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ABSTRACT 
 

This research aims to study the effect of Brand loyalty, satisfaction and 
perceived product quality on people’s intentions to buy brand name shoes in 
Bangkok district. Questionnaires were used to collect data. From 200 samples. The 
value of reliability of questionnaires was 0.925. The content validity was verified by 
of experts. The statistics used to analyze the data was descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. While statistics used for 
hypothesis testing was a multiple regression analysis at 0.05 level & statistical 
significance. 

The research found that perceived quality and brand loyalty affect the 
people’s intentions to by brand product at 0.05 level & statistical significance .at 0.05 
 
Keywords: Brand Loyalty, Satisfaction, Perceived Product Quality, The Intention to 
Buy Sports Products Brand Name. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มา และปัญหาการวิจัย 

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญในการรักษาสุขภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องอาหารการ
กิน ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วท าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆ ไม่ท าให้เกิดโทษ เช่น 
เนื้อสัตว์ ข้าว แป้ง ผลไม้ นม ฯลฯ ซึ่งมีความส าคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซ่ึง
สารอาหารจะช่วยไปเสริมสร้างและซ่อมแซมให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ และสามารถ
ท ากิจกรรมต่างๆ ได้ โดยการรับประทานอาหารจะต้องท าควบคู่ไปกับการออกก าลังกาย ซ่ึงใน
ปัจจุบันกระแสการออกก าลังกาย ก าลังเป็นที่สนใจอย่างมาก ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคหันมาออกก าลัง
กายกันมากข้ึน ก็เพราะว่าผู้บริโภคมีความต้องการมีสุขภาพที่ดี รูปร่างได้สัดส่วน และแข็งแรง หรือ
เป็นการท ากิจกรรมยามว่างเพ่ือความสนุกสนานให้กับตัวเอง การออกก าลังกายมีหลากหลายวิธีมาก 
เช่น วิ่ง ว่ายน้ า ปันนจักรยาน กีาาในร่ม และปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคนออกก าลังกาย คือ 
อุปกรณ์กีาา เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ฯลฯ เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ที่ออกก าลังกายจะเกิดการเลือกใช้
งานอุปกรณ์กีาา เพื่อช่วยในเรื่องการออกก าลังกายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเกิดธุรกิจการขาย
อุปกรณ์กีาาเพิ่มข้ึนมากมายในตลาด โดยผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจะตัดสินใจเลือกชื้ออุปกรณ์กีาา โดย
มีปัจจัยเหล่านี้ เช่น ราคา คุณภาพ ยี่ห้อ (Brand) การออกแบบ รูปลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ เลือกชื้ออุปกรณ์กีาา และต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล
ด้วย ท าให้ผู้ประกอบการไม่รู้เลยว่า ผู้บริโภคนั้นต้องการเลือกชื้ออุปกรณ์กีาา แบบไหน ชนิดไหน 
และสิ่งส าคัญขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ของผู้ประกอบการ ที่จะท ายังไงให้สามารถดึงผู้บริโภค
ตัดสินใจชื้อชองตน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2550) 

ทีผ่่านมาได้มีการศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจชื้อสินค้าของผู้บริโภค
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์กับการศึกษา และต่อผู้ประกอบการจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ผู้วิจัยสนใจคือ รองเท้า
กีาาแบรนด์เนม “ไนกี้” ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นสินค้าที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของผู้บริโภคท่ัวไป ทั้ง
ผู้บริโภคท่ีมีความชื่นชอบในการออกก าลังกาย และผู้บริโภคท่ีสวมใส่ หรือใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ไนกี้” 
ในการใช้ชีวิตทั่วไป 

ในตลาดการแข่งขันของรองเท้ากีาาแบรนด์เนม ตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกันเพราะ
นอกจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นแบรนด์ “ไนกี้” หรือแบรนด์ “อาดิดาส” แล้วยังมีแบรนด์
ท้องถิ่นอีกเป็นจ านวนมากที่ผลักดันผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ออกมาแบ่งส่วนของตลาดของแบรนด์
ทั้งสองไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามจากผลด าเนินงานในช่วงเวลา 2015-2017 ที่ผ่านมาซึ่งรายงานโดย 
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Journal of move, story, tech (ในปี ค.ศ. 2018) ว่า “ไนกี้” มีรายได้สูงที่สุดซึ่งมากกว่าตู่แข่งขัน
คือ “อาดิดาส” จึงท าให้เป็นที่ต้องการทราบว่าเพราะเหตุใดแบรนด์ “ไนกี้” จึงสมารถครองตลาดได้
เป็นอันดับแรก ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดปัญหาในครั้งนี้ ดังนี้ คือ 

(1) การที่ผู้ชื้อยังมีความตั้งใจที่จะชื้อรองเท้ากีาาแบรนด์เนม แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็น
เพราะผู้ชื้อมีความภักดีต่อแบรนด์ไนกี้ ใช่หรือไม่ และอย่างไร 

(2) การที่ผู้ชื้อยังมีความตั้งใจที่จะชื้อรองเท้ากีาาแบรนด์เนม แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็น
เพราะความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์นี้ที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ใช้มาก่อน ใช้หรือไม่ และอย่างไร 

(3) การที่ผู้ชื้อยังมีความตั้งใจที่จะชื้อรองเท้ากีาาแบรนด์เนม แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็น
เพราะผู้ชื้อได้รับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ใช้หรือไม่ และอย่างไร 

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ความภักดีในตราสินค้า (ตัวแปรที่1) ได้มีการศึกษามาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความภักดีในตราสินค้ากับความตั้งใจชื้อสินค้า และได้สรุปถึงอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างตัวแปร
ทั้งสองว่าไปในทิศทางเชิงบวกแล้ว ความพึงพอใจ (ตัวแปรที่ 2) ยังพบว่าเมื่อผู้ชื้อเกิดความพึงพอใจ
ต่อสินค้าท่ีชื้อมาแล้ว เขาก็มีแนวโน้มที่จะตั้งใจชื้อต่อไป นอกจากนี้ การรับรู้ถึงคุณภาพ (ตัวแปรที่ 3) 
พบว่าเมื่อผู้ชื้อได้รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าทั้งก่อนชื้อ และหลังการชื้อแล้วผู้ชื้อย่อมมีความตั้งใจที่จะ
ชื้อสินค้านั้น ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยต้องการน าตัวแปรของผลการศึกษาดังกล่าวมาท าการศึกษา
เพ่ือตอบปัญหาของผู้วิจัยข้างต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึง
คุณภาพสินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีาาแบรนด์เนม ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
เผื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และนอกจากนี้ยังสามารถน าผลการศึกษาไปใช้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆ โดยน าผลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างความตั้งใจชื้อให้กับ
ลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์กีาาของธุรกิจนั้นต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาหาความภักดีในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อ ให้เกิดความตั้งใจชื้อรองเท้ากีาาแบ

รนด์เนม 
1.2.2 เพ่ือศึกษาหาความพึงพอใจในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อ ให้เกิดความตั้งใจชื้อรองเท้ากีาา

แบรนด์เนม 
1.2.3 เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ที่ส่งผลต่อ ให้เกิดความตั้งใจชื้อรองเท้ากีาา

แบรนด์เนม 
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1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงความภักดีในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อ ให้เกิดความตั้งใจชื้อรองเท้ากีาา 

แบรนด์เนม 
1.3.2 เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อ ให้เกิดความตั้งใจชื้อรองเท้ากีาา

แบรนด์เนม 
1.3.3 เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ที่ส่งผลต่อ ให้เกิดความตั้งใจชื้อรองเท้า

กีาาแบรนด์เนม 
1.3.4 น าผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในธุรกิจด้านการวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างความ

ภักดีในตราสินค้า การสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และความ
ตั้งใจชื้อรองเท้ากีาาแบรนด์เนมได้เหมาะสม กับความต้องการของผู้บริโภค 

 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 บทนี้เป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้น จากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนด
สมมติฐาน โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้เป็น 6 ส่วน คือ 
 2.1 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปร เรื่องความภักดีในตราสินค้า 
 2.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปร เรื่องความพึงพอใจ 
 2.3 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปร เรื่องการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า 
 2.4 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปร เรื่องความตั้งใจชื้อ 
 2.5 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 สมมติฐาน และกรอบแนวความคิด 
 รายละเอียดในแต่ละส่วนที่กล่าวมาข้างต้น มีสาระส าคัญดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ความภักดีในตราสินค้า 
 ความหมายแนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ความภักดีในตราสินค้า 
 การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง หรือตรง
ใจผู้บริโภคจะส่งผลให้เกิดการชื้อช้ าต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผู้บริโภคมีความ
ภักดีต่อตราสินค้านั้น (ภาณุ ลิมมานนท์, 2548) 
 Jacoby & Robert (1978) กล่าวว่า ความภักดีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงพฤติกรรมการซื้อ
ซ้ า และไม่ใช่การวัดในระยะสั้นเท่านั้น แต่ความจงรักภักดีอย่างต้องมีการวัดในมิติอ่ืนอีก และจะต้อง
วัดในระยะยาวด้วย ดังนั้นแนวคิด ด้านความภักดีมีการขยายขอบเขตของ ความหมายออกไป โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติคือ มิติด้านพฤติกรรม และมิติด้านทัศนคติ ส าหรับการศึกษาเรื่อง ความ
จงรักภักดีตลอด 25 ปี ที่ผ่านมามีการมุ่งเน้นเฉพาะความถี่ และการซื้อซ้ าเท่านั้น ส าหรับความเป็น
จริงในปัจจุบันจะพบว่า โดยพื้นฐานแล้ว ผู้บริโภคจ านวนมากซ้ือสินค้าด้วยเหตุผลหลัก คือ ความ
สะดวกสบาย หรือความบังเอิญ เท่านั้น และท่ีส าคัญ คือพฤติกรรมการชื้อ ดังกล่าวจะถูกปกปิดอยู่
ภายใต้ ความพึงพอใจในตราสินค้าที่แท้จริง นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจจะมีความจงรักภักดีหลายตรา
ผสมกัน ในสินค้าชนิดเดียวกัน หรือไม่มีตราสินค้าผู้น าอยู่ในใจ จึงควรศึกษาข้อมูลการแบ่งระดับชั้น
เพ่ือการเปรียบเทียบ ในระดับความภักดีในตราสินค้า 
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 Assael (1998) กล่าวว่า ความภักดีในตราสินค้า เป็นผลมาจากการเรียนรู้ของผู้บริโภคว่าตรา
สินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ และเป็นการแสดงถึงทัศนคติในเชิงบวกต่อตราสินค้า
ใดตราสินค้าหนึ่ง โดยผลของทัศนคติดังกล่าวก็คือ เกิดการชื้อตราสินค้าเดิมอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
 Mowen & Minor (1998) กล่าวว่า ความภักดีในตราสินค้า เป็นทัศนคติในเชิงบวกของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า โดยจะต้องมีความผูกพัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้สึกทางจิตใจที่มีต่อตรา
สินค้า เช่น ความเชื่อมั่น ความศรัทธาที่มีต่อตราสินค้า เป็นต้น และมีความตั้งใจที่จะชื้ออย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต 
 Schiffman & Lazar (2007) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีความคิดสม่ าเสมอ หรือการตัดสินใจ
ชื้อสินค้าในตราสินค้าเดิม ในผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทเดิมๆ จะประกอบด้วย (1) ความภักดีด้าน
พฤติกรรม คือ เกิดความรู้สึกต่อตราสินค้า (2) ความภักดีด้านทัศนคติ คือ ลูกค้าให้ความยึดมั่นในตรา
สินค้า และจะพยายามที่จะชื้อตราสินค้านั้น อย่างต่อเนื่อง 
 สามารถสรุปได้ว่า ความภักดีในตราสินค้า คือ ความรู้สึกต่อตราสินค้า ที่ท าให้ผู้บริโภคมี
ความรู้สึกชอบในตราสินค้านั้นๆ และสามารถน าไปสู่การชื้อสินค้าภายใต้สินค้านั้นตลอดไป ซึ่งความ
ภักดีนั้น แบ่ง เป็น 2 มิติ คือ ความภักดทีางด้านพฤติกรรม และความภักดีทางด้านทัศนคติ 
 
2.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ความพึงพอใจ 
 ความหมายแนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ความพึงพอใจ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เกิดจากการเปรียบเทียบคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการกับลูกค้าท่ีจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ ซึ่งมีความรู้สึกพอใจ และ
ผิดหวัง ถ้าผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ 
แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าจะได้รับอิทธิพลมาจาก
ประสบการณ์ในการชื้อ ค าแนะน าจากเพ่ือน และค าแนะน าจากนักการตลาดตลอดจนข่าวสารที่
แพร่กระจายผ่านสื่อต่างๆ การท าธุรกิจมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเพราะจะท าให้ลูกค้าไม่
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากคู่แข่งขัน และจะท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีกับตราสินค้าไปใน
ตัวด้วย 
 Tanford, Montgomery & Nelson (2012) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ อารมณ์ท่ีผู้บริโภค
รับรู้ได้หลังจากการใช้บริการ 
 Gerpott, Rams & Schindler (2011) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ สิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง
ก่อนการบริโภคหรือก่อนการใช้บริการ และเกิดการประเมินผลที่ได้รับหลังจากการบริโภค ถ้าผู้
ให้บริการสามารถตอบสนองผู้บริโภค แล้วท าให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองอารมณ์ไปในเชิงบวกนั้น 
หมายความว่า ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจที่ได้รับจากการได้รับบริการ แต่ถ้าสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้
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แล้ว ผู้ให้บริการไม่สามารถตอบสนองผู้บริโภคนี้ได้ หมายถึง การตอบสนองทางด้านอารมณ์ของ
ผู้บริโภคจะเป็นไปในเชิงลบ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงตอบสนองให้ผู้ใช้บริการทุกคนเกิดความพึงพอใจ เพ่ือ
ธุรกิจจะได้ประสบความส าเร็จ 
 Lin, Chen & Chiu (2010) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของบุคคล
แต่ละบุคคลว่าพอใจ หรือมีความสุขโดยเกิดจากการเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการท างานของ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ  
 เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนี (2556) กล่าวว่า ทฤษฏี V.I.E เป็นทฤษฏีที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ ความพึงพอใจ วิถีทางที่น าไปสู่ความพึงพอใจ และความคาดหวังภายในตัวบุคคล โดยใน
ตัวบุคคลจะมีความต้องการ และมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงกระท าการตอบสนอง
ความต้องการ หรือสิ่งที่คาดหวังไว้ และเมื่อได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้จะท าให้ได้รับความ
พึงพอใจ 
 สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจาก
การได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความ
ต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 
2.3 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า 
 ความหมายแนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง การรับรู้ 
 Aaker (1991) กล่าวว่า การรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือคุณภาพตราสินค้าที่เหนือกว่า
ตราสินค้าอ่ืนสามารถสร้างมูลค่าให้ตราสินค้า ซึ่งผู้บริโภคสามารถพิจารณาได้จากด้านคุณภาพของ
สินค้า เช่น คุณสมบัติพิเศษ คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความทนทาน ความประณีต และราคาของ
สินค้า เป็นต้น หรือในด้านคุณภาพการบริการ ที่สามารถจับต้องได้ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติในการ
ให้บริการ ความสม่ าเสมอของการบริการ การตอบสนอง ปฏิกิริยาตอยกลับไปยังผู้บริโภค ความเอาใจ
ใส่ ความรู้สึก และราคา เป็นต้น 
 Schiffman & Kanuk (2004) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการ
เลือก จ าแนก และตีความหมายของสิ่งกระตุ้นออกมาให้มีความหมาย และเนื้อหา 
 Gray (2004) กล่าวว่า การรับรู้ เป็นการท างานของระบบประสาท และสั่งการออกมาเป็น
พฤติกรรมเพ่ือจะให้ความหมายต่อสิ่งแวดล้อม ความหมายก็คือการรับรู้จะเป็นไปตามระบบการรับรู้
ของตนมากกว่าจะตีความไปตามความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
 ปรียาพร วงษ์อรุตรโรจน์ (2550) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการแห่งการแปลความหมาย
จากการสัมผัสที่ได้รับ ออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย คนเราต้องใช้ความรู้เดิม หรือประสบการณ์
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ที่มีมาก่อนจึงจะเกิดการรับรู้ ดังนั้น การรับรู้จึงเป็นกระบวนการที่เกิดแทรกระหว่างสิ่งเร้า และการ
ตอบสนอง 
 ชัยนันท์ เพ็ชรอ าไพ (2552) กล่าวว่า การที่เข้าใจในตัวลูกค้านั้นจะต้องทราบถึงความต้องการ
ของลูกค้าเสียก่อนว่าที่จริงแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ในตัวสินค้า โดยในทัศนคติส่วนใหญ่ของ
ผู้บริโภคแล้วล้วนแต่ต้องการคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างแรก ซึ่งคุณภาพของสินค้าแต่ละชนิดล้วน
แล้วมีมาตรฐานในตัวของสินค้าอยู่แล้วทั้งนั้น 
 สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า คือ เมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพแล้ว 
คุณภาพที่ถูกรับรู้ดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยขยายตราสินค้าไปสู่ประเภทอ่ืนๆ ได้ และมีความ
เป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จได้ในระยะยาว 
 ความหมายแนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง คุณภาพสินค้า 
 Kotler (2003) ได้บอกถึงข้อต่างๆ เหล่านี้ว่าลูกค้าจะชื้อสินค้าโดยพิจารณาจากข้อเหล่านี้ 
  1. ประสิทธิภาพ เป็นการวัดถึงคุณภาพหลักของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ได้หรือไม่ สินค้าควรอยู่ในระดับใดของตลาด และสินค้าควรมีคุณภาพที่สม่ าเสมอกันให้ได้ทุกชิ้นเพื่อ
เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
  2. ความทนทาน ทั้งระยะเวลา และรูปแบบการใช้งานตามสภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
  3. ความสวยงาม รูปแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น ความน่าดึงดูดใจ ความสวยงาม 
และความน่าใช้ของผลิตภัณฑ์ เช่น สี รูปแบบ รูปลักษณ์ เป็นต้น 
  4. ลักษณะทางกายภาพของสินค้า จะต้องเป็นสินค้าที่ลูกค้าสามารถสัมผัสตัวสินค้าได้ 
เหมือนเป็นการทดลองสินค้าในระยะเริ่มแรก 
  5. ราคา จะต้องมีความเหมาะสมกับตัวสินค้าผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจชื้อ หากตั้งราคาท่ี
ไม่สมเหตุสมผลกับคุณภาพสินค้าจะท าให้สินค้าขายไม่ได้  
  6. การรับประกัน เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถท างานได้ในระยะเวลาหรือประสิทธิภาพที่
ควรจะได้ สามารถมีการคืนสินค้าหรือรับเปลี่ยนได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง 
  7. วัตถุดิบ วัตถุดิบที่น ามาผลิตจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานเป็นการสร้าง
ความมั่นใจ และยังเป็นการเอาใจใส่ในตัวลูกค้าด้วย 
  8. ความปลิดภัย เป็นข้อที่ส าคัญท่ีสุดในด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์เพราะเป็นความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการแสดงถึงการมีคุณธรรมในตัวผู้ผลิตว่าจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภค หาก
สินค้าไม่มีความปลอดภัยผู้บริโภคจะรับอันตรายได้ 
  9. มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยล้วนแต่มีการผลิตมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทั้งสิ้นเพราะเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ง่าย และท าให้สินค้าทุกชิ้นมีมาตรฐานเดียวกัน 
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2.4 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ความตั้งใจชื้อ 
 Spears & Singh (2004) กล่าวว่า ความตั้งใจชื้อ คือ ความรู้สึกส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีเกิด
จาการสะสมความรู้ และการประเมินผ่านประสบการณ์ที่เกิดข้ึนต่อตราสินค้า และบริการจาก
ข้อความที่ถูกส่งผ่าน 
 Gounaris, Dimitriadis & Stathakopoulos (2010) กล่าวว่า ความตั้งใจชื้อ คือ การที่
ผู้บริโภคพิจารณาตัดสินใจชื้อในสินค้า หรือบริการใดๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยท าการชื้อ หรือ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิมอย่างต่อเนื่อง 
 Moslehpour, Aullia & Masarie (2015) กล่าวว่า ความตั้งใจชื้อ คือ การอธิบายความ
เป็นไปได้ในการวางแผนของผู้บริโภค หรือการที่จะมีความตั้งใจชื้อสินค้า หรือบริการบางอย่างใน
อนาคตซึ่งถือว่าเป็นความตั้งใจที่มีความเจาะจงของทางเลือกหนึ่งในความต้องการที่จะท าให้เกิดการ
ด าเนินการในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนก่อนหน้าที่มีการวางแผนไว้จนสุดท้ายกลายเป็นพฤติกรรม
การชื้อที่เกิดข้ึนจริง 
 Yeo, Goh & Rezaei (2017) กล่าวว่า ความตั้งใจชื้อ คือ ความพยายามของผู้บริโภคท่ีจะท า
การชื้อสินค้า โดยความตั้งใจในการชื้อจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ตราสินค้า ผู้จ าหน่าย ความ
ไว้วางใจ และความรับรู้ในความเสี่ยง เป็นต้น ความตั้งใจชื้อมีผลโดยตรงต่อปริมาณการชื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค โดยความตั้งใจชื้อจะเกิดข้ึนหลังจากผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ในตัวผลิตภัณฑ์ หรือมี
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว 
 สามารถสรุปได้ว่า ความตั้งใจชื้อ คือ กระบวนการตัดสินใจของผู้ชื้อ เริ่มตั้งแต่การรับรู้ความ
ต้องการ และค้นหาข้อมูลที่ต้องการสินค้าท่ีต้องการเปรียบเทียบคุณภาพ และราคา สุดท้ายจะเลือก
สินค้าไหนที่ได้ตรงตามความต้องการจึงจะตัดสินใจชื้อ ตามความตั้งใจชื้อ 
 
2.5 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 มงคล วัฒนปรานีกุล (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ต และความความภักดีในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อแท็บเล็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจชื้อแท็บเล็ต ได้ร้อย
ละ 49.3 โดยความตั้งใจชื้อแท็บเล็ตได้รับอิทธิพลรวมจากความภักดีในตราสินค้าสมาร์ทโฟนมากที่สุด 
และการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตด้านกิจกรรมการใช้งานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ร้านขายของฝาก จังหวัดเพชรบุรี โดยงานวิจัยนี้จัดท าขึ้นมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการ
เคารพลูกค้า ปัจจัยกิจกรรมการกุศล ปัจจัยภาพลักษณ์ด้านราคา ปัจจัยความพึงพอใจ ปัจจัยความ
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ไว้ใจ ปัจจัยการรับรู้คุณภาพของร้านค้าปลีก ปัจจัยความเข้าใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อของลูกค้า โดยการใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูล จ านวน 300 ชุด ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ โดยผลการวิจัยตัวแปรที่มีอ านาจพยากรณ์เชิงบวกท่ีดีที่สุด คือความเข้าใจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือภาพลักษณ์ด้านราคา และปัจจัยด้านความไว้ใจอาจส่งผลต่อผู้บริโภคเพียง
เล็กน้อย ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีอ านาจพยากรณ์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของฝาก จังหวัดเพชรบุรี 
 ฤทธาทิตย์ สูญพ้นไร้ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าคราสินค้า ความภักดีในตราสินค้า การ
รู้จักตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพ ความคุ้มค่าของตราสินค้า ความชื่นชอบในตราสินค้า ที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจชื้อเครื่องติดตามความแอคทีฟในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001-40,000 บาทข้ันไป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
พบว่าตัวแปรต้นสามารถพยากรณ์คุฯค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครื่องติดตามความแอคทีฟ ชี้ให้เห็นว่า
ความภักดีในตราสินค้า ความตุ้มค่าในตราสินค้า และความชื่นชอบของตราสินค้า โดยมีระดับนัยทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจชื้อเครื่องติดตามความแอคทีฟได้อย่าง
มีนัย ในขณะที่การรู้จักตราสินค้า และการรับรู้ในคุณภาพ ตัวแปรนี้ไม่มีระดับนัยส าคัญแสดงว่าปัจจัย
นี้ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจชื้อเครื่องติดตามความแอคทีฟได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 
2.6 สมมติฐาน และกรอบแนวความคิด  
 สมมติฐานที่ 1 ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อ
รองเท้ากีฬา แบรนด์เนมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาณุ  
ลิมมานนท์ (2548); Jacoby & Robert (1978); Assael (1998); Mowen & Minor (1998); 
Schiffman & Lazar (2007); Spears & Singh (2004); Gounaris, Dimitriadis & 
Stathakopoulos (2010) และ Yeo, Goh & Rezaei (2017) และสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ มงคล วัฒนปรานีกุล, (2557) 
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 ตัวแปรอิสระ คือ ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้า
กีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2553); Tanford, Montgomery & Nelson (2012); Gerpott, Rams & Schindler (2011); Lin, 
Chen & Chiu (2010); เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนี (2556); Spears & Singh (2004); Gounaris, 
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Dimitriadis & Stathakopoulos (2010) และ Yeo, Goh & Rezaei (2017) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก (2558)  
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Aker 
(1991); Schiffman & Kanuk (2004); Gray (2004); ปรียาพร วงษ์อรุตรโรจน์ (2550); ชัยนันท์ 
เพ็ชรอ าไพ (2552); Kotler (2003); Spears & Singh (2004); Gounaris, Dimitriadis & 
Stathakopoulos (2010) และ Yeo, Goh & Rezaei, (2017) และสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ฤทธาทิตย์ สูญพ้นไร้ (2559) 
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดสามารถเขียนรูปภาพแสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่ศึกษาทุกตัว และแสดงลูกศรชี้
ทิศทางของความสัมพันธ์ดังภาพที่ 2.1 
 
ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพ 
  สินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 กรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความภักดีในตรา
สินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า กับตัวแปรตามความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์
เนมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ความภักดีในตราสินค้า ความตั้งใจชื้อรองเท้า 

กีฬาแบรนด์เนมของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 
ความพึงพอใจ 

การรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ 
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 เรื่องความภักดีในตราสินค้า แนวคิดของภาณุ ลิมมานนท์ (2548) แนวคิดของ Jacoby & 
Robert (1978) แนวคิดของ Assael (1998) แนวคิดของ Mowen & Minor (1998) แนวคิดของ 
Schiffman & Lazar (2007) และตรงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของมงคล วัฒนปรานีกุล (2557) 
 เรื่องความพึงพอใจ แนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) แนวคิดของ Tanford, 
Montgomery & Nelson (2012) แนวคิดของ Gerpott, Rams & Schindler (2011) แนวคิดของ 
Lin, Chen & Chiu (2010) แนวคดิของ เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนี (2556) และตรงกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก (2558) 
 เรื่องการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า แนวคิดของ Aker (1991) แนวคิดของ Schiffman & Kanuk 
(2004) แนวคิดของ Gray (2004) แนวคิดของ ปรียาพร วงษ์อรุตรโรจน์ (2550) แนวคิดของ ชัยนันท์ 
เพ็ชรอ าไพ (2552) แนวคิดของ Kotler (2003) และตรงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ฤทธาทิตย์  
สูญพ้นไร้ (2559) 
 เรื่องความตั้งใจชื้อสินค้า แนวคิดของ Spears & Singh (2004) แนวคิดของ Gounaris, 
Dimitriadis & Stathakopoulos (2010) แนวคิดของ Yeo, Goh & Rezaei (2017) และตรงกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ มงคล วัฒนปรานีกุล (2557); พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก (2558) และฤทธาทิตย์ 
สูญพ้นไร้ (2559) 
 



บทที่ 3 
ระเบียบการวิจัย 

 
 เนื้อหาของบทนี้เป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้รูปแบบของการ
วิจัยเชิงปริมาณท่ีประกอบด้วย ประชากร และตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การรวบรวมข้อมูล 
การแปรผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติหรับใช้ในการวิเคราะห์ และการทดสอบสมมติฐานเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ก าหนดขึ้น 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ/การวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งมีตัว
แปรที่จะศึกษา ได้แก่ 
 (1) ตัวแปรตาม คือ  
  (1.1) ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 (2) ตัวแปรอิสระ คือ     
  (2.1) ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

  (2.2) ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
   (2.3) การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 
3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ประชากร คือ เพศชาย และเพศหญิง ที่เคยชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนมในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 160 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอย่างดังกล่าวโดยใช้โปรแกรม G* Power 
(Cohen,1988) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 10 ซึ่ง
ตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
 ผู้ท าวิจัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ก าหนดคุณสมบัติ และจ านวนของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งได้แก่ ประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร และมีจ านวนทั้งหมด 5,696,409 คน 
 2. ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* Power และได้จ านวน 160 คน 
 3. เลือกตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างโดยที่กระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
และพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งพาณิชย์ที่มีบุคคลที่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนม ได้แก่  
1. เขตห้วยขวาง จ านวน 32 ชุด 2. เขตดินแดง จ านวน 32 ชุด 3. เขตพญาไท จ านวน 32 ชุด
4. เขตปทุมวัน จ านวน 32 ชุด 5. เขตลาดพร้าว จ านวน 32 ชุด 
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3.3 ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการศึกษา ได้แก่ การจัดหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความ และการสรุปผล ประกอบด้วย 
 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสม
ส าหรับการเก็บรวบรวมซึ่งในที่นี้ คือ แบบสอบถาม 
 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เน้นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้ และมีความ
น่าเชื่อถือ ได้แก่ (1) ต ารา หนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจับที่ผ่านมาแต่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ และ (3) วารสาร และสิ่งพิมพ์ทางวิขาการทั้งที่ใช้ระบบเอกสาร และระบบออนไลน์ 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอน ดังนี้  
 3.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 3.4.2 สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ คือ (1) ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า (3) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า และ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์
กีฬาแบรนด์เนม 
 3.4.3 น าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบเนื้อหา และ
ปรับปรุงแก้ไข 
 3.4.4 ท าการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้ง 
 3.4.5 ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด เพื่อตรวจค่าความเชื่อมั่นและน าผลที่ได้เข้า
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจกแบบสอบถามจริง 
 
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องที่จะศึกษา 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ซ อัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1: การตรวจสอบความเชื่อม่ัน 
 

ส่วนของค าถาม 
ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อม่ัน 

กลุ่มทดลอง 
(n=40) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n=160) 

ตัวแปรอิสระ 
1. ความภักดีในตราสินค้า 0.938 0.913 

2. ความพึงพอใจในตราสินค้า 0.835 0.880 

ตัวแปรอิสระ 
3. การรับรู้คุณภาพของสินค้า 0.886 0.892 

ตัวแปรตาม 

1. ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 0.773 0.831 
รวม 0.925 0.934 

 
3.6 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปนี้ คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating 
Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 
และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า 
(Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 
 ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 
และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 
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3.7 การแปลผลข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือ
ก าหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณ และอธิบายส าหรับแต่ละช่องชั้น ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  
ค่าสูงสุด   ค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

           = 5 – 1 = 0.80 
  5  

 ช่วงชั้นของค่าคะแนน    ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
 1.00-1.80     เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 1.81-2.61     เห็นด้วยน้อย 
 2.62-3.42     เห็นด้วยปานกลาง 
 3.43-4.23     เห็นด้วยมาก 
 4.24-5.00     เห็นด้วยมากที่สุด 
 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์มาตรวัดของข้อมูลแต่ละประเภท และแต่ละประเด็นที่
ครอบคลุมอยู่ในการศึกษานี้ทั้งหมดก่อนที่ก าหนดค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการใช้ประมวล และ
ตีความข้อมูลทางสถิติเพ่ือน ามาวิเคราะห์แปลผลการทดลองสมมติฐานหรือผลการศึกษาในตอนท้าย
ของงานวิจัย การศึกษามาตรวัดของข้อมูลซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวแปรแต่ละประเด็น โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2: การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
เพศ 

นามบัญญัติ (1) ชาย 
(2) หญิง 

อายุ นามบัญญัติ (1) 15-21 ปี 
(2) 22-35 ปี 
(3) 36-45 ปี 
(4) มากกว่า 45 ปี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

(ระดับการศึกษา นามบัญญัติ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

อาชีพ นามบัญญัติ (1) นักเรียน/นักศึกษา 
(2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(3) พนักงานองค์กรเอกชน 
(4) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
(5) อ่ืนๆ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จัดอันดับ (1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
(2) 10,001-20,000 บาท 
(3) 20,001-30,000 บาท  
(4) มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีในตรา
สินค้า 

อันตรภาค 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
ตราสินค้า 

อันตรภาค 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ
ของสินค้า 

อันตรภาค 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจชื้อ อันตรภาค 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

 
3.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษา ดังนี้  
 3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการอธิบายการศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ 
  3.9.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนานบัญญัติ และมาตรวัดจัดอันดับ เนื่องจาก
ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ านวนตัวอย่างจ าแนกตาม
คุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จ านวน) และค่าร้อยละ 
  3.9.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ
ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของสินค้า และความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม เป็นข้อมูล
อันตรภาคเนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนให้แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบจ านวนตัวอย่าง 
และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติท่ีใช้จึง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.9.2 สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ส าหรับการอธิบายการทดสอบสมมติฐานซึ่ง
ผลการศึกษาของตัวอย่าง ดังนี้ 
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  3.9.2.1 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์หรือการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปร
อิสระหลายตัว ได้แก่ ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของสินค้า 
ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ซึ่งใช้มาตร
วัดอันตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม 
ดังนั้น สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
บทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการอธิบาย และการทดลองสมมติฐานที่เก่ียวช้องกับตัว

แปรแต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์
จ านวนทั้งสิ้น 160 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 160 ชุด ผลการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
ส่วนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ สรุปได้ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นจ านวน (ความถี่) และร้อยละ 
 

ตารางที่ 4.1: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 114 71.3 
หญิง 46 28.7 

รวม 160 100.0 
 
 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามเพศในตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีจ านวนทั้งหมด 114 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจ านวนทั้งหมด 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.2: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15-21 ปี 46 28.7 
22-35 ปี 96 60.0 

36-45 ปี 17 10.6 

มากกว่า 45 ปี 1 0.6 
รวม 160 100.0 

 
 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามอายุในตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 22-35 ปี มีจ านวนทั้งหมด 96 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 15-21 
ปี มีจ านวน 46คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ช่วงอายุ 36-45 ปี มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ
ช่วงอายุ มากกว่า 45 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 33 20.6 

ปริญญาตรี 116 72.5 

สูงกว่าปริญญาตรี 11 6.9 
รวม 160 100.0 

 
 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามระดับการศึกษาในตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีจ านวนทั้งหมด 116 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 
รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 และระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.4: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 74 46.3 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 10.6 

พนักงานองค์กรเอกชน 52 32.5 

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 16 10.0 
อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 160 100.0 

 
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามอาชีพในตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ อาชีพ
พนักงานองค์กรเอกชน มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 และอาชีพอ่ืนๆ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.5: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 65 40.6 
10,001-20,000 บาท 57 35.6 

20,001-30,000 บาท 21 13.1 
มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 17 10.6 

รวม 160 100.0 

 
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามรายได้ในตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีรายได้อยู่ที่ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจ านวนทั้งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 
รองลงมาคือ รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.6 รายได้ 20,001-30,000 บาท มี
จ านวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.1 และรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป มีจ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดับ 
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4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
สรุปได้ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.6: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

 

ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม 

x   S.D 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ความตั้งใจว่าจะชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาเฉพาะแบ
รนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น 

3.65 0.91 เห็นด้วยมาก 

2. ความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กีฬาแบ
รนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น 

3.84 0.88 เห็นด้วยมาก 

3. การไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบ
รนด์อื่นแน่นอน 

3.16 1.02 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

4. ความพอใจกับผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่
เท่านั้น 

3.56 1.00 เห็นด้วยมาก 

5. การชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น
แม้ว่าราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย 

3.34 1.00 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

6. การชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่ต่อไปไม่
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ที่ใช้อยู่ก็ตาม 

3.26 1.10 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

7. ความยินดีที่จะแนะน าให้คนรู้จักมาชื้อ
ผลิตภัณฑ์กีฬา แบรนด์ที่ฉันใช้อยู่ 

3.75 0.92 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.50 0.98 เห็นด้วยมาก 
 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์

เนมของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  =3.50) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ ความม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่

ใช้อยูเ่ท่านั้น (x  =3.84), ความยินดีที่จะแนะน าให้คนรู้จักมาชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ฉันใช้อยู่ 
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(x  =3.75), ความตั้งใจว่าจะชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาเฉพาะแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น (x  =3.65) และความพอใจ

กับผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น (x  =3.56) ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นในระดับกลาง ได้แก่ การชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้นแม้ว่าราคาจะสูงกว่า

เล็กน้อย (x =3.34), การชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ที่ใช้อยู่ก็

ตาม (x  =3.26) และการไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์อ่ืนแน่นอน (x  =3.16) 
ตามล าดับ 

 
4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม สรุปได้
ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.7: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ 

กีฬาแบรนด์เนม 
 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม x   S.D 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ความพึงพอใจต่อ คุณลักษณะสินค้า เช่น 
ความทนทาน การออกแบบ ความทันสมัย 

4.24 0.77 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

2. ความพึงพอใจต่อ ราคาที่เหมาะสม กับ
งบประมาณ ที่มีอยู่ 

3.96 0.82 เห็นด้วยมาก 

3. ความพึงพอใจต่อ สถานที่หรือวิธีการที่สะดวก
ในการชื้อ 

3.86 0.85 เห็นด้วยมาก 

4. ความพึงพอใจต่อ รายการสมนาคุณ เช่น การ
ลดราคา การแจกของช ารวย เป็นต้น 

4.03 0.88 เห็นด้วยมาก 

5. ความพึงพอใจต่อ สินค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้ 4.12 0.78 เห็นด้วยมาก 

6. ความพึงพอใจต่อ การโปรโมทสินค้า ท าให้ฉัน
เกิดความประทับใจ และเกิดการชื้อซ้ าในสินค้า
แบรนด์นี้ 

3.97 0.87 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.03 0.87 เห็นด้วยมาก 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนมของ

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.03) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ คุณลักษณะสินค้า เช่น ความ

ทนทาน การออกแบบ ความทันสมัย (x  =4.24) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก 

ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ สินค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้ (x  =4.12), ความพึงพอใจต่อ รายการสมนาคุณ 

เช่น การลดราคา การแจกของช ารวย เป็นต้น (x  =4.03), ความพึงพอใจต่อ การโปรโมทสินค้า ท าให้

ฉันเกิดความประทับใจ และเกิดการชื้อซ้ าในสินค้าแบรนด์นี้ (x  =3.97), ความพึงพอใจต่อ ราคาท่ี

เหมาะสม กับงบประมาณ ที่มีอยู่ (x  =3.96) และความพึงพอใจต่อ สถานที่หรือวิธีการที่สะดวกในการ

ชื้อ (x  =3.86) ตามล าดับ 
 
4.4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบ
รนด์เนม สรุปได้ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.8: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของ 

ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 

การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม 

x   S.D 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีการออกแบบที่ดู
ทันสมัย 

4.17 0.72 เห็นด้วยมาก 

2. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีความทนทาน 4.11 0.74 เห็นด้วยมาก 

3. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่สวมใส่สบายใน
ขณะที่ใช้งาน 

4.18 0.84 เห็นด้วยมาก 

4. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้มีราคาท่ีคุ้มค่า 4.12 0.74 เห็นด้วยมาก 
5. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้ท าให้ร่างกายปลอดภัย 4.17 0.83 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.15 0.77 เห็นด้วยมาก 

  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบ

รนด์เนม ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.15) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน



25 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่สวมใส่สบาย

ในขณะที่ ใช้งาน (x  =4.18), ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีการออกแบบที่ดูทันสมัย (x  =4.17), 

ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้ท าให้ร่างกายปลอดภัย (x  =4.17), ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้มีราคาที่คุ้มค่า 

(x  =4.12) และผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีความทนทาน (x  =4.11) ตามล าดับ 
 
4.5 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม สรุปได้
ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.9: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์ 

กีฬาแบรนด์เนม 
 

ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม x   S.D 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะชอบเล่นกีฬา 4.19 0.97 เห็นด้วยมาก 

2. ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ได้ค านึงถึงความจ าเป็นที่
ต้องใช้ 

4.13 0.77 เห็นด้วยมาก 

3. ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่มีแบรนด์ในใจแล้ว 3.89 0.92 เห็นด้วยมาก 

4. ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่ฉันใช้เวลาในการท าความ
รู้จักก่อนเป็นอย่างดี 

4.13 0.84 เห็นด้วยมาก 

5. ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
อย่างพอเพียง 

4.18 0.36 เห็นด้วยมาก 

6. ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะมีความชื่นชอบ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

4.08 0.84 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.10 0.78 เห็นด้วยมาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.10) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะชอบเล่นกีฬา 

(x  =4.19), ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างพอเพียง (x  =4.18), ความตั้งใจ
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ชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ได้ค านึงถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้ (x  =4.13), ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่ฉันใช้

เวลาในการท าความรู้จักก่อนเป็นอย่างดี (x  =4.13), ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะมีความชื่น

ชอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ (x  =4.08) และความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่มีแบรนด์ในใจแล้ว (x =3.89) 
ตามล าดับ 
 
4.6 ส่วนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยมีการสมมติฐานการวิจัยทั้งหมด 3 สมมติฐาน ซึ่งกล่าวไว้
ว่า ปัจจัยหรือตัวแปรอิสระ ทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
(2) ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม (3) การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม 
 
ตารางที่ 4.10: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้

ถึงคุณภาพสินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปร 
ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

B Beta t Sig/p 

ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 0.237 0.357 6.623 0.000* 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 0.126 0.129 1.617 0.108 
การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม 

0.582 0.437 5.873 0.000* 

Adjusted R² = 0.583, F = 75,001 มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
ตัวแปรตามความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 
 
 จากตารางที่ 4.10 การศึกษาความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพ
สินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า 
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ตัวแปรแต่ละตัวแปรส่งผลต่อความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม มีค่า F = 75,001 มีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามตัวแปร พบว่า 
 ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม (Sig = 0.000) มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม (Sig = 0.108) มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม (Sig = 0.000) มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 4.11: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ที่
ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบ
รนด์เนม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม 

สอดคล้อง 

  
ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานได้ว่า ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ความ

ภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม ต่างก็ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ ความภักดีในตรา
สินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าท่ีส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้น
จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ สามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ที่มีอายุ
ระหว่าง 22-35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
 5.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็น ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
  5.1.2.1 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ด้านความภักดีในตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง ความ
มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น, ความยินดีที่จะแนะน าให้คนรู้จักมาชื้อ
ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ฉันใช้อยู่, ความตั้งใจว่าจะชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาเฉพาะแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น, 
และความพอใจกับผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น และระดับความเห็นปานกลาง มีความคิดเห็น
อยู่ในประเด็นเรื่อง การชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้นแม้ว่าราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย, การชื้อ
ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ที่ใช้อยู่ก็ตาม และการไม่คิดจะ
เปลี่ยนใจไปชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์อื่นแน่นอน 
  5.1.2.2 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ด้านความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
กีฬาแบรนด์เนม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง ความพึง
พอใจต่อ คุณลักษณะสินค้า เช่น ความทนทาน การออกแบบ ความทันสมัย และระดับเห็นด้วยมาก มี
ความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง ความพึงพอใจต่อ สินค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้, ความพึงพอใจต่อ 
รายการสมนาคุณ เช่น การลดราคา การแจกของช ารวย เป็นต้น, ความพึงพอใจต่อ การโปรโมทสินค้า 
ท าให้ฉันเกิดความประทับใจ และเกิดการชื้อซ้ าในสินค้าแบรนด์นี้, ความพึงพอใจต่อ ราคาที่เหมาะสม 
กับงบประมาณ ที่มีอยู่ และความพึงพอใจต่อ สถานที่หรือวิธีการที่สะดวกในการชื้อ 
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  5.1.2.3 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า
ของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง 
ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่สวมใส่สบายในขณะที่ใช้งาน, ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีการ
ออกแบบที่ดูทันสมัย, ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้ท าให้ร่างกายปลอดภัย, ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้มี
ราคาที่คุ้มค่า และผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีความทนทาน 
  5.1.2.4 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ด้านความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา
แบรนด์เนม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง ความตั้งใจชื้อ
ผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะชอบเล่นกีฬา, ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
พอเพียง, ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ได้ค านึงถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้, ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา 
ที่ฉันใช้เวลาในการท าความรู้จักก่อนเป็นอย่างดี, ความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะมีความชื่นชอบ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และความตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่มีแบรนด์ในใจแล้ว 
 
5.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพ
สินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
 ด้านความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬา
แบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความภักดีในตราสินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อ
รองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผล
ดังกล่าวตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 
 ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อ
รองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า ส่งผลต่อ
ความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 
 ด้านความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์
เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบ
รนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวไม่ตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 3 
 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานได้ว่า ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ความ
ภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม ต่างก็ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.3 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าที่
ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 สมมตริฐานข้อที่ 1 ความภักดีในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภักดีในตราสินค้าส่งผลต่อ
ความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ภาณุ ลิมมานนท์ (2548) แนวคิดของ Jacoby & Robert (1978) 
แนวคิดของ Assael (1998) แนวคิดของ Mowen & Minor (1998) แนวคิดของ Schiffman & 
Lazar (2007) แนวคิดของ Spears & Singh (2004) แนวคิดของ Gounaris, Dimitriadis & 
Stathakopoulos (2010) แนวคิดของ Yeo, Goh & Rezaei (2017) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มงคล วัฒนปรานีกุล (2557) 
 สมมตริฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) แนวคิดของ Tanford, Montgomery & Nelson 
(2012) แนวคิดของ Gerpott, Rams & Schindler (2011) แนวคิดของ Lin, Chen & Chiu (2010) 
แนวคิดของเปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนี (2556) แนวคิดของ Spears & Singh (2004) แนวคิดของ 
Gounaris, Dimitriadis & Stathakopoulos (2010) แนวคิดของ Yeo, Goh & Rezaei (2017) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก (2558) 
 สมมตริฐานข้อที่ 3 การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์
เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า
ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Aker (1991) แนวคิดของ Schiffman & Kanuk (2004) 
แนวคิดของ Gray (2004) แนวคิดของ ปรียาพร วงษ์อรุตรโรจน์ (2550) แนวคิดของ ชัยนันท์  
เพ็ชรอ าไพ (2552) แนวคิดของ Kotler (2003) แนวคิดของ Spears & Singh (2004) แนวคิดของ 
Gounaris, Dimitriadis & Stathakopoulos (2010) แนวคิดของ Yeo, Goh & Rezaei (2017) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทธาทิตย์ สูญพ้นไร้ (2559) 
 
 
 



31 

5.4 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพ
สินค้าท่ีส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
 5.4.1 จากการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มี 2 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐาน 
คือ ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์
กีฬาแบรนด์เนม ต่างก็ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.4.2 ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อของผู้บริโภค 
ในเรื่อง ความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยินดีที่จะแนะน าให้คนรู้จักมาชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์
เนม ตั้งใจจะชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาเฉพาะแบรนด์ที่ใช้อยู่ พอใจกับผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่ ชื้อ
ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้นแม้ว่าราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย ชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่
ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ และไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์อ่ืนแน่นอน 
 5.4.3 การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อของ
ผู้บริโภค ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่สวมใส่สบายขณะใช้งาน ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์มีการ
ออกแบบที่ดูทันสมัย ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่ท าให้ร่างกายปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้
มีราคาท่ีคุ้มค่า และผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีความทนทาน 
 5.4.4 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์เนม ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อของผู้บริโภค แต่ยัง
มีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่ต้องเน้นดังนี้ คือ พึงพอใจต่อคุณลักษณะสินค้า เช่น ความทนทาน การ
ออกแบบ ความทันสมัย พึงพอใจต่อสินค้าท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ พึงพอใจต่อรายการสมนาคุณ เช่น 
การลดราคา การแจกของช ารวย เป็นต้น พึงพอใจต่อการโปรโมทสินค้าท าให้ฉันเกิดความประทับใจ 
และเกิดการชื้อซ้ า และพึงพอใจต่อสถานที่หรือวิธีการที่สะดวกในการชื้อ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอ และเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป จากการศึกษาเรื่อง 
ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้า
กีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 5.5.1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่สนใจศึกษา ควรศึกษาประชากรในจังหวัดอ่ืนๆ  
 5.5.2 ควรเพ่ิมวิธีการเก็บข้อมูลการวิจัย ควรเก็บข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เนื่องจาก การเก็บข้อมูล เก็บเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความแตกต่าง ควร
เก็บต่างจงัวัด เพ่ือมาเปรียบเทียบกันให้เห็นความแตกต่างของความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม 
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 5.5.3 ผู้สนใจที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้ควรน าผลวิจัยไปเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์กับ
ผลงานวิจัยในอนาคตเพ่ือจะได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง และความแตกต่าง 
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เรื่อง ความภักดีในคราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้คุณภาพสินค้า ที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ความภักดีใน
คราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้คุณภาพสินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬา
แบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ทางผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลที่ตรงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาเท่านั้น 

แบบสอบถาม 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1.1 เพศ 

 ชาย   หญิง 
1.2 อายุ 
  15-21 ปี  22-35 ปี   

 36-45 ปี  มากกว่า 45 ปี 
1.3 ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
1.4 อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 พนักงานองค์กรเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............. 

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท 

 20,001-30,000 บาท    มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจในตราสินค้า และการรับรู้
คุณภาพของสินค้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความต่อไปนี้ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างโดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบเท่านั้น 

 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็น
ด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ด้วย 
น้อย 
2 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 
1 

ความภักดีในตราสินค้า      
1. ฉันมีความดังใจว่าจะชื้อผลิตภัณฑ์
กีฬาเฉพาะแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น 

5 4 3 2 1 

2. ฉันมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่เท่านั้น 

5 4 3 2 1 

3. ฉันไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปชื้อผลิตภัณฑ์
กีฬาแบรนด์อ่ืนแน่นอน 

5 4 3 2 1 

4. ฉันพอใจกับผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่
ใช้อยู่เท่านั้น 

5 4 3 2 1 

5. ฉันจะชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้
อยู่เท่านั้นแม้ว่าราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย 

5 4 3 2 1 

6. ฉันจะชื้อผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้
อยู่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ  แบ
รนด์ที่ใช้อยู่ก็ตาม 

5 4 3 2 1 

7. ฉันยินดีที่จะแนะน าให้คนรู้จักมาชื้อ
ผลิตภัณฑ์กีฬา แบรนด์ที่ฉันใช้อยู่ 

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจในตราสินค้า      

1. ฉันพึงพอใจต่อ คุณลักษณะสินค้า 
เช่น ความทนทาน การออกแบบ ความ
ทันสมัย 

5 4 3 2 1 

2. ฉันพึงพอใจต่อ ราคาที่เหมาะสม กับ
งบประมาณ ที่มีอยู่ 

5 4 3 2 1 
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ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็น
ด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ด้วย 
น้อย 
2 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 
1 

3. ฉันพึงพอใจต่อ สถานที่หรือวิธีการที่
สะดวกในการชื้อ 

5 4 3 2 1 

4. ฉันพึงพอใจต่อ รายการสมนาคุณ 
เช่น การลดราคา การแจกของช ารวย 
เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

5. ฉันพึงพอใจต่อ สินค้าท่ีมีความ
น่าเชื่อถือได้ 

5 4 3 2 1 

6. ฉันพึงพอใจต่อ การโปรโมทสินค้า 
ท าให้ฉันเกิดความประทับใจ และเกิด
การชื้อซ้ าในสินค้าแบรนด์นี้ 

5 4 3 2 1 

การรับรู้คุณภาพของสินค้า (รองเท้า
กีฬาแบรนด์เนม) 

5 4 3 2 1 

1. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีการ
ออกแบบที่ดูทันสมัย 

5 4 3 2 1 

2. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่มีความ
ทนทาน 

5 4 3 2 1 

3. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้อยู่สวมใส่
สบายในขณะที่ใช้งาน 

5 4 3 2 1 

4. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้มีราคาท่ี
คุ้มค่า 

5 4 3 2 1 

5. ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ที่ใช้ท าให้
ร่างกายปลอดภัย 

5 4 3 2 1 

ความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม 5 4 3 2 1 
1. ฉันตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะ
ชอบเล่นกีฬา 

5 4 3 2 1 
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ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็น
ด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ด้วย 
น้อย 
2 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 
1 

2. ฉันตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ได้
ค านึงถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้ 

5 4 3 2 1 

3. ฉันตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่มีแบ
รนด์ในใจแล้ว 

5 4 3 2 1 

4. ฉันตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่ฉันใช้
เวลาในการท าความรู้จักก่อนเป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 

5. ฉันตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าอย่างพอเพียง 

5 4 3 2 1 

6. ฉันตั้งใจชื้อผลิตภัณฑ์กีฬา เพราะมี
ความชื่นชอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

5 4 3 2 1 

 
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 
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