คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความตัง จ อตราสิ นค้ารองเท้ากี าของผูบ้ ริ โภค นเขต
กรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY AFFECTING PURCHASE INTENTION OF CONSUMERS
IN BANGKOK TO SPORT SHOE BRAND
นภวรรณ คณานุรกั ษ์
Napawan Kananurak

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
School of Business, University of Thai Chamber of Commerce

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณค่าสินค้ารองเท้ากีฬากับ
คุ ณ ค่ า สิน ค้า รองเท้า กีฬ า และความสัม พัน ธ์ระหว่า งคุ ณ ค่ า สิน ค้า กับ ความตัง้ ใจซื้อ รองเท้า กีฬ าของผู้บ ริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ประชากรคือ ผู้ บ ริโ ภคที่ ซ้ื อ ผลิต ภัณ ฑ์ ร องเท้ า กี ฬ าที่ ม ีอ ายุ ต ัง้ แต่ 18 – 60 ปี ที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง คือการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิโดยแบ่งเป็ นช่วงอายุ
และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม มีค่าระดับความเชื่อมันเท่
่ ากับ .946 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตรา
สินค้า (X1) และความภักดีต่อตราสินค้า (X2) มีความสัมพันธ์กบั คุณค่าตราสินค้า (Y) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (Sig.= .024
และ Sig.=.000) สมการความถดถอยทีค่ าดไว้คอื Y = .309+.146X1 + .748X2 สมการนี้ชใ้ี ห้เห็นว่าการเชื่อมโยงความคิด
เกีย่ วกับตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า เช่นเดียวกันกับความตัง้ ใจซือ้ (Y)
ที่ผ ลวิจ ัย พบว่ามีค วามสัม พัน ธ์เชิงบวกกับ คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า (X1) โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์ก ารถดถอยเชิงเส้น
Y = 1.419 + 0.616X1 (Sig. = .000 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05)
คาสาคัญ : คุณค่าตราสินค้า, ความตัง้ ใจซือ้
ABSTRACT
This research is a descriptive study of the relationship between the factors determining brand
equity and brand equity, and the relationship between brand equity and purchase intention of consumers
in Bangkok to sport shoe brand. The population is the group of consumers purchasing or having
purchased sport shoes with age range of 18-60 years and living in Bangkok. A sample of 400 respondents
was made by stratified quota sampling at separation from the levels of age and purposive sampling
determining occupations. The data were collected through questionnaire with reliability coefficient of
0.946 and analyzed with statistical method of multiple regression. The finding indicates a significant
relationship between the two factors of Brand Association (X1) and Brand Loyalty (X2) and Brand
Equity (Sig.= .024 และ Sig.=.000 at statistically significant level of 0.05). The resulting linear relationship
is Y = 0.309 + 0.146X1 + 0.748X2. This indicates the positive influence of Brand Association and Brand
Loyalty on the Brand Equity of the product. The Purchase Intention was also found to be positively
linked to the Brand Equity as implied by the resulting linear regression being Y = 1.419 + 0.616X1
(Sig. = .000 at statistically significant level of 0.05).
Keywords: Brand Equity, Purchase Intention

บทนา
สภาพแวดล้อมทางการตลาดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การแข่ ง ขัน ระดั บ

เศรษฐกิจโลก ทาให้บริษทั ในอุตสาหกรรมต่างๆ พยายาม
ผลักดันให้บริษทั ของตนเองมีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันที่
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ยังยื
่ น แต่ขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันทีย่ งยื
ั ่ นนี้ไม่ได้เกิดจาก
ปั จจัยที่จบั ต้องได้เท่านัน้ แต่ยงั ได้มาจากปั จจัยที่จบั ต้อง
ไม่ได้ (Priem and Butler, 2001a) อย่างคุ ณ ค่าตราสินค้า
ที่สามารถส่งมอบคุ ณ ค่าให้แก่ ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความพึงพอใจจากการได้ใช้หรือครอบครองตราสินค้านัน้ ๆ
(Aaker, 1991) รวมทัง้ ชื่อตราสินค้าทีล่ กู ค้าตระหนักถึงหรือ
จดจาได้ ยังช่วยเพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการที่จะทา
ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและการตัดสินใจซือ้ ในครัง้ ต่อไป
(Wang, 2006)นั ก การตลาดจึง ได้ให้ค วามส าคัญ กับ การ
จัดการคุณค่าตราสินค้า เพื่อสร้างตราสินค้าให้มคี ุณค่าและ
กลายเป็ นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สาคัญ และเป็ นตรา
สินค้าทีล่ กู ค้าต้องการครอบครองเป็ นเจ้าของ
ใน อุ ต สาห ก รรม รองเท้ า กี ฬ า นั บ เป็ น ห นึ่ ง
อุตสาหกรรมที่มกี ารแข่งขันกันสูงเพื่อที่จะครอบครองส่วน
แบ่งทางการตลาดให้ได้มากกว่าคู่แข่งขัน จากข้อมูลส่วน
แบ่งตลาดรองเท้ากีฬาทัวโลกพบว่
่
าตราสินค้าไนกี้มสี ่วน
แบ่ ง ตลาดร้อ ยละ 36.4 รีบ อค ร้อ ยละ 12 และ อาดิด าส
ร้อยละ 9.1 แต่ ตลาดรองเท้ากีฬ าในประเทศไทยมีมูลค่า
3,000 ล้านบาท พบว่าส่วนแบ่งตลาดมีความแตกต่างจาก
ตลาดทัวโลก
่
โดยอาดิดาส มียอดขาย 600 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 20 รองลงมาคือคอนเวิรส์ มียอดขาย 400 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.33 และ ไนกี้ มียอดขาย 300 ล้าน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 (Sport shoe boiling and profoundly
made by “Design”, 2017 online) ซึ่ ง จ ะ เห็ น ว่ า ก า ร
ยอมรับ ตราสิน ค้ า รองเท้ า กี ฬ าในแต่ ล ะตลาดมี ค วาม
แตกต่างกัน และส่งผลให้คุณค่าตราสินค้าในแต่ละตลาดมี
คุณค่าไม่เหมือนกัน
อุ ต สาหกรรมรองเท้า กีฬ าในประเทศถึงแม้ว่ามี
มูลค่าตลาดเพียง 3,000 ล้านบาทเท่านัน้ แต่ แนวโน้มการ
ออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพของคนไทยมีอตั ราเพิม่
สูง ขึ้น (Kawphraek, 2003 online) จึง มีผ ลต่ อ อัต ราการ
เจริญ เติบโตของตลาดรองเท้ากีฬาเพิม่ มากถึงร้อยละ 30
โดยเฉพาะตลาดรองเท้าวิง่ ซึ่งมีตราสินค้าที่เป็ นที่ยอมรับ
จากลูก ค้าอยู่ 5 ตราสิน ค้า คือตราสิน ค้าไนกี้ อาดิดาส รี
บอค มิซูโน และเอสิค แต่ถ้าประเมินว่าตราสินค้าใดเป็ น
ตราสินค้าที่มสี ายผลิตภัณ ฑ์ครอบคลุมสินค้า ทุกประเภท
กี ฬ าจะมี เ พี ย งตราสิ น ค้ า ไนกี้ และอาดิ ด าส เท่ า นั ้น
(Webmaster Marketeer, 2015 online) และยังพบว่าตรา
สิน ค้า ต่ า งๆพยายามที่จ ะแข่ง ขัน เพื่อ ให้ ต ราสิน ค้า ของ
ตนเองเป็ น ที่ย อมรับ จากลูก ค้าและมีย อดขายเป็ น อัน ดับ

ต้นๆ โดยการแข่งขันกันออกสินค้ารุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดกี ว่าคูแ่ ข่งขัน
การออกแบบสินค้านี้ ไม่ได้เพียงออกแบบให้สวย
ถูกใจลูกค้าเท่านัน้ แต่ยงั ใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบ
รองเท้าให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ในการใช้
งานของกลุ่มลูกค้า ซึ่งการกระทาดังกล่าวจัดเป็ นการสร้าง
ข้อ ได้เปรีย บในการแข่งขัน โดยใช้ปั จ จัย ที่จ บั ต้อ งได้ แต่
อย่างทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นการมีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันโดย
ใช้ปัจจัยทีจ่ บั ต้องได้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ รวมทัง้
คุณค่าตราสินค้าในแต่ละตลาดยังมีคุณค่าไม่เท่ าเทียมกัน
ด้วย จึงต้องใช้ปั จจัยที่จบั ต้องไม่ได้ โดยการสร้างคุ ณ ค่า
ตราสินค้า ซึ่งคุ ณ ค่าตราสินค้าจะเกิดขึ้นได้นัก การตลาด
จะต้องจัดการให้ตราสินค้านัน้ มีองค์ประกอบ 4ประการคือ
ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) การตระหนักถึง
ตราสินค้า (Brand Awareness)คุณภาพที่รบั รู้ (Perceived
Quality) และการเชื่อ มโยงความคิด เกี่ย วกับ ตราสิน ค้ า
(Brand Association) (Aaker,1991) จึงจะเป็ นตราสินค้าที่
มีคุ ณ ค่ า ต่ อ ลู ก ค้ า และมีแ นวโน้ ม เป็ นตราสิน ค้ า ที่ ลู ก ค้ า
ต้องการครอบครองและตัง้ ใจซือ้ ในครัง้ ต่อไป
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีค วามสนใจที่จะศึก ษา เรื่องคุ ณ ค่า
ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อตราสินค้ารองเท้ากีฬา
ของผู้บ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานครเพื่อ ที่จ ะเข้า ใจว่ า
ผู้บ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร มีร ะดับ ความคิด เห็น
เกี่ยวกับองค์ป ระกอบคุ ณ ค่าตราสินค้า คุ ณ ค่าตราสิน ค้า
รองเท้ากีฬา และระดับความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬา
ของผู้บริโภคอยู่ในระดับใด รวมทัง้ น้ าหนักความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาทีม่ ตี ่อ คุณค่า
ตราสินค้า และน้ าหนักความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้า
รองเท้ากีฬาทีม่ ตี ่อความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของ
ผู้ บ ริโ ภค ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาผู้ ท่ี ส นใจสามารถ
นาไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และนักการตลาดรองเท้า
กีฬ าสามารถเห็น ผลความสัม พัน ธ์ระหว่า งองค์ป ระกอบ
คุณค่าตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าและระดับ ความตัง้ ใจซื้อ
ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผู้บริโภค และสามารถนาผลไป
ใช้ในการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เข้มแข็งมากยิง่ ขึน้
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วัต ปุ ระสงค์
1. เพื่อค้นหาสมการเส้นตรงที่สามารถประเมิน
น้ าหนัก ความสัม พัน ธ์ข ององค์ป ระกอบคุ ณ ค่าตราสิน ค้า
รองเท้ากีฬาทีม่ ตี ่อคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา
2. เพื่อค้นหาสมการเส้นตรงที่สามารถประเมิน
น้ าหนักความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาที่ม ี
ต่อความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภค

นิ ยาม พั ท์เ พาะ
คุณ ค่าตราสินค้า หมายถึง การเพิ่มคุ ณ ค่าให้กบั
สินค้าและบริการ ที่สะท้อนออกมาเป็ นความคิด ความรูส้ กึ
ความชอบ การกระทาของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้า
องค์ป ระกอบคุ ณ ค่ าตราสิน ค้า หมายถึง คุ ณ ค่ า
ของตราสินค้าที่เกิดจากองค์ประกอบพื้นฐาน 4ประการ ที่
ประกอบด้วยความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) การ
ตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) คุณภาพที่รบั รู้
(Perceived Quality) และการเชื่อ มโยงความคิด เกี่ย วกับ
ตราสินค้า (Brand Association)
ความ ตั ้ง ใจซื้ อ หมายถึ ง ความตั ้ง ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริโภคตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งที่จะมีผลต่อการซื้อใน
ครัง้ ต่อไป

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะ ด้รบั
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มาทาให้เห็นน้ าหนักความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาทีม่ ตี ่อคุณค่า
ตราสินค้ารองเท้ากีฬาผูป้ ระกอบการรายเก่าและรายใหม่ใน
อุตสาหกรรมรองเท้าสามารถนาผลไปใช้ในการสร้างตรา
สินค้าให้มคี ุณค่าเพิม่ ขึน้ โดยการกาหนดคุณลักษณะและ
คุ ณ สมบั ติ ข องตราสิน ค้ า รองเท้ า กี ฬ า และกระตุ้ น ให้
ผู้บ ริโ ภคเกิ ด ความตัง้ ใจซื้ อ ตราสิน ค้า รองเท้ า กีฬ าของ
ผูป้ ระกอบการ

ทบทวนวรรณกรรม
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ละความตัง จ อ
พ ติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภ ค หมายถึ ง พ ติ ก รรม ที่
ผู้บ ริโภคแสดงออกมาในลัก ษณะของการค้น หา การซื้อ
การใช้ การประเมิน และการทิง้ สินค้าและบริการทีผ่ บู้ ริโภค
คาดหวัง ว่ า จะสามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ บ ริ โ ภคได้ (Schiffman, Kanuk and Lazar, 2007) ซึ่ ง
นั ก การตลาดที่ จ ะประสบความส าเร็จ ได้ และสามารถ
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ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ เ ป็ นอย่ า งดี นั ้น
Schiffman, Kanuk and Lazar (2007) ได้เสนอแนวคิด 3
ประการ คือ (1) การส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า (2) การสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และ (3) การทาให้ลูกค้าจดจา
สิน ค้า บริก ารและตราสิน ค้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูก ค้าเกิด
พ ติ ก รรมการซื้ อ ซ้ า หรือ ความตั ง้ ใจที่ จ ะกลับ ไปซึ้ อ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และตราสินค้าเดิมที่ตนเองเห็นถึงคุณค่า
พอใจ และจดจาได้
ในการตัด สิน ใจซื้อ ของผู้ บ ริโ ภคมีข นั ้ ตอนการ
ตัดสินใจ 5 ขัน้ ตอน คือ 1. การตระหนักถึงปั ญหา 2. ค้นหา
ข้อ มูล 3. การประเมิน ทางเลือก/การก าหนดทางเลือก4.
ก ารตั ด สิ น ใจ ซื้ อ แ ล ะ 5. พ ติ ก รรม ห ลั ง ก า รซื้ อ
(Schiffman, Kanuk and Lazar, 2007; Kolter, 2015) ซึ่ ง
ในขัน้ ตอนของการตัดสินใจซื้อนี้ พบว่ามีช่องว่างเกิดขึ้น
ระหว่างการกาหนดทางเลือก กับการตัดสินใจซื้อ คือความ
ตัง้ ใจซื้อ (Purchase Intension) และการตัด สิน ใจซื้อ ของ
ผู้ บ ริโ ภคนี้ มีท ัง้ การตัด สิน ใจซื้อ ผ่ า นทัง้ 5 ขัน้ ตอน จะ
เกิด ขึ้น ในกรณี ท่ีไม่เคยมีป ระสบการณ์ ซ้ือ สิน ค้า บริก าร
และตราสิน ค้า ประเภทนั น้ มาก่ อ น รวมทัง้ ยังเป็ น การใช้
จ่ายเงินในสัดส่วนทีค่ ่อนข้างมากเมื่อมีการเปรียบเทียบกับ
รายได้ และในกรณี ท่ีผู้ บ ริโ ภคมีป ระสบการณ์ มีข้อ มู ล
คุ้น เคย รับ รู้ถึง คุ ณ ภาพ มีค วามชอบ มีค วามภัก ดี และ
จดจาได้ในสินค้า บริการ และตราสินค้าใดแล้ว ผูบ้ ริโภคจะ
ไม่จาเป็ นต้องผ่าน 5 ขัน้ ตอน ผูบ้ ริโภคอาจจะผ่านเพียงขัน้
ที่ 1 คือ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญหา และข้า มไปขัน้ ที่ 4 ท าการ
ตัดสินใจซือ้ ได้เลย (Kolter, 2015) ซึง่ นักการตลาดอยากให้
เกิดการลัดขัน้ ตอนดังกล่าว เพราะจะทาให้ผบู้ ริโภคมีความ
ตัง้ ใจซื้อตราสินค้าของตนเอง โดยไม่ต้องผ่านขัน้ ตอนการ
ประเมินทางเลือกใหม่ ดังนัน้ จึงต้องมีการสร้างตราสินค้า
ของตนเองให้ผู้บ ริโภครู้จกั จดจาได้ม ีค วามชอบ คุ้นเคย
รับรูถ้ งึ คุณภาพ และอื่นๆ หรือจะเรียกได้วา่ การสร้างคุณค่า
ตราสินค้า เพราะคุณค่าตราสินค้านี้จะส่งผลต่อความตัง้ ใจ
ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภ ค (Arnett, Laverie and Melers, 2003;
Broyles, Schumann and Leingpibul, 2009) รวมทั ้ง ยั ง
นาไปสูพ่ ติกรรมการซือ้ ซ้า และการสือ่ สารแบบบอกต่อใน
ทางบวก (Oliver, 1993)
คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity)
คุณค่าตราสินค้า คือชุดทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ
ตราสินค้า ที่เชื่อมโยงถึงตราสินค้า ชื่อ และ สัญลักษณ์ ที่
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สามารถเพิม่ หรือลดคุณค่าของสินค้าหรือบริการของบริษทั
(Aaker,1991) ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2012) ที่ได้อธิบาย
คาว่าคุณค่าตราสินค้า เป็ นการเพิม่ คุณค่าให้กบั สินค้าและ
บริก าร ที่ ส ะท้ อ นออกมาเป็ นความคิด ความรู้ส ึก การ
กระท าของผู้บ ริโภคที่ม ีต่ อ ตราสิน ค้า รวมทัง้ ยังเพิ่ม คุ ณ
ค่าที่ราคาสิน ค้า ส่ว นแบ่ งทางการตลาด และผลก าไร ที่
เพิ่ม ขึ้น นอกจากนัน้ Kotler (2012) ยังได้กล่าวถึงบริษัท
ต่ า งๆ พยายามสร้า งคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ให้ ก ับ สิน ค้ า และ
บริการ เพราะต้อ งการตอบสนองความต้องการและรักษา
ลูกค้าไว้ รวมทัง้ ยังทาให้ลกู ค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า
คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า เกิ ด ขึ้น ได้ จ ากองค์ ป ระกอบ
พืน้ ฐาน 5 ประการ คือ (1) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand
Loyalty) (2) ก า ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ต ร า สิ น ค้ า ( Brand
Awareness) (3) คุ ณ ภาพที่รบั รู้ (Perceived Quality) (4)
ก ารเชื่ อ ม โย งค วาม คิ ด เกี่ ย วกั บ ต ราสิ น ค้ า (Brand
Associations) และ (5) สิ่ ง ที่ ม ี ค่ า อื่ น ๆ ของตราสิ น ค้ า
(Other Proprietary Brand Assets) (Aaker, 1991) แ ต่
การศึกษาเกี่ยวกับคุณ ค่าตราสินค้าที่ผ่านมาได้มผี ู้ศกึ ษา
และได้ใช้องค์ป ระกอบ 4 ประการ คือ ความภักดีต่อตรา
สินค้า การตระหนักถึงตราสินค้า คุ ณ ภาพที่รบั รู้และการ
เชื่อ มโยงความคิ ด เกี่ ย วกับ ตราสิน ค้ า (Washburn and
Plank, 2002; Yoo and Donthu, 2001; Aaker, 1996;
Keller, 1993; Pappu and Quester, 2006a)
ความภักดีต่อตราสิน ค้าส่งผลให้เกิดพ ติก รรม
การซื้อของผู้บริโภคที่มแี นวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อตราสินค้า
ที่ต นเองมีค วามภัก ดีม ากกว่า ตราสิน ค้า อื่น ๆ (Bloemer
and de Ruyter, 1998) และความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า มี
ความส าคัญ ต่ อ คุ ณ ค่ าตราสิน ค้า ของสิน ค้านัน้ ๆ (Aaker,
1991, 1996; Yoo, Donthu and Lee, 2000; Pappu and
Quester, 2006a) Aaker (1991) ได้ให้ อ ธิบ ายความภัก ดี
ต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ความชอบและความพึง
พอใจตราสินค้าของลูกค้า ทีจ่ ะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้า
และ Bloemer and de Ruyter (1998) ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ว่ า
ความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลให้เกิดพ ติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคที่มแี นวโน้ มที่จะตัดสินใจซื้อตราสินค้าที่ตนเองมี

ความภักดีมากกว่าตราสินค้าอื่นๆ และความภักดีต่อตรา
สิน ค้า มีค วามส าคัญ ต่ อ คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ของสิน ค้า นั น้ ๆ
( Aaker, 1991, 1996; Yoo, Donthu and Lee, 2000;
Pappu and Quester, 2006a)
การตระหนักถึงตราสินค้า คือความสามารถของ
ผูบ้ ริโภคที่จะจดจาหรือระลึกถึงตราสินค้าในกลุ่มสินค้าแต่
ละกลุ่มได้ หรือจะอธิบายได้ว่า การตระหนักถึงตราสินค้า
เป็ นส่วนประกอบของคุณค่าตราสินค้าทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
ตัด สิน ใจของผู้บ ริโภค ที่เกิด จากความรู้ ส ึก คุ้น เคย และ
ประทับใจ (Aaker, 1991) และยังสะท้อนถึงระดับการจดจา
และการนึ ก ถึงตราสิน ค้า จากทางเลือ กต่ า งๆได้ (Keller,
1993; Yoo, Donthu and Lee, 2000; Pappu and
Quester, 2006a; Jinfeng and Zhilong, 2009)
คุณภาพทีร่ บั รู้ คือ การรับรูเ้ กีย่ วกับคุณภาพ หรือ
ส่ ว นที่ ดีข องผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ นทัง้ สิ่ง ที่ จ ับ ต้ อ งได้ และ
ความรู้ ส ึ ก ที่ ม ี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Aaker, 1991) และเป็ น
ส่วนประกอบที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การพั นาคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า
และเป็ นปั จจัยทีล่ กู ค้าใช้ในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์หรือตรา
สิน ค้า นัน้ มีคุ ณ ภาพดีห รือ ดีเลิศ (Kirmani and Zeithaml,
1993) และใช้เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญในการตัดสินใจซือ้
การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand
Associations) คือ ทุ ก สิ่ง ทุ ก อย่ า งที่เชื่อ มโยงให้ผู้บ ริโ ภค
จดจาตราสินค้าได้ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับรูป แบบในการ
ด าเนิ น ชี วิต (Aaker, 1991) และการรับ รู้ถึ ง คุ ณ ค่ า ซึ่ ง
ผูบ้ ริโภคจะทาการเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องสินค้าทีไ่ ด้รบั
จากตราสินค้านัน้ ๆกับราคาสินค้า และใช้เป็ นเหตุผลในการ
ตัดสินใจซือ้ (Vantamay, 2007)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น สรุป ได้ว่า
องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณค่าตราสินค้า และความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา
ของผูบ้ ริโภค ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานดังนี้
H1 องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า รองเท้ากีฬามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา
H2 คุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬา
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กรอบ นวคิ ดการวิ จยั
ปัจจัยองค์ประกอบคุณค่าตราสิ นค้ารองเท้ากีฬา
-ความ กั ดต่อตราสินค้า Brand Loyalty)
-การตระหนัก ตราสินค้า Brand Awareness)
-คุณ า ทรั ร้ Perceived Quality)
-การ ชอมโย ความคิด กยวกั ตราสินค้า Brand Association)

วิ ีการดาเนิ นการวิ จยั
ก ารวิ จ ั ย ค รั ้ง นี้ เป็ น ก ารวิ จ ั ย เชิ ง พ รรณ น า
(Descriptive Research) ซึ่ งเป็ น ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ป ริ ม าณ
(Quantitative Research) แ ล ะใช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เป็ น
เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาและ
การศึกษาครัง้ นี้มกี ารดาเนินการวิจยั ตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้
ประชากรที่ ช้ นการ กษาคือผู้ซ้อื และเคยซื้อ
รองเท้ า กีฬ า มีอ ายุ ต ัง้ แต่ 18 – 60 ปี ที่อ าศัย อยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ซ้ือและเคย
ซื้อรองเท้ากีฬา มีอายุตงั ้ แต่ 18 – 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบขนาดของประชากร (Vanichbuncha, 2003) และได้
ก าหนดระดับ ความเชื่อ มัน่ ที่ 95 และค่ า ความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 384.16
ตัวอย่าง ซึง่ ได้จากการแทนค่าขนาดกลุม่ ตัวอย่างดังนี้
n = (1.96)2= 384.16
4(.05)2
จากขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ผู้วจิ ยั ได้กาหนด
กลุ่มตัวอย่างจาก 384.16 ตัวอย่างเป็ น 400ตัวอย่างวิธกี าร
สุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกใช้ในงานวิจยั นี้ คือ การสุม่ ตัวอย่างแบบ
ชัน้ ภู ม ิ (Stratified Sampling) และการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตามช่วง
อายุเป็ น 4 ช่วงอายุ และท าการแบ่ งสัดส่วนจานวนกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งแต่ ล ะช่ ว งอายุ จ านวนเท่ า กั น ดั ง นี้ (1) ช่ ว ง
18 – 30 ปี จ านวน 100ตั ว อย่ า ง (2) ช่ ว ง 31 – 40 ปี
จ าน ว น 100 ตั ว อ ย่ าง (3) ช่ ว ง41 – 50 ปี จ าน ว น
100 ตัว อย่าง (4) ช่ ว ง 51 – 60 ปี จ านวน 100 ตัว อย่า ง
และเลือกสถานทีเ่ ก็บตัวอย่างแบบโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบ

คุณค่าตรา
สินค้า
รอ ท้าก า

ความตั ใจ
อตราสินค้า
รอ ท้าก า

เจาะจง (Purposive Sampling) จากนักศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลและเอกชน พนัก งานของบริษัท เอกชนและผู้
ประกอบอาชีพอิสระที่มสี านักงานบนถนนสีลม ถนนสาทร
ถนนพั นาการ ถนนประดิษฐ์ม นู ธรรม และถนนวิภาวดี
รังสิต ข้าราชการและพนักงานราชการกระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงการต่ า งประเทศ และ
สานักงานกรุงเทพมหานคร
เคร่องมอที่ ช้ นการวิ จยั
ผู้วจิ ยั เลือกใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ ใช้เวลา 2 เดือน
ตุลาคม – พ ศจิกายน 2559 โดยแบบสอบที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วนแบบสอบถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะคาถามแบบเลือกรายการ จานวน 5 ข้อ
ส่ ว น ที่ 2 พ ติ ก รรม ก ารซื้ อ รอ งเท้ ากี ฬ า
มีลกั ษณะคาถามแบบเลือกรายการ จานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า
รองเท้ากีฬาแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า โดย
กาหนดการให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม 5 ระดับ
จานวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการ
ให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม 5 ระดับ จานวน 4 ข้อ
ส่ ว นที่ 5 ข้ อ มู ล ด้ า นความตั ง้ ใจของผู้ บ ริโ ภค
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการ
ให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม 5 ระดับ จานวน 4 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเคร่องมอ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิ ยั
ออกแบบเครื่องมือโดยใช้แนวคิด ท ษ ี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องเป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม
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2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ผู้ วิจ ัย ได้ ท ดสอบแบบสอบถามจ านวน 30 ชุ ด กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ลกั ษณะใกล้เคียงกับ กลุ่ม ตัวอย่าง และท าการ
ทดสอบเครื่อ งมื อ ที่ ม ีล ัก ษณะมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) วัดความเชื่อมัน่ โดยวิธสี มั ประสิทธิแอล า
ของ Cronbach โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผล
ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมันของแบบสอบถามที
่
่ใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ได้คา่ ระดับความเชื่อมันเท่
่ ากับ.946

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้อาศัยเครื่องมือ
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บ
รวบรวมจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ่ง ผู้วิจ ัย ใช้ วิธีก ารวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล และพ ติกรรม
การซื้ อ รองเท้ า กี ฬ าของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นองค์ประกอบ
คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ า การวิเคราะห์ ร ะดับ ความ
คิด เห็น คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ า และการวิเคราะห์
ระดับความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภคโดย
ห าค่ าเฉ ลี่ ย (Mean) แ ล ะส่ ว น เบี่ ย งเบ น ม าต รฐาน
(Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ใช้ ใ นการทดสอบความสัม พั น ธ์
ระหว่า งองค์ป ระกอบคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ าและ
คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า รองเท้ า กี ฬ าของผู้ ซ้ื อ รองเท้ า ที่ ร ะดับ
นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 และประเมิน ความถู ก ต้อ งของสมการ
ถดถอยเชิงพหุ คูณ ในรูป แบบความสัม พัน ธ์เชิงเส้น ดังนี้
Y = bo + b1X1+b2X2 + b3X3…
4. การวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิง เส้น (Simple
Linear Regression Analysis) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาและความตัง้ ใจซือ้ ตรา
สิน ค้า รองเท้ากีฬ าของผู้บ ริโภคที่ระดับ นัย สาคัญ ที่ 0.05
และประเมิน ความถูก ต้องของสมการถดถอยเชิง เส้น ใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นดังนี้ Y = bo + b1X1

ผลการ กษา
ผลการวิจยั ประมวลผลจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 4ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และพ ติกรรมการซื้อ
รองเท้ากีฬา
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี
จานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 60 และ 40
ตามลาดับ อายุ แบ่งเป็ น 4 ช่วงอายุ คือ 18-30 ปี 31-40 ปี
41-50 ปี และ 51-60 ปี มีจานวนร้อยละ 25 ของทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 อันดับแรก คือ
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.5 และระดับปริญญาโท
คิดเป็ นร้อยละ 32 และระดับปริญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 3
อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม 3 อันดับแรก คือ รับราชการ
คิดเป็ นร้อยละ 33.5 พนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 24.5
และรัฐ วิส าหกิ จ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 13.5 รายได้ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 3 อันดับแรก คือ รายได้ 15,000-25,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 22.5 รายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
16 และ รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.2
ข้อมูลพ ติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬา พบว่า ตรา
สินค้าที่ผูต้ อบแบบสอบถามซื้อบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ
ไนกี้ คิด เป็ นร้อ ยละ 34.8 อาดิด าส คิด เป็ นร้อ ยละ 29.0
และ นิว บาลานซ์ คิดเป็ นร้อยละ5.8 ตามลาดับ ประเภท
รองเท้ากีฬ า 3 อัน ดับ แรก คือ รองเท้า วิ่ง คิด เป็ น ร้อ ยละ
51.2 รองเท้ า เทรนนิ่ ง คิด เป็ นร้อ ยละ 29.8 และรองเท้ า
ประเภทสนาม คิดเป็ นร้อยละ 12
ส่ วน ที่ 2 การวิ เคราะห์ ระดั บ ความคิ ดเห็ น
องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา การวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา และการวิเคราะห์
ระดับความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภค
ระดับความคิดเห็นองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า
รองเท้ากีฬาซึ่งประกอบด้วยด้านการตระหนักถึงตราสินค้า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามคุ้นเคยกับ ตราสิน ค้ารองเท้า
กีฬาทีซ่ อ้ื มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ อยูท่ ร่ี ะดับ 4.19 ด้านคุณภาพ
ที่รบั รู้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรูค้ ุณภาพโดยรวมของ
ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ าที่ซ้ือ มีคุ ณ ภาพที่ดีม ีค่ า เฉลี่ย มาก
ที่สุดอยู่ท่รี ะดับ 4.12 ด้านการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับ
ตราสินค้าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าตราสินค้า
รองเท้ากีฬาทีซ่ อ้ื เข้ากันได้ดกี บั รูปแบบในการดาเนินชีวติ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ท่ีระดับ 3.99 และด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าเมื่อมีความ
ต้องการซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่มแี นวโน้มที่จะซื้อตราสินค้า
เดิม มีค่ า เฉลี่ย มากที่สุด อยู่ท่ีระดับ 3.58 ซึ่งแสดงผลใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความ
คิดเห็นองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา
ด้านการตระหนัก ง
ตราสิ นค้า
ความคุ้ น เคยกั บ ตราสิ น ค้ า
รองเท้ากีฬาทีซ่ อ้ื
รูจ้ กั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสินค้า
รองเท้ากีฬาทีซ่ อ้ื
ตราสินค้ารองเท้ากีฬาที่นึกถึง
เป็ นอันดับแรก
ความสามารถในการจดจ า
ลั ก ษ ณ ะบางอย่ า งของตรา
สินค้ารองเท้ากีฬาทีซ่ ้อื ได้ เช่น
สี โลโก้
คุณภาพที่รบั รู้

ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ าที่ซ้ือ มี
คุณภาพดีมาก
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใช้ ง า น
รองเท้ากีฬาอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ าที่ซ้ือ มี
ความทนทานมาก
คุณภาพโดยรวมของตราสินค้า
รองเท้าทีซ่ อ้ื มีคุณภาพดี
การเช่อมโยงความคิ ด
เกี่ยวกับตราสิ นค้า
ตราสินค้ารองเท้ากีฬาทีซ่ ้อื เข้า
กั น ได้ ดี ก ั บ รู ป แ บ บ ใน ก าร
ดาเนินชีวติ
ตราสิน ค้ารองเท้ากีฬ าที่ซ้ือ มี
คุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นคุม้ ค่าเงินที่
จ่ายไป
เมื่อนึกถึงนักกีฬาระดับโลก จะ
นึกถึงตราสินค้ารองเท้ากีฬาที่
ซือ้
เมือ่ นึกถึงการออกกาลังกาย จะ
นึกถึงตราสินค้ารองเท้ากีฬาที่
ซือ้
เมื่อนึกถึงการท่องเที่ยว จะนึก
ถึงตราสินค้ารองเท้ากีฬาทีซ่ อ้ื

ค่าเ ลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร าน

4.19

.784

3.90

.792

3.94

.944

4.16

.809

ค่าเ ลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร าน

4.09

.657

4.05

.677

4.02

.690

4.12

.610

ค่าเ ลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร าน

3.99

.747

3.95

.703

3.57

1.053

3.76

.926

3.48

1.006

ความภักดีต่อตราสิ นค้า

ความภักดีต่อตราสินค้ารองเท้า
กีฬาทีซ่ อ้ื
เมื่อมีความต้องการซื้อรองเท้า
กีฬ าคู่ ใ หม่ ม ีแ นวโน้ ม ที่จ ะซื้ อ
ตราสินค้าเดิม
ถึง แม้ว่า จะมีร องเท้า กีฬ าตรา
สิน ค้า ต่ า งๆให้ เลือ กมากมาย
ยัง คงซื้อ ซ้ า ตราสิน ค้า รองเท้า
กีฬา

ค่าเ ลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร าน

3.34

.948

3.58

1.011

3.23

1.038
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ระดับความคิดเห็นคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามชอบตราสินค้าที่ซ้ือมากกว่า
ตราสินค้าอื่น ถึงแม้ว่าตราสินค้าทีซ่ ้อื จะไม่มคี วามแตกต่าง
จากสินค้าอื่นก็ตาม มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ อยู่ทร่ี ะดับ 3.44 ซึ่ง
แสดงผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความ
คิดเห็นคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา
คุณค่าตราสิ นค้า
รองเท้ากี า
ถึ ง แม้ ว่ า รองเท้ า กี ฬ าตรา
สิ น ค้ า อื่ น ๆเหมื อ นกั บ ตรา
สินค้ารองเท้ากีฬาที่ซ้อื ยังคง
ซือ้ ตราสินค้าเดิมต่อไป
ถึ ง แม้ ว่ า รองเท้ า กี ฬ าตรา
สิ น ค้ า อื่ น ๆจะมี คุ ณ สมบั ติ
เหมือนกับตราสินค้ารองเท้า
กีฬ าที่ซ้ือ ยังคงมีแนวโน้ ม ที่
จะช อบ ซื้ อต ราสิ น ค้ า เดิ ม
ต่อไป
ถ้ า มีร องเท้ า กีฬ าตราสิน ค้ า
หนึ่ง มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับ
ตราสินค้ารองเท้ากีฬาทีซ่ อ้ื ยัง
มีความชอบซื้อตราสินค้าเดิม
มากกว่า
ถึ ง แม้ ว่ า ตราสิน ค้ า รองเท้ า
กี ฬ า ที่ ซื้ อ จ ะ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร
แตกต่ า งจากตราสิน ค้า อื่น ก็
ตาม ยัง คงมีค วามชอบที่ซ้ือ
ตราสินค้าเดิมมากกว่า

ค่าเ ลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตร าน

3.29

1.001

3.29

1.012

3.27

1.012

3.44

1.002

ระดับ ความตัง้ ใจซื้อ ตราสิน ค้า รองเท้ากีฬ าของ
ผู้บ ริโภคผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ ม ที่จะบอกต่อหรือ
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แน ะน าให้ ผู้ อ่ื น ซื้ อรองเท้ า กี ฬ าต ราสิ น ค้ า ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามซื้อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ท่รี ะดับ 3.66 ซึ่ง
แสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความ
ตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภค
ความตัง จ อตราสิ นค้า
รองเท้ากี าของผูบ้ ริ โภค
การบอกต่ อ หรือ แนะน าให้
ผู้ อ่ื น ซื้ อ รองเท้ า กี ฬ าตรา
สินค้าทีซ่ อ้ื
ซื้อรองเท้ากีฬาตราสินค้าที่
ซื้อให้เป็ นของขวัญ หรือใน
โอกาสพิเศษให้แก่ผอู้ ่นื
ในอนาคตเมื่อจะซื้อรองเท้า
กีฬาใหม่ จะซื้อรองเท้ากีฬา
ตราสินค้าเดิมทีเ่ คยซือ้
ถึง แม้ จ ะมีร องเท้ า กี ฬ าอยู่
แล้ ว แต่ ต้ อ งการรองเท้ า
กีฬาเพิม่ มากกว่า 1 คู่ ยังคง
ซื้อ รองเท้ า กีฬ าตราสิน ค้ า
เดิม

ค่าเ ลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตร าน

3.66

.816

3.32

1.023

3.50

.929

3.38

1.043

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ใน
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณค่าตรา
สินค้ารองเท้ากีฬาและคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผู้
ซื้อ รองเท้ า ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 และประเมิน ความ
ถู ก ต้ อ งของสม การถด ถอยเชิ ง พ หุ คู ณ ใน รู ป แบ บ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างองค์ป ระกอบ
คุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาทีม่ ตี ่อคุณค่าตราสินค้ารองเท้า
กีฬาของผูบ้ ริโภคผลการวิเคราะห์มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คุณ ค่า
ตราสินค้า การตระหนักถึงตราสินค้า คุณ ภาพที่รบั รู้ การ
เชื่อมโยงความคิดเกีย่ วกับตราสินค้า และความภักดีต่อตรา
สินค้า ซึง่ แสดงผลในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความ
คิ ด เห็ น คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า การตระหนั ก ถึ ง ตราสิ น ค้ า
คุณ ภาพที่รบั รู้ การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า
และความภักดีต่อตราสินค้า

คุ ณ ค่ าต ราสิ น ค้ า (Brand
Equity; BQ)
ด้านการตะหนักถึงตราสินค้า
(Brand Awareness; BAN)
คุ ณ ภาพที่ ร ับ รู้ (Perceived
Quality; BQ)
ก า รเชื่ อ ม โย ง ต รา สิ น ค้ า
(Brand Association; BA)
ค ว าม ภั ก ดี ต่ อ ต ราสิ น ค้ า
(Brand Loyalty; BL)

ค่าเ ลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตร าน

3.3231

.90812

4.0488

.68125

4.0700

.56897

3.7510

.65488

3.3842

.88738

ค่า สัม ประสิท ธิระดับ การตัด สิน ใจองค์ป ระกอบ
คุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาและคุณค่าตราสินค้ารองเท้า
กีฬ าพบว่าค่าสัม ประสิท ธิระดับการตัดสินใจ =.638 หรือ
63.8 หรือ องค์ ป ระกอบคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า รองเท้ า กี ฬ า
สามารถอธิบ ายความผัน แปรของคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ได้
63.8%ซึง่ แสดงผลในตารางที5่
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ท ิ ระดับการตัดสิ น จ
เชิ งพหุระหว่างองค์ประกอบคุณค่าตราสิ นค้ารองเท้ า
กี าที่ ต่ อคุ ณ ค่ าตราสิ น ค้ ารองเท้ ากี า (Model
Summaryb)
Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std.
Change Statistics
Error of
R
F
Df Df Sig. F
the
Square Change 1
2 Change
Estimate Change

1
.801a .641
.638
.54649
a. Predictors (Constant), BL, BAN, PQ, BA

.641

176.694

4

395

.000

ความสัม ั น ธอ คประกอ คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า
รอ ท้าก า ละคุณค่าตราสินค้ารอ ท้าก า ว่าตัว ปร
อิส ระอย่า น้ อ ย 1 ตัวทมความสัม ัน ธกั ตัว ปรตามท
ระดั นัยสาคัญ 05 (Sig 000
สด ลในตารา ท 6
ตารางที 6 ความสัม ั น ธระหว่ า ระดั ความคิ ด หน
ระหว่า อ คประกอ คุณ ค่าตราสินค้ารอ ท้าก าทมต่อ
คุณค่าตราสินค้ารอ ท้าก า (ANOVAa)
Sum of
Mean
df
Squares
Square
1 Regression 211.081
4
52.770
Residual
117.968 395
.299
Total
329.049 399
a. Dependent Variable BQ
b. Predictors (Constant), BL, BAN, PQ, BA

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

Model

F

Sig.

176.694 .000b

บทความวิจัย

จากตารางที่ 7 ค่ า สัม ประสิท ธิถดถอยเชิง พหุ
ระดับความคิดเห็นระหว่างองค์ประกอบคุณ ค่าตราสินค้า
รองเท้ากีฬาและคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภค
พบว่ า องค์ ป ระกอบคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ด้า นการเชื่อ มโยง
ความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กบั คุณ ค่าตรา
สิน ค้า ในรูป เชิงเส้น ที่ระดับ นัย ส าคัญ .05 (Sig. = .024)
และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กบั คุณค่าตรา
สิน ค้า ในรูป เชิง เส้น ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญ .05 (Sig. = .000)
และค่าสัมประสิทธิความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการ
เชื่ อ มโยงความคิ ด เกี่ ย วกั บ ตราสิน ค้ า = .146 และค่ า
สัมประสิทธิความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรความภักดี
ต่อตราสินค้า = .748 ซึ่งตัวแปรความภักดีต่อตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรคุณค่าตราสินค้า มากกว่าตัวแปร
การเชื่อมโยงความคิดเกีย่ วกับตราสินค้ามีความสัมพันธ์กบั
ตั ว แป รคุ ณ ค่ า ต ราสิ น ค้ า และค วาม สั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใ น
ทิ ศ ท างเดี ย วกั น สม ก ารค วาม ถ ด ถ อยที่ ค าด ไว้ คื อ
Y = .309+.146X1 + .748X2 (Y = คุณค่าตราสินค้า, X1 =
การเชื่อมโยงความคิดเกีย่ วกับตราสินค้า , X2 = ความภักดี
ต่อตราสินค้า)
ตารางที่ 7 ค่ า สัม ประสิท ธิถดถอยเชิ ง พหุ ร ะดับ ความ
คิดเห็นระหว่างองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬา
และคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภค (Coefficientsa)
Model
1 (Constant)
ด้านการ
ตระหนักถึงตรา
สินค้า (Brand
Awareness)
คุณภาพทีร่ บั รู้
(Perceived
Quality)
การเชือ่ มโยง
ตราสินค้า
(Brand
Association)
ความภักดีต่อ
ตราสินค้า
(Brand Loyalty)

Unstandardized
Coefficients
Std
B
Error

.309
.002

-.018

Standardized
Coefficients
Beta

.211
.054

.067

.002

-.011

t

Sig.

1.464

.144

.046

-.269

.963

.788

.146

.064

.105

2.273

.024

.748

.044

.731

17.084 .000
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ความสัม พัน ธ์ระหว่า งคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ าและ
ความตัง้ ใจซื้อ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผู้บริโภคที่ระดับ
นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 และประเมิน ความถู ก ต้อ งของสมการ
ถดถอยเชิงเส้น ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นดังนี้
การทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ค่ า ตรา
สินค้ารองเท้ากีฬ าที่มตี ่อความตัง้ ใจซื้อ ตราสินค้า รองเท้า
กีฬาของผูบ้ ริโภคผลการวิเคราะห์มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของ ความ
ตัง้ ใจซื้อ ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ าและคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ที่ม ี
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.3644 และ 3.3231 ซึง่ แสดงผลในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าเ ลี่ย ละส่วนเบี่ยงเบนมาตร านความ
ตัง จ อตราสิ นค้ารองเท้ากี า ละคุณค่าตราสิ นค้า
Mean
ความตัง้ ใจซือ้ รองเท้ากีฬา
คุณค่าตราสินค้า

3.4644
3.3231

Std
Deviation
.78189
.90812

N
400
400

ค่าสัมประสิทธิระดับการตัดสินใจคุณค่าตราสินค้า
รองเท้ า กีฬ าและความตัง้ ใจซื้ อ ตราสิน ค้ า รองเท้ า กี ฬ า
พบว่าค่าสัมประสิทธิระดับการตัดสินใจ = .510 หรือ 51.0
หรือคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาสามารถอธิบายความ
ผันแปรของความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาได้ 51.0
ซึง่ แสดงผลในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจระหว่างคุณค่าตรา
สินค้ารองเท้ากีฬาทีต่ ่อความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬา
Model Summaryb
Model

R

1

.715a

R
Adjusted
Square R Square

.511

.510

Std.
R
Error of
the
Square
Estimate Change

.54740

Change Statistics

Change

F

df
1

.511 416.071

1

df Sig F
2 Change
398

.000

a. Predictors (Constant), BQ
b. Dependent Variable I

ความสัม พัน ธ์คุ ณ ค่าตราสิน ค้ารองเท้ากีฬ าและ
ความตัง้ ใจซื้อ ตราสิน ค้า รองเท้า กีฬ าพบว่าตัวแปรอิสระ
อย่างน้ อย 1 ตัวที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ตัวแปรตามที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 (Sig. = .000) ซึง่ แสดงผลในตารางที่ 10

ส่ ว นที่ 4 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น
(Simple Linear Regression Analysis) ใช้ในการทดสอบ
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ตารางที่ 10 ความสัมพัน ์ระหว่างระดับความคิ ดเห็น
ระหว่ า งคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า รองเท้ า กี าที่ มี ต่ อ ความ
ตัง จ อตราสิ นค้ารองเท้ากี า (ANOVAa)
Sum of
Mean
df
F
Squares
Square
1 Regression 124.672
1 124.672 416.071
Residual
119.257 398
.300
Total
243.930 399
a. Dependent Variable: I
b. Predictors: (Constant), BQ
Model

Sig.
.000b

จากตารางที่ 11 ค่ า สัม ประสิท ธิถดถอย ระดับ
ความคิด เห็น ระหว่า งคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า รองเท้ า กีฬ าและ
ความตัง้ ใจซื้อ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผู้บริโภค พบว่า
คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้า
รองเท้า ในรูป เชิงเส้น ที่ระดับ นัยสาคัญ .05 (Sig. = .000)
และค่ า สัม ประสิท ธิความถดถอยมาตรฐานของตัว แปร
คุ ณ ค่ าต ราสิ น ค้ า = .616 แ ล ะมี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ใ น
ทิ ศ ท างเดี ย วกั น สม ก ารค วาม ถ ด ถ อยที่ ค าด ไว้ คื อ
Y = 1.419+.616X1 (Y = ความตัง้ ใจซื้อ, X1 = คุณค่าตรา
สินค้า)
ตารางที่ 11 ค่ า สัม ประสิท ธิถดถอยเชิ ง พหุ ร ะดับ ความ
คิดเห็นระหว่างคุณค่าตราสินค้ารองเท้ากีฬ า
และการตัง้ ใจซื้อ รองเท้ า กีฬ าของผู้ บ ริโ ภค
(Coefficientsa)
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
B
Std
Beta
Error
1.419 .104
13.650 .000

1 (Constant)
คุณค่าตรา
.616
.030
สินค้า
a. Dependent Variable: I
b. Predictors: (Constant), BQ

.715

20.398 .000
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อภิ ปราย ละข้อเสนอ นะ
คุณค่าตราสินค้าที่มอี งค์ประกอบ 4 ประการ คือ
ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า การตระหนั ก ถึ ง ตราสิ น ค้ า
คุ ณ ภาพที่ร บั รู้ และการเชื่อ มโยงความคิด เกี่ย วกับ ตรา
สินค้า ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิด เห็น ด้า นความภัก ดี โ ดยรวมอยู่ท่ี 3.38 และยัง
พบว่าเมื่อมีความต้องการซือ้ รองเท้ากีฬาคู่ใหม่มแี นวโน้มที่
จะซื้อตราสิน ค้าเดิม มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด อยู่ท่ีระดับ 3.58
ค่ า เฉลี่ย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ Bloemer and Ruyter (1998)
ที่กล่าวว่าความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลให้เกิดพ ติกรรม
การซื้อของผูบ้ ริโภคที่มแี นวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อตราสินค้า
ทีต่ นเองมีความภักดีมากกว่าตราสินค้าอื่นๆ องค์ประกอบ
ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านการตระหนักถึงตรา
สินค้าโดยรวมอยู่ท่ี 4.04 และมีความคุ้นเคยกับตราสินค้า
รองเท้ า กี ฬ าที่ ซ้ื อ มีค่ า เฉลี่ย มากที่ สุ ด อยู่ ท่ี ร ะดับ 4.19
ค่าเฉลี่ย ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker (1991) ที่ก ล่ าวว่า
การตระหนักถึงตราสินค้าที่เป็ นส่วนหนึ่ง ขององค์ประกอบ
คุณค่าตราสินค้าทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
ที่เกิดจากความรู้สกึ คุ้น เคย องค์ป ระกอบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นด้านคุณ ภาพที่รบั รู้โดยรวมอยู่ท่ี 4.07
และมีการรับรูค้ ุณภาพโดยรวมของตราสินค้ารองเท้ากีฬาที่
ซื้อมีคุ ณ ภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ท่ีระดับ 4.12 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ Kirmani and Zeithaml (1993) ที่ แ นวคิ ด
คุณภาพที่รบั รูเ้ ป็ นปั จจัยที่ลูกค้าใช้ในตัดสินว่าผลิตภัณ ฑ์
หรือ ตราสิน ค้ า นั ้น มีคุ ณ ภาพดีห รือ ดีเลิศ (Kirmani and
Zeithaml, 1993) และใช้เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการตัดสินใจ
ซือ้ และองค์ประกอบที่ 4 มีค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นด้าน
การเชื่อมโยงความคิดเกีย่ วกับตราสินค้าโดยรวมอยูท่ ่ี 3.75
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และมีความคิดเห็นว่าตราสินค้ารองเท้ากีฬาทีซ่ ้อื เข้ากันได้
ดีก ับ รูป แบบในการด าเนิ น ชีวิต มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด อยู่ท่ี
ระดับ 3.99ซึ่งสอดรับกับ Aaker, (1991)ได้ให้ความหมาย
ของการเชื่ อ มโยงความคิ ด เกี่ ย วกับ ตราสิน ค้ า (Brand
Associations) คือ ทุ ก สิ่ง ทุ ก อย่ า งที่เชื่อ มโยงให้ผู้บ ริโ ภค
จดจาตราสินค้าได้ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับรูป แบบในการ
ดาเนินชีวติ รวมทัง้ ผลการวิจยั ยังพบว่าองค์ประกอบของ
ตราสินค้ามีองค์ประกอบด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ
การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ในกรณี ท่ี นั ก การตลาด
สามารถจัดการตราสินค้าให้ความภักดีต่อตราสินค้า เพิม่ ขึน้
หน่ วยจะทาให้คุณค่าตราสินค้าเพิม่ ขึน้ . หน่ วย และ
การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า เพิม่ ขึน้ หน่ วย
จะทาให้คุณ ค่าตราสินค้าเพิม่ ขึ้น . หน่ วย และคุณ ค่า
ตราสิน ค้ า มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความตั ง้ ใจซื้ อ
ผลิต ภัณ ฑ์ รองเท้า กีฬ า ในกรณี ท่ีนั ก การตลาดสามารถ
จัดการตราสินค้าให้ลูกค้าเกิด คุ ณ ค่าตราสิน ค้า เพิ่ม ขึ้น
หน่วยจะทาให้ความตัง้ ใจซือ้ เพิม่ ขึน้ . หน่ วยซึง่ สอดรับ
กับแนวคิดของ Arnett et al. (2003), Broyles et al. (2009)
และ Oliver (1993) เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า
เป็ นปั จจัยสาคัญ ที่สร้างคุ ณ ค่าตราสินค้า ส่งผลทาให้ตรา
สินค้ามีคุณค่าและส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ดังนัน้ นัก การตลาดควรจัดการตราสิน ค้าให้เกิด
คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า อย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยการสร้า ง ( ) ความ
ภักดีต่อตราสินค้าให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและพร้อมทีจ่ ะ
กลับ มาซื้ อ ตราสิน ค้ า นั ้น ซ้ า ในครัง้ ต่ อ ไป และ (2) การ
เชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ให้ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นว่าตราสินค้านัน้ เข้ากับรูปแบบในการดาเนินชีวติ ได้
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เป็ นอย่างดี เช่นตราสินค้านี้เข้ากันดีกบั กิจกรรมการออก
กาลังกาย และการท่องเที่ยว และยังสามารถเชื่อมโยงถึง
คุณ สมบัติท่ีโดดเด่นของตราสินค้านัน้ คุ้ม ค่าเงินที่จ่ายไป
เพราะองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าเหล่านี้เป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จ ะท าให้ ต ราสิน ค้า มีคุ ณ ค่ า ต่ อ ผู้ บ ริโ ภค และส่ง ผลต่ อ
พ ติ ก รรมความตัง้ ใจซื้ อ ตราสิน ค้ า นั ้ น ๆในครัง้ ต่ อ ไป
นอกจากนัน้ คุณค่าตราสินค้านี้ ยงั เป็ นข้อได้เปรียบในการ
แข่ ง ขั น ที่ จ ะสามารถแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น ได้ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมทางการตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างรุนแรง
ได้เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอ นะ นการวิ จยั ครังต่อ ป
1. การวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผล
ต่อความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งจากัดตัวแปรที่ใช้ในการศึก ษาเพียง
องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า และความ
ตัง้ ใจซื้อ นักวิจยั สามารถเพิม่ ตัวแปรในการศึกษาเพิม่ เติม
เช่น ชื่อเสียงขององค์กร และ การจัดการความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า
2. การวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผล
ต่อความตัง้ ใจซือ้ ตราสินค้ารองเท้ากีฬาของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งขอบเขตประชากรคือกลุ่มผูซ้ ้อื และผูท้ ่ี
เคยซื้ อ รองเท้ า กี ฬ ามี อ ายุ 18 – 60 ปี ที่ อ าศั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจยั ในครัง้ ต่อไปสามารถแบ่งกลุ่มคน
เหล่านี้ตาม ช่วงอายุ หรือ Generation X และ Generation
Y และท าการเปรีย บเทีย บความสัม พัน ธ์ระหว่า งตัวแปร
คุณค่าตราสินค้าและความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
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