introduce or to persuade people to buy Adidas shoes at a statistically 
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significance of 0.05. Those consumers with different buying behaviors in terms of reasons to buy Adidas 
shoes had different trends in terms of the buying behavior of Adidas brand shoes among consumers in 
Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.05. The consumers with different terms 
of buying behavior in terms reason of buying Adidas shoes demonstrated different trends in the behavior 
of Adidas shoes among consumers in the Bangkok metropolitan area with a statistically significant level 
of 0.05. The recognition of brand value in terms of brand loyalty is a variable that can predict tendencies 
to buy Adidas shoes among consumers in the Bangkok metropolitan area in the future by 25 percent. 
The recognition of brand value in terms of brand awareness, brand relationship, and brand loyalty is a 
variable that can predict the tendency to introduce or persuade people to buy Adidas shoes among 
consumers in the Bangkok metropolitan area by 14.1 percent. 
 
Keywords: Affecting Consumers Buying Behavior, Consumers Buying Trends, Adidas Shoes 
 
บทน า 

ตลอดปีที่ผ่านมากระแสรกัสุขภาพ และการออกก าลงักายเป็นที่ได้รบัความนิยมอย่างมาก ท่ามกลาง
สภาพสงัคมทีม่คีวามเป็นเมอืงมากขึน้ รวมถงึกระแสการแต่งกายแนวสปอรต์แฟชัน่ ทีเ่ป็นการผสมผสานระหว่าง
เครื่องแต่งกายแนวล าลอง และแนวกฬีาเขา้ดว้ยกนั ซึง่กระแสดงักล่าวส่งผลท าใหต้ลาดผลติภณัฑก์ลุ่มเครื่องแต่ง
กายแนวกฬีามอีตัราการเติบโตในระดบัที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 กลุ่มเครื่องแต่งกายแนวกฬีามมีูลค่า
ตลาดเท่ากบั 50,260.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีม่มีูลค่าตลาดเท่ากบั 45,792.90 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา
การเติบโตร้อยละ 8.89 และหากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังปี 2557 - 2559 ก็พบว่าตลาดก็มีอัตราการเติบโต
เช่นเดยีวกนั โดยอตัราการเตบิโตอยู่ในช่วงรอ้ยละ 8.27 – 12.65 (Euromonitor, 2018) นอกจากนี้ตามทีก่ระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาก าหนดนโยบาย และแผนการขบัเคลื่อนตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 
2560-2564) มกีารสง่เสรมิกจิกรรมกฬีาเชงิท่องเทีย่ว และสรา้งเมอืงกฬีาแห่งแรกในไทย (กระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีา, 2560) แสดงใหเ้หน็ว่าทางรฐับาลกใ็หค้วามสนบัสนุนเรื่องกฬีาดว้ยเช่นกนั 

ในตลาดสนิคา้รองเทา้กฬีาลูกคา้เริม่ใหค้วามส าคญักบัการเลอืกตราสนิคา้มากยิ่งขึน้ ซึง่ก่อนหน้านี้ลูกคา้
ไม่มคีวามภกัดใีนตราสนิคา้มากนกัเพราะสนิคา้มคีวามคลา้ยคลงึกนั แต่ละ 

แบรนดจ์งึต้องมกีารพฒันาคุณภาพ เทคโนโลย ีนวตักรรม และรปูแบบของผลติภณัฑเ์พื่อท าใหล้กูคา้ไม่
เปลีย่นใจไปแบรนด์อื่น ๆ รวมถึงการพฒันาตราสนิค้ากม็คีวามส าคญัเพราะตราสนิค้าเป็นสิง่ที่ลูกค้าใชแ้ยกแยะ
สนิค้า เช่น การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัตราสนิค้าจะท าให้ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูคุ้ณค่าของตราสนิคา้ไดด้ยีิง่ขึน้
หรอืการปรบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้าเพื่อให้ลูกคา้เกดิความรูส้กึแปลกใหม่ เมื่อตราสนิค้าสามารถสรา้งความจดจ า 
และครองใจผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่องย่อมสง่ผลถงึยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และการเตบิโตของแบรนด์ 

พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้กฬีาของผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น รูปแบบ
การด าเนินชวีติ ปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกที่แตกต่างกนั ปจัจยัเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจจงึต้องให้ความส าคญั หากผู้ประกอบการสามารถปรบัตวัให้เขา้กบัความต้องการของผู้บรโิภคได้ กจ็ะ
สามารถขายสนิคา้ได ้ยิง่ไปกว่านัน้หากผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ไปแลว้กลบัมาซือ้ซ ้า สม ่าเสมอ ไม่เปลีย่นใจ ย่อมเป็นสิง่
ทีผู่ป้ระกอบการคาดหวงัดว้ยเช่นกนั ลกูคา้กลุ่มนี้เป็นลกูคา้ทีม่คีุณภาพ เพราะลูกคา้ทีก่ลบัมาซือ้ซ ้ามแีนวโน้มทีจ่ะ
ซือ้ในปรมิาณทีม่ากกว่าลกูคา้ใหม่ทีเ่พิง่ลองซือ้เป็นครัง้แรก และยงัมคีวามพงึพอใจกบัการจ่ายเงนิออกไปมากกว่า
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ลูกค้าใหม่ด้วย (Gagan Mehra, 2014) ดงันัน้ผู้ประกอบการจงึต้องให้ความสนใจกบัลูกค้ากลุ่มนี้ให้มาก เพราะ
นอกจากจะท าใหย้อดขายเขา้มาหาไดเ้รื่อย ๆ แลว้ในดา้นการลงทุนกแ็ทบจะไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเลย 

แบรนด์อาดิดาสเป็นแบรนด์สินค้ากีฬาจากประเทศเยอรมัน ที่ได้รับความนิยมทัว่โลกรวมถึงใน             
ประเทศไทย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแบรนด์ไนกี้แบรนด์สนิคา้กฬีาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ขอ้มูลจากกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในปี 2560 บรษิทั อาดดิาส (ประเทศไทย) จ ากดั มรีายไดร้วม 5,390.00 ลา้นบาท 
มกี าไรสุทธ ิ802.00 ลา้นบาท ส่วนบรษิทั ไนกี ้(ประเทศไทย) จ ากดั มรีายไดร้วม 2,667.68 ลา้นบาท มกี าไรสุทธ ิ
81.35 ลา้นบาท (กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2561) แมว้่าแบรนดอ์าดดิาสจะมรีายไดร้วมสงูทีส่ดุในกลุ่มสนิคา้กฬีาใน
ประเทศไทย แต่กม็กีารแข่งขนัที่รุนแรงจากการต้องการส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มรองเท้ากฬีา ทีม่แีบรนดค์ู่แข่ง 
เช่น ไนกี ้เอสกิซ ์และอนัเดอร ์อาเมอร ์แบรนดอ์าดดิาสเองจงึต้องเตรยีมการรบัมอืเพื่อปรบักลยุทธท์างการตลาด
ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ทัง้นี้แบรนดอ์าดดิาสเป็นแบรนดท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กัในตลาดอยู่แลว้ หากผูป้ระกอบการให้
ความส าคญักบัการสรา้งการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้จะท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัตราสนิคา้และรบัรูถ้งึคุณภาพของสนิคา้มาก
ยิง่ขึน้ สิง่ที่ตามมาหากผู้บรโิภคเกดิความประทบัใจคอืความผูกพนัระหว่างตราสนิคา้กบัผูบ้รโิภค ตลอดจนการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รโิภค กจ็ะเกดิเป็นความภกัดต่ีอตราสนิคา้และสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้
อกีดว้ย 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถึงปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนด์
อาดิดาสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้พฤติกรรมการซื้อ และการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า เพื่อช่วยให้
ผู้ประกอบการน าผลการวจิยัไปใช้ปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑ์ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้รโิภคใหด้ยีิง่ขึน้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปจัุบนั และการแข่งขนั
จากคู่แขง่ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพสมรส 

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินค้า ด้านคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้น
ความผูกพนักบัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
   1.1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

อาชพี สถานภาพสมรส 
   1.2 พฤตกิรรมการซือ้ ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้ 
   1.3 การรบัรู้คุณค่าตราสนิคา้ ด้านการรูจ้กัตราสนิคา้ ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู ้ดา้นความผูกพนักบัตรา

สนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่  แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. ผูบ้รโิภคทมีลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน อาชพี 

และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ผูบ้รโิภคทมีพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนด์
อาดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

3. การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความผกูพนั
กบัตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า และด้านสนิทรพัย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสนิค้าส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) 
ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิหรอืรายได ้การศกึษา และ
ขนาดครอบครวั เหล่าน้ีเป็นปจัจยัส่วนบุคคลที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึ่งผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดินี้มา
เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนันัน้ ส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูค้ณุค่าตราสินค้า ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎขีอง Aaker (2008) ทีก่ล่าวว่า
คุณค่าตราสินค้านัน้มีองค์ประกอบ 5 ด้านด้วยกนัคือ 1. ด้านการรู้จกัตราสินค้า (Brand Awareness) 2. ด้าน
คุณภาพที่ถูกรบัรู ้(Perceived Quality) 3. ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า (Brand Associations) 4. ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และ 5. ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า (Brand Assets) ซึ่ง
องคป์ระกอบทัง้ 5 ส่วน ลว้นมคีวามส าคญัในการน าไปสูก่ารสรา้งมลูค่าหรอืคุณค่าใหก้บัตราสนิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภค
มองเหน็คุณค่าและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้อย่างด ีมคีวามมัน่ใจในการซือ้สนิคา้และมคีวามประทบัใจจากการ
ใช้สินค้า ซึ่งผู้วิจยัได้น าแนวความคิดนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้าทัง้ 5 ด้านที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) 
แนวคดิการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ซื้อและการใช้ของผู้บรโิภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภค
ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถสนองความพงึ
พอใจของผู้บรโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งตารางแสดงการใชค้ าถาม 7 ค าถามประกอบไปดว้ย 1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who) 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) 3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why) 4. ใครมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ 
(Whom) 5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อไร (When) 6 ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (Where) 7. ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร (How) และเพื่อ
ค้นหาค าตอบ 7. ประการหรือ  7Os ซึ่ งประกอบด้วย  Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 
Occasions, Outlets และ Operations ซึ่งเป็นลกัษณะของพฤตกิรรมของผู้บรโิภคเพื่อน ามาวเิคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้รโิภครวมถงึการก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการซ้ือซ ้า ผู้วจิยัได้ใช้ทฤษฎีของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามซบัซอ้นมาก ก่อนซือ้ผูบ้รโิภคตอ้งการทศันคตทิีด่ ีประสบการณ์จากการทดลองใช้
ครัง้ก่อนและอทิธพิลภายนอก ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะสง่ผลไปถงึการซือ้ การใช ้และความรูส้กึพงึพอใจหลกัจากการใช ้
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กระทัง่เปลีย่นเป็นทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดินี้มาเป็นแนวทางในการศกึษาถงึแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูท้ีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเท้าแบรนดอ์าดดิาสในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไม่

ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื ผูท้ีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่

ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึค านวณขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวน
ประชากรของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) ก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 
5% จากการค านวนจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน ผู้วจิยัเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 15 คน รวมขนาด
ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ในการศกึษาครัง้นี้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซึ่ง

สร้างขึ้นเพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดม้าจากการศกึษาเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎแีนวความคดิงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษา โดยแแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 

สว่นที ่1 แบบสอบถามดา้นลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี สถานภาพสมรส ซึง่เป็นแบบสอบถามทีม่คี าถามใหเ้ลอืกตอบหลายค าตอบ
ใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ 

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ จ านวน 7 ขอ้เป็นค าถามปลายเปิด (Opornod-ended 
question) จ านวน 3 ขอ้และค าถามปลายปิด (Closed-ended question) จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าสินค้ารองเท้าแบรนด์อาดิดาส มีลักษณะ
แบบสอบถาม Likert Scale รวมจ านวน 16 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิละโปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
1 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) จดัหมวดหมู่เพื่อทราบลกัษณะ ไดแ้ก่  
   1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบลักษณะประชากรทัว่ไปโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) 

แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 
   1.2 วเิคราะหข์อ้มลู พฤตกิรรมการซือ้ การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้

แบรนดอ์าดดิาส โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ธิทีางสถติิ 
   2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี(Independent t - test) ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่จากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็น

อสิระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1 ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ และดา้นสถานภาพสมรส ทีส่ง่ผล
ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   2.2 สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One - way Anova) ใช้เปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้แก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ 
ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ ดา้นอาชพีทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนด์
อาดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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   2.3 สถติวิเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ใชใ้นการวเิคราะหต์วัแปรตามที่
มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระหลายตวั โดยตวัแปรอสิระแต่ละตวัไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเอง แต่จะมคีวามสมัพนัธ์
เชงิเสน้กบัตวัแปรตาม เพื่อวเิคราะหก์ารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อรองเทา้แบรนด์
อาดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นการทดสอบสมมตฐิานที ่3 
 
ผลการวิจยั 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 อายุ 25 - 34 ปี จ านวน 303 คน การศกึษาระดบัปรญิญาตรจี านวน 285 คน รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 110 คน มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 247 คน สถานภาพ
โสดจ านวน 330 คน  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ พบว่าปจัจุบนัผู้ตอบแบบสอบถามมีรองเท้ากีฬาแบรนด ์
อาดดิาส 2 คู่ ระดบัราคาในการซื้อรองกฬีาแบรนด์อาดดิาสเท่ากบั 3,800 บาท ความถี่ในการซื้อรองเท้าแบรนด์
อาดดิาสในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนคอื 1 คู่ เหตุผลทีท่ าใหซ้ือ้รองเทา้กฬีาแบรนดอ์าดดิาสมากทีส่ดุคอื รปูแบบของ
ผลิตภัณฑ์ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์อาดิดาสมากที่สุดคือ ตนเอง ช่องทางที่เลือกหาก
ต้องการซือ้รองเทา้กฬีาแบรนดอ์าดดิาส มากทีสุ่ดคอื รา้นค้าของอาดดิาส การวางแผนและหาขอ้มูลรองเท้ากฬีา
แบรนดอ์าดดิาสก่อนตดัสนิใจซือ้จากแหล่งทีม่ากทีส่ดุคอื อนิเทอรเ์น็ต  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า พบว่าผู้บรโิภคมีความ
คดิเหน็โดยรวมเกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัดมีคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.889  

ผูบ้รโิภคทมีลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 

ผูบ้รโิภคทมีพีฤติกรรมการซื้อดา้นเหตุผลที่ซือ้แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้แบรนด์
อาดดิาสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้ ักตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิค้า และด้านความภกัดต่ีอ
ตราสนิค้า เป็นตัวแปรสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 14.1 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้รองเทา้และมแีนวโน้มทีจ่ะแนะน าหรอืชกัชวนใหค้นรูจ้กั
ซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในเพศหญิงจะมีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้มากกว่าผูช้าย เนื่องจากลกัษณะนิสยัของเพศหญงิมกัชอบซือ้สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเครื่องแต่ง
กายและรองเทา้ มากกว่าเพศชายทีม่กัจะชอบซือ้สนิคา้ทีม่เีทคโนโลยใีหม่ ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติมิา คง
ชยั (2560) คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านระดบัราคาในการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger โดยเฉลี่ยครัง้ละกี่บาท แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้รองเทา้และมแีนวโน้มทีจ่ะแนะน าหรอืชกัชวนใหค้นรูจ้กั
ซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาส ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากอายุแต่ละช่วงวยัไม่ไดส้่งผล
ถงึการใส่รองเทา้กฬีา สามารถใส่ไดทุ้กวยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรองเท้ากฬีายี่ห้อไนกี้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุ
ต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นจ านวนรองเทา้กฬีายีห่อ้ไนกีท้ีม่ ีดา้นจ านวนรองเทา้ทีซ่ือ้แต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่อายุเป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องพฤตกิรรมและความคดิ อกี
ทัง้ยงัเป็นตวัก าหนดความแตกต่างของความยากง่ายในการชกัจงูใจดว้ยกนั 

3. ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้าและมีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรูจ้กัซื้อรองเท้าแบรนด์อาดดิาส ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เนื่องมาจากไม่ว่า
กลุ่มผูบ้รโิภคจะมรีะดบัการศกึษาใดต่างกใ็หค้วามส าคญัในการเลอืกซือ้รองเทา้เพื่อสวมใสแ่ละเหมาะสมกบัตนเอง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีะภทัร ปิยะรมัย ์(2555) ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้ Converse ของนกัศกึษา
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่านักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่มีระดบั
การศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ รองเท้า Convers ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาดไม่แตกต่างกนักนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

4. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสในอนาคตแตก
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้35,001 - 45,000 บาท บาท มแีนวโน้มทีจ่ะ
ซือ้รองเทา้มากทีสุ่ด ซึง่รายไดเ้ป็นปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการเลอืกบรโิภคของบุคคล ทัง้
ยงัเป็นตวัก าหนดความต้องการของบุคคลคนด้วย ดงันัน้ผู้ที่มรีายได้มากจงึแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้าในอนาคต
มากกว่าผู้ที่มรีายได้น้อย สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธติิมา คงชยั (2560) คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ย
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเทา้ Onitsuka Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาใน
การซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger โดยเฉลีย่ครัง้ละกีบ่าท แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ.ิ0.05  

5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะแนะน าหรอืชกัชวนใหค้นรูจ้กัซือ้รองเทา้แบ
รนด์อาดดิาสไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก รองเท้าแบรนด์อาดิดาสเป็นที่นิยมและมี
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนมาก ท าใหผู้้บรโิภคเขา้ถึงไดง้่ายจงึไม่เกดิการแนะน าหรอืชกัชวนใหค้นรูจ้กั
ซือ้รองเท้าแบรนด์อาดดิาสในกลุ่มคนที่มรีายได้เพยีงพอทีจ่ะซื้อรองเท้า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติมิา คงชยั 
(2560) คุณค่าตราสินค้าที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปจัจุบนัท่านมรีองเทา้ Onitsuka Tiger ทัง้หมดทีคู่่และดา้นความถี่ทีท่่านซือ้
รองเทา้ Onitsuka Tiger กีค่รัง้ / 6 เดอืนไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ.ิ0.05 

6. ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะซื้อรองเทา้และมแีนวโน้มทีจ่ะแนะน าหรอืชกัชวนใหค้น
รูจ้กัซื้อรองเท้าแบรนด์อาดดิาส ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 เนื่องจากแบรนด์อาดดิาสเป็นที่
นิยมอยู่แล้ว ทุกอาชพีสามารถใส่รองเท้าแบรนด์อาดิดาสได้ในหลากหลายโอกาส เช่น พนักงานบรษิัทเอกชน
สามารถสวมใส่ไปท างานหรอืออกก าลงักาย นักเรยีนนกัศกึษาสามารถสวมใสอ่อกไปเรยีนหรอืไปเทีย่วในวนัหยุด 
สอดคลอ้งกบั ธติมิา คงชยั (2560) คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka 
Tiger ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปจัจุบนัท่านมรีองเทา้ Onitsuka Tiger ทัง้หมดทีคู่่และดา้นความถี่
ทีท่่านซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger กีค่รัง้ / 6 เดอืนไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ.ิ0.05 
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7. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้าและมีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือ
ชกัชวนให้คนรูจ้กัซื้อรองเท้าแบรนด์อาดดิาส แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยสถานภาพ
สมรส / อยู่ดว้ยกนั จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้มากกว่าสถานภาพโสด เนื่องจากจะต้องใหค้วามส าคญั
กบัทัง้ตวัเองและคนในครอบครวั ทัง้ยงัมสีภาพคล่องทางการเงนิสูงกว่าสถานภาพโสดเพราะการมคีรอบครวัได้
ผ่านจุดเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมาแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัคมน ภู่ทอง (2550) ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรสต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อด้านแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้แตกต่างกนั กนัที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

8. ผูบ้รโิภคทีพ่ฤตกิรรมการซือ้ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้แตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสในอ
นาคและมแีนวโน้มทีจ่ะแนะน าหรอืชกัชวนใหค้นรูจ้กัซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสแตกแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 โดยสื่อออนไลน์มผีลต่อมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดดิาสของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด เน่ืองจากในปจัจุบนัสือ่ออนไลน์เขา้มามบีทบาทในชวีติของทุกคนตัง้แต่ตื่นนอนจนถึง
เขา้นอน ทุกคนรบัขอ้มูลข่าวสารตลอดดงันัน้จงึบุคคลจงึถูกกระตุ้นให้เกดิการอยากได้อยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้รบัขอ้
ขา่วสารมขีอ้มูลเยอะขึน้กจ็ะแนะน าบอกต่อใหบุ้คคลทีรู่จ้กัซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสดว้ย สอดคลอ้งกบั ธรีะภทัร 
ปิยะรัมย์  (2555) ป ัจจัยที่มีผล ต่อการเลือกซื้ อรองเท้ า Converse ของนักศึกษ าคณ ะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่าโดยส่วนใหญ่เหตุผลทีท่ าใหซ้ือ้รองเทา้ Converse เพราะเป็นสิง่จ าเป็นตอ้งใชใ้นบาง
โอกาสโดยจะซือ้ไวใ้ชเ้อง รวมถงึปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย สื่อออนไลน์กป็จัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเทา้ 
Converse  

9. การรบัรู้คุณค่าตราสนิคา้ด้านความผูกพนักบัตราสนิค้าและด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า เป็นตวัแปร
สามารถท านายแนวโน้มทีจ่ะซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสในอนาคตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 
25.0 เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามเหน็วา่รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสแตกต่างจากรองเทา้แบรนดอ์ื่นและรูส้กึมัน่ใจทุกครัง้ทีส่วม
ใส่ย่อมท าใหเ้กดิความผูกพนักบัตราสนิคา้ ซึง่ผลการศกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สอดคลอ้งกบั Aaker 
(2008) อธบิายว่าการสรา้งความผูกพนักบัตราสนิค้า คอืการท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจในผลติภณัฑ์ดยีิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์คอื สรา้งความโดดเด่นของสนิคา้ เป็นเหตุผลให้ผู้บรโิภคซื้อสนิค้า และท าให้เกดิผูบ้รโิภคเกดิทศันคติ
หรอืความรูส้กึทีด่ ีน าไปสู่การขยายตราสนิค้าทีเ่ป็นการน าเอาลกัษณะเด่นของสนิคา้ทีผู่้บรโิภคผูกพนัมาต่อยอด
เพื่อเพิม่ยอดขาย 

หากผูบ้รโิภคคดิว่ารองเทา้แบรนดอ์าดดิาสมคีวามเหมาะสมกบัตวัผูบ้รโิภคและเป็นรองเทา้ที่ดกีว่าตรา
สนิคา้อื่น ๆ กจ็ะเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้กบัผูบ้รโิภคแมจ้ะมผีูแ้นะน าใหซ้ือ้รองเทา้แบรนดอ์ื่นๆ กไ็ม่เปลีย่นใจ
ไปซือ้เพราะเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ มกีารนึกถงึ และมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ใดแลว้ย่อมเปลีย่นใจไดย้าก จงึ
ส่งผลต่อแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้าในอนาคต สอดคล้องกบั Schiffman L. G. (2010) กล่าวว่าความภักดีต่อตรา
สนิคา้หมายถงึความพงึพอใจทีส่ม ่าเสมอจนกระทัง่อาจมกีารซือ้ตราสนิคา้เดมิในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง
ในอนาคต ดา้น 

10. การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ เป็นตวัแปรสามารถท านายแนวโน้มทีจ่ะแนะน าหรอืชกัชวนใหค้นรูจ้กัซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดดิาสของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 14.1 ตราสนิค้าอาดิดาสเป็นตราสนิค้าที่มีชื่อเสยีง สามารถจดจ า
สญัลกัษณ์ได้ง่าย จงึเป็นทีรู่้จกัของผู้บรโิภค เมื่อพูดถึงสนิคา้ประเภทกฬีากจ็ะนึกถงึตราสนิคา้อาดดิาส ส่งผลให้
สามารถแนะน าบอกต่อไดง้่ายเมื่อมผีูส้อบถามหรอืขอค าแนะน าในการเลอืกซือ้รองเทา้ สอดคลอ้งกบั ดวงพร เลศิ
สริลิดากุล (2561) ไดก้ล่าวว่าการรูจ้กัตราสนิคา้คอืสิง่ทีบ่รษิทัไดต้ัง้ใจน าเสนอใหผู้บ้รโิภครบัรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ ทัง้
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ชื่อบรษิทั ตราสญัลกัษณ์ ส ีสโลแกนหรอืจะเป็นโฆษณาในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้เป็นทีม่าของการรูจ้กัตราสนิคา้ 
ยิง่ตราสนิคา้จดจ าง่ายกจ็ะถูกพดูถงึ ถูกยกตวัอย่างไดบ้่อยกว่าตราสนิคา้จดจ ายาก  

เมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่และมีการพูดถึงตราสนิค้าอาดิดาสอยู่เสมอแสดงถึ งความผูกพนัระหว่าง
ผู้บริโภคกบัตราสนิค้าอาดิดาส ย่อมมีการอยากแนะน าหรือบอกต่อถึงประสบการณ์ที่ดีที่ได้รบั สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ทวทีรพัย ์แสพลกรงั (2558) พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้สง่ผลต่อความพงึ
พอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

เมื่อผู้บรโิภคพอใจในคุณภาพและบรกิารกจ็ะเกดิความภักดต่ีอตราสนิค้าและจะมีการแสดงออกมาใน
หลายรูปแบบ เช่น แนะน าหรือชกัชวนให้คนรู้จกัซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาส สอดคล้องกบั Schiffman L. G. 
(2010) กล่าวว่าความภกัดต่ีอตราสนิคา้คอืใจเตม็ใจหรอืชื่นชอบจากการไดร้บัการตอบสนองจากสนิคา้หรอืบรกิาร 
ทัง้ยงัเป็นปจัจยัหลกัทีบ่่งบอกโอกาสของตราสนิคา้ทีถู่กซือ้หรอืขาย ท าให้ทราบถงึความคาดหวงัที่มต่ีอยอดขาย
และก าไรของตราสนิคา้ในอนาคตใด ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงที่มีรายได้ 35,000 ถึง 
45,000 บาท ดงันัน้ผลติภณัฑ์ควรม ีส ีและรูปแบบรองเทา้ให้เลอืกหลากหลายสามารถใส่ไดใ้นทุกโอกาส เพื่อให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั หากผูบ้รโิภคชอบในตวัผลติภณัฑก์ส็ามารถตดิสนิใจซือ้ไดเ้ลย 

2. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มครอบครวั โดยมผีลติภัณฑ์ที่
สามารถใสไ่ดท้ัง้ชายหญงิใหส้ามารถใสเ่ป็นคู่ หรอืผลติภณัฑส์ าหรบัเดก็ส าหรบัครอบครวัทีม่ลีกู เมื่อผลติภณัฑต์รง
กบัความตอ้งการผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิการซือ้ซ ้าและแนะน าหรอืบอกต่อคนรูจ้กั 

3. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ โดยใช้ 
กลยุทธท์ีมุ่่งสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ โดยการใหข้อ้มลูและแนะน าสนิคา้ทีเ่หมาะกบัผูบ้รโิภคก่อนซือ้เสมอเพื่อให้
ผูบ้รโิภคเกดิความมัน่ใจทีไ่ดส้วมใสแ่ละสามารถใสไ่ดทุ้กวนักจ็ะเกดิความผกูพนักบัตราสนิคา้ 

4. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าด้านการรู้จกัตราสนิค้า ให้ผู้บริโภค
สามารถจดจ าสญัลกัษณ์ตราสนิคา้ได ้โดยการใชใ้ชส้ื่อออนไลน์ในการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิการรูจ้กัตราสนิคา้มา
ขึน้ โดยการโฆษณาผ่านช่อง Youtube หรอื Line ad เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเรว็ ผูบ้รโิภคอยู่กบั
ช่องทางเหล่านี้ตลอดเวลา อกีทัง้หากผูบ้รโิภคเหน็ตราสนิคา้บ่อยกจ็ะสามารถท าใหจ้ดจ าตราสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี
สง่ผลใหเ้มื่อผูบ้รโิภคนึกถงึสนิคา้กฬีากจ็ะนึกถงึตราสนิคา้อาดดิาสเป็นอนัดบัแรก 

5. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า โดยการ
สือ่สารกบัผูบ้รโิภคอย่างสม ่าเสมอ มกีารแจง้สทิธพิเิศษและขอ้มลูขอสนิคา้ใหม่ใหผู้บ้รโิภคทีเ่ป็นผูใ้ชผ้ลติภณัฑไ์ด้
ทราบก่อน เมื่อผูบ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้กจ็ะกลายเป็นลกูคา้ทีม่คีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้  

6. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า คุณภาพ
ของสนิค้าโดยการใชว้สัดุที่ดใีนการผลติ มกีารใส่นวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาในรองเทา้ให้ผูบ้รโิภครูส้กึคุ้มค่าเมื่อใช้
งาน เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และการรบัรูใ้นคุณภาพของตราสนิค้า 

7. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ใชก้ลยุทธ์
การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กบัลูกค้า โดยการปรบัปรุงร้านให้แตกต่างจากร้านรองเท้ากฬีาแบรนด์อื่น ๆ 
รวมถึงอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลกบัลูกค้า ยิ่งไปกว่านัน้หากเป็นลูกค้าประจ าก็
จะต้องจดจ าชื่อลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าได้รบัการปฏบิตัิอย่างน่าประทบัใจและมปีระสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง 
การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้กจ็ะดขีึน้   
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