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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้
(NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีและเพื่อศึกษาค่านิยมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสระบุรี ประชากรของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชาชนของจังหวัดสระบุรีที่เดินทางมาออกกําลังตั้งแต่อายุ
15 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ได้ขนาดตัวอย่าง
ประชากร 384 คน โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติดว้ ยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและ
เชิงอนุมาน
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จํานวน 225 คน (ร้อยละ 62.6) มีช่วงอายุ 15-25 ปี จํานวน 182
คน (ร้อยละ 47.4) ระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 175 คน (ร้อยละ 45.6) มีอาชี พนักเรี ยน จํานวน 113
คน (ร้อยละ 29.4) มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จํานวน 140 คน (ร้อยละ 36.5) มีช่องทางที่รู้จกั ทาง Social
Network จํานวน 219 คน (ร้อยละ 57) และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้มีมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, ค่านิยม

ABSTRACT
The purpose of this study was to study the brand image that influences the decision to buy Nike sports
shoes of consumers in Saraburi province and to study the values affecting the decision to buy Nike sports shoes. Of
consumers in Saraburi province, The population of this study was the people of Saraburi who come to exercise
from the age of 15 years, both males and females. by using the formula for calculating the sample size of W.G.
Cochran, the sample size is 384 people. The data were analyzed using statistical software packages with descriptive
and inferential analysis methods.
The results showed that the samples were 225 males (62.6%) with the age range 15-25 years, 182 persons
(47.4%), the educational level was at the bachelor level, 175 persons (45.6%) had Profession, 113 students (29.4
percent) have a monthly income 10,000-20,000 baht, 140 people (36.5%). There are 219 known social networks
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(57%). And from the hypothesis testing, brand image and values affect the decision to buy sports shoes. Mikey has
statistical significance at the level of 0.05
Keywords: Brand Image, Prices
1. บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
ปั จจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น เห็นได้จากการเลือกรับประทานอาหาร
ที่ดีต่อสุ ขภาพ ดื่ มเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ การรั บประทานอาหารเสริ ม การออกกําลังกาย และรั บประทานผลไม้มาก
ยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์คือ ต้องการให้ตวั เองมีสุขภาพร่ างกายที่ดี จึงส่ งผลให้มีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และมีการออกกําลังกายประกอบรวมกัน โดยมุ่งหวังที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดูดี หุ่ นที่สวยงามเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ตัวเอง และกระแสการออกกําลังยังได้สร้างโอกาสให้กบั ธุ รกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาที่มีความต้องการมากยิง่ ขึ้น
ดูได้จากรู ปที่ 1.1 และ 1.2 เกี่ยวกับมูลค่าการนําเข้าเครื่ องกีฬา และมูลค่าการนําเข้ารองเท้ากีฬา ในปี พ.ศ 2559-2561
โดยจะเห็นได้วา่ จากตัวเลขการนําเข้าเครื่ องกีฬาและรองเท้ากีฬา ในปี พ.ศ 2561 ที่เพิ่มสู งขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่
ผ่านมาคิ ดเป็ น 18.40% และ 39.28% ตามลําดับ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เกี่ ยวกับกี ฬาที่ นาํ เข้าเพื่อ
จําหน่ายในประเทศในปี พ.ศ 2561 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561)

รู ปที่ 1 มูลค่าการนําเข้าเครื่ องกีฬา(ปี พ.ศ 2559-2561)
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
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รู ปที่ 2 มูลค่าการนําเข้ารองเท้ากีฬา(ปี พ.ศ 2559-2561)
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจในการศึกษาว่าภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ รองเท้ากีฬาไนกี้(NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี เพราะจังหวัดสระบุรีน้ นั มีโครงการรณรงค์ใน
เรื่ องของการออกกําลังกายมากมายทางผูว้ ิจัยได้มีความสนใจในการรั บรู ้ เกี่ ยวกับความเข้าใจในการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี และจะสามารถนําไปเป็ นแนวทางและข้อมูลเพิ่มเติมในพัฒนากลยุทธ์
ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเพื่อส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าได้ง่ายยิง่ ขึ้น
1.2 งานวิจัยและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
Kotler (2003) ให้ความหมายเกี่ยวกับ ตราสิ นค้า (Brand) ว่าหมายถึง ชื่อสัญลักษณ์ โลโก้ ของสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งที่ จะบอกว่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้น เป็ นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรถ้าเป็ น Brand ต้องสามารถ
จําแนกได้ 6 อย่างด้วยกัน” ได้แก่
1) คุณสมบัติ (Attribute) แบรนด์ทาํ ให้นึกถึงคุณลักษณะบางอย่างที่ชดั เจนของผลิตภัณฑ์ที่รูปแบบ
การนําเสนอของผลิตภัณฑ์ เช่น ความสวย ความดึงดูดใจ และความน่าใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น รู ปแบบ สี
2) คุ ณประโยชน์ (Benefit) คุ ณสมบัติตอ้ งแปลออกมาตามหน้าที่ และผลประโยชน์ เช่ น ความ
ทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน
3) คุณค่า (Values) แบรนด์จะบอกถึงคุณค่าบางอย่างที่ เกี่ ยวกับผูผ้ ลิต เช่น ไนกี้ บ่งบอกถึงความ
สบายในขณะการใช้งานและความปลอดภัย
4) วัฒนธรรม (Cultures) แบรนด์ที่อาจเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมบางอย่าง เช่น ไนกี้ เป็ นตัวแทน
ของสหรัฐอเมริ กาที่มีระเบียบและคุณภาพสู ง
5) บุคลิกภาพ (Personality) แบรนด์บอกถึงบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ ว่าแบรนด์ของเรามี บุคลิก
อย่างไร เช่น มีความทนทาน กระชับกระเฉง หรู หรา หรื อใช้งานได้สะดวกสบาย
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6) ผูใ้ ช้ (User) แบรนด์สามารถบอกถึ งประเภทของผูบ้ ริ โภคที่ จะมาซื้ อหรื อใช้ผลิ ตภัณฑ์และ
สามารถตอบสนองความต้องการความต้องการของผูบ้ ริ โภคของกลุ่มเป้ าหมายได้อีกด้วย
1.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม
Blackwell, Miniard และ Engel (2006 อ้างจาก อรสิ ริ ทัศนาวรากุล, 2559) ได้อธิ บายประเภทของ
ค่านิยมโดยแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) ค่านิ ยมเฉพาะตัว (Individual Value) ค่านิ ยมเฉพาะตัว คือ ค่านิ ยมส่ วนบุคคลเป็ นการตัดสิ นใจ
เลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง รวมทั้ง การแสดงออกตามที่ตนเองต้องการซึ่ งเมื่อบุคคลหนึ่ งมีค่านิ ยมตามความคิด หรื อ ความเชื่อ
ของตนเองนั้น บุ ค คลนั้น ก็จ ะเอาความคิ ด หรื อ ความเชื่ อ นั้น มาเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ เช่ น ค่ านิ ย มในการ
ศัลยกรรม ค่านิยมการมีกระเป้ าแบรนด์เนม
2) ค่านิ ยมสังคม (Social Value) ค่านิ ยมสังคม คือ ค่านิ ยมที่สมาชิกส่ วนใหญ่ในสังคมเห็นชอบ และ
นิ ยมส่ งเสริ มสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อ สถานการณ์ ห นึ่ งว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีงามสมควรแก่ การเป็ นแบบอย่างและปฏิ บ ัติตาม
ค่านิยม นั้นก็จะกลายเป็ นค่านิยมของสังคม เช่น ค่านิยมส่ งบุตรหลานเรี ยนในโรงเรี ยนสอนดนตรี ที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น
1.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
Blackwell, Miniard และ Engle (2006) กล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะผ่านขั้นตอน ต่าง ๆ 5
ขั้นตอนดังนี้
1) การตระหนักถึงปั ญหา กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อเกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อตระหนักถึงปั ญหาหรื อความ
ต้องการที่อาจถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้าภายในหรื อภายนอก
2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับการกระตุน้ จะมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสิ นค้า ซึ่ งสามารถจําแนกได้ออกเป็ น 2 ระดับ คือ
2.1 ระดับการค้นหาข้อมูลแบบธรรมดา กล่าวได้วา่ เป็ นการเพิ่มการพิจารณาให้มากขึ้น
2.2 ระดับ การค้น หาข้อ มู ล ข่ า วสารอย่า งกระตื อ รื อ ร้ น กล่ า วได้ว่า เป็ นการรวบรวมข้อ มู ลทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคทราบเกี่ยวกับตราสิ นค้าที่แข่งขันกันในตลาด ซึ่ งเป็ นการประเมินทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะประมวลข้อมูลในเชิง
เปรี ยบเทียบ
3) กระบวนการประเมินผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อโดยอาศัยจิตใต้
สํานึกและมีเหตุผลสนับสนุน
4) การตัดสิ นใจ ในการประเมินผลทางเลือกนี้ ผบู ้ ริ โภคจะสร้างรู ปแบบความชอบในระหว่างตรา
สิ นค้าที่มีอยูใ่ นทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคอาจสร้างรู ปแบบความตั้งใจ ในการซื้ อไว้ที่ตราสิ นค้าที่ชอบมาก
ที่สุด แต่ปัจจัยทางด้านทัศนคติของผูอ้ ื่น และปั จจัยด้านเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ก็มีอาจจะเข้ามาเปลี่ยน
ความตั้งใจซื้ อได้เช่นกัน
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ หลังจากซื้ อผลิตภัณฑ์แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์ตามระดับความ
พอใจ ดังนั้นจะต้องคอยตรวจสอบความพอใจหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภคด้วย ได้แก่ บริ การหลังการซื้ อ การให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมต่าง ๆ
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1.2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ธันวาพล จันทร์ จีน (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ผลออกมาว่า ภาพลักษณ์ดา้ นผูใ้ ช้มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสรุ ปว่า ค่านิ ยม
ส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ชางยู่ เหวย (2558) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และค่านิ ยมทางสังคมที่มี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กาแฟแฟรนไชส์ ต่ า งประเทศของผูบ้ ริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า
ประชาชนที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ของร้านกาแฟแฟรนไชส์ ต่างประเทศ ได้แก่
ความเชื่อมโยง บุคลิกภาพ ผูใ้ ช้ ประโยชน์ คุณสมบัติ อัตลักษณ์
ณัฐชยา ใจจูน (2557) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าและการรั บรู ้ คุณค่าที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ผลออกมาว่างานวิจยั นี้ ได้ผลวิเคราะห์ตาม
สมมติฐาน ซึ่ งพบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า อันได้แก่ ชื่อตราสิ นค้า เครื่ องหมายตราสิ นค้า เครื่ องหมายรับรอง
คุณภาพ ประเทศผูผ้ ลิตสิ นค้า และปั จจัยด้านการรับรู ้คุณค่า ได้แก่ สิ่ งเร้า อวัยวะ
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สระบุรี
2.2 เพื่อศึกษาค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี
3. ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมที่มีผลต่อการสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสระบุ รี โดยมี การใช้ระเบี ยบวิธีการวิจยั ในส่ วนของงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีการกําหนดแนวทาง
การศึกษาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ การวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึกษา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดสระบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากสื่ ออินเตอร์ เน็ตเพื่อนํามาวิเคราะห์ และประมวลผลเบื้องต้น
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนอสําหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณ
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ ประชาชนของจัง หวัด สระบุ รี ที่ เ ดิ น ทางมาออกกํา ลัง กายที่ จ ะต้อ งใช้ร องเท้า เป็ น
ส่ วนประกอบในการออกกําลังกายมีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจํานวน 384 คน ซึ่ งมาจากการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ไม่ทราบจํานวน
ประชากร ของ Cochran (1953)

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า 266

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่างสําหรับการศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมที่มีผลต่อการสิ นใจซื้ อรองเท้า
กีฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี เนื่ องจากไม่สามารถทราบถึงจํานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคํานวณของ Cochran (1953) เพื่อคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการคํานวณได้ 384 คน ดังนั้นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ทําการสํารวจจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็ น
384 ตัวอย่าง
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้การเลือกและสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ (Non-Probability Sampling) เป็ นการเลือกตัวอย่าง
โดยไม่คาํ นึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไรโดยใช้การสุ่ มแบบ โควตา (Quota Sampling) เป็ น
การกําหนดกลุ่มของเป้ าหมายตามต้องการโดยที่ ได้อาศัยสั ดส่ วนขององค์ประกอบของกลุ่ มประชากรตาม เพศ
การศึกษาและอื่นๆ โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็ นประชาชนที่ออกกําลังกายในจังหวัดสระบุรี ซึ่ งในจังหวัด
สระบุรีมีอาํ เภออยูท่ ้ งั หมด 13 อําเภอ ผูว้ จิ ยั เจาะจงไปยังอําเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)
2) อําเภอพระพุทธบาท
3) อําเภอเมืองสระบุรี
4) อําเภอแก่งคอย
5) อําเภอมวกเหล็ก
6) อําเภอเสาไห้
เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็ นจํานวนมาก และมี จาํ นวนสถานที่ ในการออกกําลัง
มากกว่าอําเภออื่นๆ ทําให้สะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มี การใช้เครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ น
ผูอ้ ่านและทําแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด จํานวน 384 ชุด แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ส่ วนที่ 3 ค่านิยมและส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจซื้ อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาในครั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยกัน 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน
1) สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS วิเคราะห์ขอ้ มูล
หาค่าความถี่ (Frequency) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 1 เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้
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หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 1 เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้
หาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี และส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อค่านิ ยมมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี และ ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี
หาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี และส่ วนที่
3 ความคิดเห็นต่อค่านิยม มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี และ ส่ วนที่ 4 ความ
คิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี
2) สถิติเชิงอนุมาน จะใช้การวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาไนกี้ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สระบุรี จะทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)
สมมติฐานที่ 2 ค่านิ ยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี จะทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ สามารถกล่าวได้วา่ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย จํานวน 225 คน (ร้อยละ 58.6) มีช่วงอายุอยูใ่ นกลุ่ม 15-25 ปี จํานวน 182 คน (ร้อยละ 47.4) ระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 175 คน (ร้อยละ 45.6) อาชีพนักเรี ยน จํานวน 113 คน (ร้อยละ 29.4) รายได้ช่วง
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 140 คน (ร้อยละ 36.5) ช่องทางที่รู้จกั คือ Social Network จํานวน 219 คน (ร้อย
ละ 57) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวแปรเพื่อวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้
พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ ได้แก่ 1) คุณสมบัติ (Attribute) 2) บุคลิกภาพ
(Personality) และ 3) ผูใ้ ช้ (User) ซึ่ งสามารถบอกแนวโน้มความคิดเห็นของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีได้ร้อยละ 36.8 (Adjusted R Square = 0.368)
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรเพื่ อ วัดระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ค่ านิ ย มที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ พบว่า ตัวแปรค่ านิ ย มส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ค่านิ ยมเฉพาะตัว (Individual Value) ซึ่ งสามารถบอกแนวโน้มความคิดเห็นของค่านิ ยมที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ได้ร้อยละ 26.9 (Adjusted R2 =0.269)
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5. การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ าที่มีผลต่ อการสิ นใจซื้อรองเท้ ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริ โภคใน
จังหวัดสระบุรี
จากการศึกษาภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ ดังนั้น
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาไนกี้ และสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ผ่านการคัดกรองทั้งหมด ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนมากมีความคิดเห็นในเชิง ”เห็นด้วย
อย่างยิ่ง” ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิ วบูรณ์ ธนานุ กูลชัย (2554) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ามี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
ระดับความคิดเห็นในระดับมาก ว่าภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้านคุณสมบัติและ คุณค่า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
มือสองค่ายญี่ปุ่นส่ วนในด้านคุณประโยชน์ และบุคลิกภาพของผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 2 ค่ านิยมทีม่ ผี ลต่ อการสิ นใจซื้อรองเท้ ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี
จากการศึกษาค่านิยมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ ในจังหวัดสระบุรีและ
มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนมากมีความ
คิดเห็นในเชิง”เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันวาพล จันทร์ จีน(2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์
และค่านิยมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ผลออกมา
ว่า ภาพลักษณ์ดา้ นผูใ้ ช้มีอีทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาแบรนด์เนม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ค่านิยมส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
จากแนวคิดเรื่ องภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสามารถแบ่งออกมาได้
ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1) คุณสมบัติ (Attribute) 2) คุณประโยชน์ (Benefit) 3) บุคลิกภาพ(Personality) 4) ผูใ้ ช้ (User)
5) ค่านิ ยมเฉพาะตัว (Individual Value) 6) ค่านิ ยมสังคม (Social Value) ทั้ง 6 ด้าน เป็ นปั จจัยภายใน แต่ยงั มีปัจจัย
ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ รองเท้ากี ฬ า ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นวัฒ นธรรมและวิ ถีชีวิ ต ปั จ จัย ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดและปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการการตลาด
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี นั้น
คือ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าด้านคุ ณสมบัติ (Attributes) และภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าด้านผูใ้ ช้ (User) เพราะฉะนั้น
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกี่ยวกับรองเท้ากีฬาและผูท้ ี่สนใจในธุ รกิจรองเท้ากีฬาให้ควรให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้าด้านคุณสมบัติและภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้านผูใ้ ช้ เพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคได้มีการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาได้ง่าย
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ยิ่งขึ้นและควรที่จะปรับปรุ งพัฒนา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้านคุณประโยชน์ (Benefit) และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้าน
บุคลิกภาพ(Personality) ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เพื่อที่จะตอบสนองและรองรับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
ค่านิ ยมที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุ รี คื อ ค่านิ ยม
เฉพาะตัว (Individual Value) เพราะฉะนั้น ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายสิ นค้าควรให้ความสําคัญกับค่านิ ยมเฉพาะตัว
เพื่อที่จาํ ได้มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อตอบสนองให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
6.3 ข้ อเสนอแนะของการศึกษาครั้งต่ อไป
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอข้อเสนอแนะเพี่อการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
6.3.1 สําหรับการวิจยั ในครั้งต่อไปจากงานวิจยั ชิ้นนี้ เก็บแบบสอบถามจากผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป
ซึ่ งมีผตู ้ อบแบบสอบถามบางกลุ่มที่ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือซึ่ งเป็ นสาเหตุที่อาจทําให้ผลการวิจยั ออกมาอาจไม่มีความ
สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็ นผูว้ ิจยั จึงอยากแนะนําในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรเก็บแบบสอบถามจากผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี
ขึ้น
6.3.2 สถานที่ เก็บแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสุ่ มเขตพื้นที่ ที่จะไปเก็บแบบสอบถาม 6 เขตใน
จังหวัดสระบุรี ดั้งนั้นจะมีบางพื้นที่ที่ไม่คุน้ เคยบางกลุ่มปฏิเสธที่จะให้ความร่ วมมือ การเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ จึง
ใช้เวลานาน สําหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั จึงอยากแนะนําให้ตรวจสอบช่วงเวลาการลงพื้นที่ที่เหมาะสมจะได้รับ
ความร่ วมมืออย่างเต็มที่
6.3.3 แบบสอบถามพบข้อ คํา ถามที่ มี ล ัก ษณะใกล้เ คี ย งกัน และบางข้อ คํา ถามอาจใช้ค าํ ที่ ท าํ ให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าใจได้ยากจึ งส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสับสนต่อการให้ความคิ ดเห็ นได้ ทางผูว้ ิจัยจึ งมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับข้อคําถามให้มีความเข้าใจที่ง่ายขึ้น และลดทอนข้อคําถามที่มีความใกล้เคียงกันมากเกินไป
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