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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
  ในปัจจุบนัทางอุตสาหกรรมเก่ียวกับการผลิตรองเทา้กีฬา โรงงานท่ีรับจา้งท าหรือผลิต
รองเทา้กีฬาทัว่โลกท่ีมีการรับท ารองเทา้ของแบรนด์ต่างๆมากมาย รวมไปถึงเจา้ของแบรนด์ท่ีมีการ
ผลิตรองเทา้ของตวัเองไดมี้การคิดคน้เพื่อหาวิธีการผลิตรองเทา้กีฬาและน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้
มาช่วยในการผลิตรองเทา้กีฬา ซ่ึงท าใหร้องเทา้กีฬาในปัจจุบนัสามารถใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ
และเหมาะสมกบัการใชง้านในแต่ละสถานการณ์ พร้อมทั้งยงัมีการออกแบบรองเทา้กีฬาให้เขา้กะบ
แฟชั่นสมยัใหม่และดูน่าสนใจ เป็นการเสนอแนวทางเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาท่ีมีการน านวตักรรม
ใหม่ๆมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัรองเทา้กีฬาและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีส่ิง
อ านวยความสะดวกมากยิง่ข้ึน 
 รองเทา้แบรนด์ไนก้ีไดมี้การประกาศเพื่อเปิดตวัรองเทา้กีฬารุ่นใหม่ท่ีมีความพิเศษสามารถ
ผูกเชือกรองเท้าเองได้ ซ่ึงคาดว่าจะมีการวางขายได้ประมาณปลายปีท่ีมีช่ือรุ่นว่า “ไนก้ี ไฮเปอร์
อแดปต์ 1.0” จะมีการติดเซ็นเซอร์ไวท่ี้รองเทา้ แลว้เม่ือกดปุ่มก็จะท างานโดยการมดัเชือกรองเทา้
ให้กบัผูใ้ส่โดยอตัโนมติั ท าให้ไม่ตอ้งก้มลงไปผูกเชือกรองเทา้เอง ทางไนท์ก้ีคิดคน้นวตักรรมน้ี
ข้ึนมาก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกักีฬาและผูส่้วมใส่ และประโยชน์อีกอย่างคือท าให้ไม่
ตอ้งกงัวลเร่ืองเชือกรองเทา้จะหลุดระหวา่งใชง้าน 
 รองเทา้แบรนดอ์าดิดาส ไดเ้ผยโฉมนวตักรรมใหม่ในช่ือ “ฟิวเจอร์คราฟท ์เทเลอร์ ไฟเบอร์” 
เป็นการน าเทคนิคในการผลิตท่ีมีการน าเสนอโดยสามารถปรับขนาดรองเทา้และดีไซน์แค่ละคู่ให้
เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลท่ีมีความตอ้งการไม่เหมือนกนั กระบวนการผลิต “ฟิวเจอร์คราฟท ์เทเลอร์ 
ไฟเบอร์” เป็นระบบท่ีท างานอัตโนมัติ  ท่ีใช้วสัดุมากมายมาใช้ในการผลิต ช่วยในการปรับ
รายละเอียดให้มีความพอดี และความรู้สึกในการสวมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งช่วยปรับเฉพาะส่วนการ
ใช้งานดว้ยน ้ าหนกัท่ีเบากว่าปกติและมีความซับซ้อนน้อยลง นอกจากน้ียงัช่วยลดการเกิดขยะและ
ความส้ินเปลืองในการผลิตรองเทา้กีฬาไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 เน่ืองจากปัญหาท่ีน าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่เขา้มาช่วยในการผลิตรองเทา้กีฬาจึงท า
ให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเคร่ืองจกัร รวมถึงการใช้วสัดุพิเศษท่ีน ามาใช้ในการผลิตรองเทา้กีฬา
นวตักรรมใหม่ ท าใหร้าคาของรองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่มีราคาสูง จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเก่ียวกบัการ
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ตดัสินใจซ้ือ รองเทา้กีฬา และรองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่เพื่อหาวิธีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 2. พฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬา ของพนักงานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) มี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 3. การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) มี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังานบริษทั บางกอก
รับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬา ของพนักงานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั
(มหาชน) 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนักงานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากัด
(มหาชน) 
 4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา
ไม่แตกต่างกนั 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬากบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
 
กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 

 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนักงานบริษทั บางกอกรับเบอร์ 
จ  ากัด(มหาชน) มีกรอบแนวคิดในการท าวิจัยได้มีก าหนดตัวแปรต้นและตวัแปรตาม เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
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          ตวัแปรอิสระ        

 
 
    ตวัแปรตาม   
 

            
          
 
 

                

 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไม่แตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
  
ขอบเขตในกำรวจัิย 
 
 1. ในการศึกษา จะมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกบักบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลกบัการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬา 

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นท่ีในการท าวิจยั คือ พนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ  ากัด
(มหาชน) 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา การวจิยัน้ี คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้ การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังานบริษทั

บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั(มหาชน) 
1. ความจ าเป็นในการใชง้าน 
2. นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬา 
3. คุณภาพของสินคา้ 
4. ราคาสินคา้ 

พฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬา 
1. ความถ่ีในการใชง้าน 
2. เคร่ืองหมายการคา้ 
3. ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ 
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ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ 

จ  ากดั(มหาชน) 
1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 การศึกษา 
1.1.4 รายได ้
1.1.5 ทศันคติ 

 1.2 พฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬาทีสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังาน
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั(มหาชน) 
 1.2.1 ความถ่ีในการใชง้าน 
 1.2.2 เคร่ืองหมายการคา้ 
 1.2.3 ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ 

2.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ของ
พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั(มหาชน) 

2.1 ความจ าเป็นในการใชง้าน 
2.2 นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬา 
2.3 คุณภาพของสินคา้ 
2.4 ราคา 
 

นิยำมค ำศัพท์ 
 

เพศ หมายถึง เป็นค าท่ีไวบ้อกถึง รูปร่าง ลกัษณะความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
อำยุ หมายถึง เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการด ารงอยู ่เช่น ผูช้ายคนน้ีอายุ 25 ปีแลว้ซ่ึงม าให้รู้วา่เกิด

มาหรือใชชี้วติมา 25 ปีแลว้ 
กำรศึกษำ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีไดศึ้กษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการใชด้ ารงชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมี

หลายระดบัและมีใหเ้ลือกศึกษาไดห้ลากหลายเพื่อเพิ่มความรู้ใหก้บัผูท่ี้ศึกษา 
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รำยได้ หมายถึง การท างานโดยใชค้วามคิด แรงงาน เพื่อเป็นส่ิงแลกเปล่ียนกบัเงินให้ไดม้า
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 

รองเท้ำกฬีำ หมายถึง รองเทา้ท่ีผลิตจากวตัถุดิบต่างๆ เพื่อใชส้ าหรับการออกก าลงักาย เล่น
กีฬาต่าง หรือจะเป็นการใส่เพื่อใชเ้ดินปกติทัว่ๆไป 

นวัตกรรมใหม่ หมายถึง การท่ีคิดค้นข้ึนมาใหม่เพื่อท าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆมี
ความกา้วหนา้และช่วยอ านวยความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

ควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความจ าเป็นในการตอ้งซ้ือสินคา้หรือ
บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เพื่อน าไปใชง้าน 

รำคำ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดมูลค่าของสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของเงิน โดยจะ
ใชเ้ป็นจุดการวดัคุณภาพของสินคา้และคุณค่าสินคา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ รายได ้และทศันคติ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
นวตักรรมใหม่ของผูบ้ริโภค 

พนักงำนบริษัท บำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) หมายถึง พนกังานท่ีท างานอยูใ่นบริษทั  
ท่ีมีความสนใจรองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ 

คุณภำพของสินค้ำ หมายถึง รองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูส้วมใส่ไดแ้ละมีลกัษณะสวยงาม เหมาะสมกบัราคา 

ควำมถี่ในกำรใช้งำน หมายถึง จ านวนคร้ังในการใชร้องเทา้กีฬาท่ีมีความถ่ี เช่น ใช ้4 คร้ังต่อ
สัปดาห์ เป็นตน้ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ หมายถึง ยี่ห้อหรือแบรนด์ของรองเทา้กีฬาท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ผู้มีอิทธิพลต่อกำรซ้ือ หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนกระตุ้นในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภค 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

 
1. ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้รองเทา้กีฬาท่ีสนใจรองเทา้กีฬา

นวตักรรมใหม่ เพราะ ช่วยให้ผูใ้ช้รองเทา้กีฬาสามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน หรือผูท่ี้ตอ้งการจะ
ศึกษาวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2. ไดท้ราบถึงพฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการ
หรือเจา้ของผลิตภณัฑ์รองเทา้ต่างๆ เพราะ สามารถท าให้ผูใ้ห้บริการทราบถึงความตอ้งการของ
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ผูบ้ริโภค ในดา้นยี่ห้อหรือแบรนด์ท่ีผูบ้ริโภคสนใจ และน ามาจดัจ าหน่ายไดต้รงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
 3. ได้ทราบการตดัสินใจซ้ือเพื่อเป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต
รองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ เพื่อก าหนดกลยุทธ์ของกิจการในการจ าหน่อยรองเทา้กีฬานวตักรรม
ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ของพนกังานบริษทั บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาประกอบการน าเสนอผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 7 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
ส่วนท่ี 5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 6 ประวติับริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ส่วนท่ี 7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนที ่1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 
 

อุตสาหกรรมรองเทา้กีฬาถือเป็นอีกอุตสาหกรรมท่ีในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอยูต่ลอดเวลา
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกักีฬาและผูท่ี้รักการออกก าลงักายทัว่โลก จึงท าให้อุตสาหกรรม
รองเทา้กีฬาจึงตอ้งมีการคิดคน้หาวิธีใหม่ๆน ามาใชใ้นการผลิตรองเทา้กีฬาซ่ึงท าให้เป็นรองเทา้กีฬา
นวตักรรมใหม่ ซ่ึงรองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ในปัจจุบนัยงัมีผลิตออกมาไม่มากนกั แต่ในอนาคตจะ
มีการผลิตออกมาเป็นจ านวนมากเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักกีฬาและผูบ้ริโภคทัว่ไป จึง
ตอ้งมีการออกแบบ ดีไซน์รองเทา้เพื่อให้มีความทนัยุคสมยัและแฟชัน่ในปัจจุบนัเพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

อุตสาหกรรมรองเทา้กีฬาจึงน าเอาเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการผลิต
รองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ รวมไปถึงวสัดุต่างๆท่ีน ามาใช้ในการผลิตรองเทา้ ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีความ
พิเศษเพื่อนท าใหผู้ส้วมใส่รองเทา้ไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน และไม่ตอ้งเป็นกงัวลเก่ียวกบัการ
สวมใส่รองเทา้อีกต่อไป เช่น รองเทา้ไม่พอดีกบัเทา้ ใส่แล้วโดนรองเทา้กดั ซ่ึงในอนาคตจะไม่มี
เหตุการณ์แบบน้ีกบัรองเทา้กีฬานวตักรรมใหม่ เพราะ มีกระบวนการผลิตเพื่อให้รองเทา้ออกมา
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เหมาะกบัผูส้วมใส่แต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี การแข่งขนัรองเท้ากีฬาในตลาดปัจจุบนัค่อนข้าง
รุนแรงเน่ืองจากมีหลากหลายแบรนดม์ากข้ึน 

การผลิตในปัจจุบนัจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
1.การผลิตตามใบอนุญาต เป็นการผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของ

ตราสินคา้หรือเจ้าของแบรนด์ ซ่ึงต้องมีการท าสัญญา ตั้ งแต่ 1 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่มกัจะผลิตเพื่อ
ส่งออกไปยงัต่างประเทศและผูผ้ลิตก็ยงัมีสิทธ์ิท่ีเป็นตวัแทนในการจดัจ าหน่ายในประเทศได ้

2.การรับจา้งผลิตตามแบบของผูว้่าจา้งจากต่างประเทศ คือการรับจา้งผลิตรองเทา้ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของผูว้า่จา้ง โดยจะมีการออกแบบมาจากผูว้า่จา้ง ก าหนดขนาด และเลือกวตัถุดิบ
ท่ีต้องการใช้ในการผลิตสินค้า สินค้าท่ีผลิตให้นั้นจะถูกส่งออกไปทั้ งหมดเพื่อจ าหน่ายให้กับ
ประเทศต่างๆตามท่ีผูว้า่จา้งก าหนดไว ้ผูผ้ลิตไทยจึงไม่มีสิทธิจ าหน่ายในประเทศ 

3.การผลิตภายใต้เคร่ืองหมานการค้าของตนเอง เป็นการผลิตโดยท่ีทางผูผ้ลิตนั้นเป็น
ผูอ้อกแบบเองทั้งหมด พร้อมเลือกวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเองทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ตลาดน้ียงัมี
ผูผ้ลิตจ านวนน้อย และได้มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผลิตรองเทา้กีฬา เช่น รองเทา้วิ่ง รองเทา้
แบดมินตนั เป็นตน้ 
 
ส่วนที ่2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
 
ความหมายเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
  Engle, Blackwe และ Miniard กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคน้หาและการบริโภคใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจ
เขา้ร่วมเพื่อใหกิ้จกรรมนั้นลุล่วง”  

เสรี วงษม์ณฑา (2548)  กล่าววา่ พฤติกรรมบริโภค คือ  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
แต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ  
ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

Egel and Paul (1992) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคไว ้หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลในการประเมิน การจดัหา การใช ้และ
การด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

(พนา ทองมีอาคม, 2528; อา้งอิงใน อตุลย ์จาตุรงคกุล, 2542) พฤติกรรมการซ้ือจะเกิดข้ึน
จากความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความตอ้งการพื้นฐานท่ีคลา้ยกนั  หรือใกล้เคียงกัน ปัจจัยท่ีท า
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ใหเ้กิดความแตกต่าง แบ่งได ้4 ประการคือ สภาพทางวฒันธรรม สภาพทางสังคม สภาพส่วนบุคคล 
และสภาพทางจิตใจ 

1. สภาพทางวฒันธรรม เป็นเหมือนสภาพแวดลอ้มท่ีแต่ละบุคคลเกิดข้ึนมาในแต่ละพื้น ซ่ึง
ความเป็นอยู่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือส่ิงแวดล้อม และสังคม ก่อให้เกิดเป็น
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ วฒันธรรยงัมีส่วนในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวนัของบุคคลให้เกิดความแตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละวฒันธรรมท่ี
อยูอ่าศยัก็จะมีความแตกต่างกนัดว้ย 

2. สภาพทางสังคม สังคมของบุคคลมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงอาจจะเกิด
จากสภาพสังคมท่ีอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัหรืออาจมีกลุ่มอา้งอิง เช่น ครอบครัว บทบาท และสถานภาพ 
กลุ่มอา้งอิง คือ กลุ่มหรือหมู่ประชากรท่ียดึกนัเป็นกลุ่มหรืออยูก่นัหมู่คณะ และอาจจะเป็นสมาชิกอยู่
ในกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น และค่านิยมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมและมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซ่ึงส่งผลถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่น สินคา้แบรนด์เนม 
หรือ อาจจะเป็นส่ิงท่ีบุคคลส่วนใหญ่ใช่กนัอยา่งแพร่หลายในสังคมปัจจุบนั 

3. สภาพส่วนบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างชดัเจน ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามอาย ุ
เช่น ผูใ้หญ่กบัเด็กจะมีลกัษณะการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ผูใ้หญ่จะซ้ือของใชจ้  าเป็น ส่วนเด็ก
จะซ้ือขนมหรือของเล่น ท าให้เกิดความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนทางผใูหญ่ก็จะมีการเลือก
ซ้ือท่ีมากข้ึนอีกโดยการตดัสินใจซ้ือจากแบรนด ์รายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือน ความจ าเป็น ท าให้เกิด
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันในการตัดสินใจซ้ือสินค้าในแต่ละคร้ัง และการซ้ือสินค้าก็จะเลือกท่ี
เหมาะสมกบัการใชง้านและกบัตนเอง (สงวน สุทธิเลศอรุณ, 2532) 

4. สภาพจิตใจ ในแต่ละบุคคลมีสภาพจิตใจท่ีแตกต่างกัน มีลักษณะต่างๆในการ
เปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา เช่น แรงจูงใจ (Motivation) การเรียนรู้ (Learning) การรับรู้ 
(Perception) ทศันคติ (Attitude) และความเช่ือ (Belief) ซ่ึงเป็นผลท าให้การแสดงออกทางอารมณ์
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไปไดจ้ากการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั เป็นส่วนท าให้การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ
ของสินคา้เป็นตวักระตุน้ดา้นสภาพจิตใจท่ีมีผลท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีการท ากิจกรรม ไม่วา่จะเป็น
การคน้หาทางตรงหรือทางออ้มในท่ีเลือกซ้ือสินคา้ เลือกใชต้วัสินคา้ ซ่ึงท าให้เกิดการบริการเกิดข้ึน 
กิจกรรมเหล่าน้ี ทั้ งหมดล้วนเป็นเกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือหรือใช้
บริการของสินคา้ทั้งส้ิน 
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จากการศึกษาผูท้  างานวิจยัพบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ และเป็นส่วนท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็มีมากมายหลากหลายประเภท
จึงอาจท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือเปล่ียนไปตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดเ้ช่นกนั 
 
ส่วนที ่3 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) โดย
ท่ีมาสโลว ์ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการของมนุษย ์ท่ีมีลกัษณะเป็นขั้นจากต ่าไปสูง (Hierarchy & 
Needs) และยงัเป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับกนัอย่างแพร่หลาย โดยมีการตั้งสมมติฐานเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมของมนุษยด์งัน้ี (Abraham H.Maslow, 1954) 

1. มนุษยน์ั้นมีความตอ้งการอยูเ่สมอ และไม่มีจุดส้ินสุด โดยท่ีมีการไดรั้บการตอบสนอง
แลว้แต่ก็ยงัคงตอ้งการส่ิงอ่ืนเขา้มาแทนท่ีต่อไป แลว้ก็จะวนเวียนแบบน้ีไม่มีจุดส้ินสุด ตั้งแต่เกิดจน
ตาย 

2. ความตอ้งท่ีได้รับการตอบสนองแล้วนั้น จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป นอกจากความ
ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีจะเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัตามความส าคญั คือ เม่ือความตอ้งการระดบัต ่าไดรั้บการ
ตอบสนอง อีกดา้นคือความตอ้งการระดบัสูงจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองทนัที 

4. ทฤษฎีของมาสโลวแ์บ่งออกเป็นล าดบัขั้นของความตอ้งการไว ้5 ขั้น 
ล าดบัความตอ้งการตามทฤษฎีของมาสโลว ์มี 5 ขั้นดงัน้ี 
4.1 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) คือ ความตอ้งการท่ีเป็นพื้นฐานในการ

ใชชี้วติประจ าวนั อยา่งเช่นปัจจยัส่ี รวมถึงความตอ้งการทางอารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างกาย เช่น ความ
ตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ แต่ถ้าได้รับความล้มเหลวจากการตอบสนองก็จะท าให้ไม่สามารถท่ีจะ
ไดรั้บการกระตุน้ในขั้นต่อไปท่ีสูงข้ึนได ้

4.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) คือ ความตอ้งการท่ีสูงข้ึนมาอีกระดบั ซ่ึง
พฒันามาจากความตอ้งการทางร่างกายท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ ขั้นต่อไปจะเก่ียวขอ้งกบัความ
มัน่คงในหน้าท่ีการงานหรือก็ คือ มีงานท าท่ีดี ความคุม้ครองจากระบบต่างๆ เช่น การไดรั้บสิทธิ
ประกนัสังคม และได้รับความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ซ่ึงความตอ้งการเหล่าน้ีเม่ือได้รับการ
ตอบสนองก็จะมีความตอ้งการใหข้ั้นต่อไปเพิ่มข้ึนมาอีก 

4.3 ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs) เป็นความ
ตอ้งการท่ียกระดบัเพิ่มข้ึนเม่ือความตอ้งการความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ ซ่ึงท าให้เกิด
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ความต้องการท่ีจะได้รับความผูกพนัธ์ได้โดยการสร้างความสัมพนัธ์กับคนรอบตวั เช่น สร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัวและเพื่อน ซ่ึงสามารถท าไดห้ลากหลายวธีิท าใหไ้ดรั้บความรักกลบัมา
ดว้ยการให้ความเช่ือใจ การเคารพในครอบครัว และการให้ความรักก็เป็นส่ิงท่ีควรกระท าเช่นกนั 
รวมถึงการท่ีอยากเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เป็นท่ียอมรับจากทุกๆคน 

4.4 ความตอ้งการได้รับความนบัถือยกย่อง (Esteem needs) มนุษยทุ์กคนล้วนมีความ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการนบัถือและยกยอ่ง ความเคารพนบัถือนั้นช่วยบ่งบอกถึงความตอ้งการท่ีอยาก
ไดรั้บการยอมรับ การใหเ้กียรติและเป็นคุณค่าโดยบุคคลอ่ืน ซ่ึงการท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บ
การยอมรับนั้นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีท าแลว้เกิดความรู้สึกท่ีวา่ไดท้  าประโยชน์ใหก้บับุคคลรอบขา้ง เพื่อท า
ให้รู้สึกว่ามีคุณค่า เช่น อาชีพ งานอดิเรก แต่ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนกับความนับถือยกย่องนั้นอาจ
ก่อใหเ้กิด “ความภูมิใจในตนเองต ่าลง” มาสโลว ์กล่าวา่ การแบ่งขั้นความตอ้งการความเคา้รพนบัถือ
ระดบัล่างและระดบัสูง เก่ียวขอ้งกนัมากกวา่ท่ีจะเป็นการแบ่งแยกกนัอยา่งชดัเจน 

4.5 ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-actualization needs) เป็นขั้นสุดทา้ยท่ี
เกิดจากการได้รับการตอบสนองจากความตอ้งการขั้นก่อนๆท่ีท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงจะท าให้สามารถสร้างแรงพลกัดนัให้กบัตนเองจนเกิดความส าเร็จในดา้น
ต่างๆไดถึ้งขั้นสูงสุด เช่น “นกัดนตรีก็ตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นดนตรี ศิลปินก็จะตอ้งวาดรูป กวี
จะตอ้งเขียนโคลงกลอน ถา้บุคคลเหล่าน้ีไดบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีตนตั้งไว ้ก็เช่ือไดว้า่เขาเหล่านั้นเป็น
คนท่ีรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง” (Maslow, 1970) ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองก็จะเกิดข้ึนอยา่งเป็น
ธรรมชาติ และเป็นไปโดยปกติตามกาลเวลา ซ่ึงจะเกิดจากความตอ้งการในแต่ละระดบัขั้นข้ึนมา
เร่ือยๆจนถึงความตอ้งการขั้นสุดทา้ยอยา่งความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง ท าให้บุคคล
ไดป้ระสบความส าเร็จในชีวติทั้งหมดน้ีเกิดจากความตอ้งการตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์

มิลเลท (Millet, 1954: อา้งถึงใน พีระพฒัน์ ตนัตรัตรพงษ์, 2544 ) กล่าววา่ เป้าหมายส าคญั
ของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนโดยมีหลกัหรือแนวทาง มี
ดงัน้ี 

1. การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค 
2. การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา 

 3. การใหบ้ริการอยา่งพอเพียง 
 4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
 5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
 จากการศึกษาผูท้  างานวิจยัพบวา่ความพึงพอใจเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ ยิ่งถ้ามีการสร้างส่ิงต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
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ผูบ้ริโภคไดม้ากเท่าไหร่ ความพึงพอใจก็จะมีมากข้ึนเร่ือยๆจนถึงจุดท่ีสูงท่ีสุดของความพึงพอใจ ซ่ึง
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 
ส่วนที ่4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ตวัสินคา้หรือการบริการท่ีเราจะเสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมีการอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ เช่น ตราสินคา้ 
ขนาดของสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ บรรจุภณัฑ์ เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจตวัผลิตภณัฑ์  และสินคา้
ตอ้งมีคุณภาพท่ีดี โดยกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะมองหาสินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีดี จึงตอ้งมีความ
แข็งแรง ทนทาน ช่วยอ านวยความสะดวกสบายให้เป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภค 
 2. ราคา (Price) คือ ตวัก าหนดมูลค่าของสินคา้ ตวับ่งบอกถึงคุณค่าของสินคา้และระดบัของ
สินคา้ ท าให้ผูบ้ริโภครู้ราคาท่ีตอ้งจ่ายในการซ้ือสินคา้ และราคายงัเป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพของ
สินคา้ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะคิดว่า ถ้าสินค้าหรือผลิตภณัฑ์มีราคาสูงก็ยงัยิ่งมีความทนทาน 
แข็งแรง และใช้งานไดดี้ ยิ่งสินคา้มีความทนัสมยั และมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้มากๆ ราคาก็จะ
เป็นส่วนช่วยใหร้ะบุคุณค่าของสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นอยา่งดี 
 3. สถานท่ีในการจ าหน่าย (Place) คือ สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีใช้เป็นช่องทางในการจ าหน่าย
สินคา้และบริการให้กบัผูบ้ริโภค และแต่ละสถานท่ีท่ีน าสินคา้ไปจ าหน่ายจะตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และยงัเหมาะสมกบัตวัสินคา้และบริการ ซ่ึงจุดจ าหน่ายสินคา้นั้นบ่งบอก
ถึงหนา้ตาของสินคา้และบริการ เพื่อใหเ้ขา้กบัแบรนด ์
 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือ การโฆษณาเพื่อท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัตวัสินคา้มากข้ึน 
ประชาสัมพนัธ์ ขายตรง หรือจะเป็นการจดัให้มีส่วนลดในการซ้ือสินคา้และบริการให้กบัผูบ้ริโภค 
เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค เหมือนเป็นการสร้างแรงกระตุน้เชิงบวกให้กบัผูบ้ริโภค
ท่ีเห็นสินคา้ เช่น มีการจดั Event ลดราคาสินคา้ร้อยละ 80 คนส่วนใหญ่ก็จะสนใจแลว้เขา้ไปเลือกดู
สินคา้โดยท่ีไดคิ้ดก่อนวา่มีความจ าเป็นจะตอ้งใชห้รือป่าว 
 จากการศึกษาผูท้  างานวิจยัคิดวา่ส่วนผสมทางการตลาดโดยใช ้4P’s ในส่วนของราคา มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากถา้สินคา้และบริการมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ นวตักรรม
ใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าก็จะท าให้มีราคาสูง และการท่ีสินคา้มีราคาสูงก็จะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอย่างชัดเจน ซ่ึงการก าหนดราคาก็จะเป็นส่วนส าคญัในการท าให้
สินคา้เกิดความน่าสนใจผูบ้ริโภคนั้นจะเกิดการตดัสินใจซ้ือ 
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ส่วนที ่5 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 
 จุดประสงค์ของทุกๆสินคา้และบริการ คือ การท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัสินคา้
และตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือใช้บริการ ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคก็กระบวนการหรือ
ขั้นตอนความคิดก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้และบริการ มี 5 หลกัง่ายๆ ดงัน้ี 
 1. ความจ าเป็น (Needs) คือ ความจ าเป็นในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ถา้ไม่จ  าเป็นก็จะไม่
ซ้ือ โดยความจ าเป็นในการซ้ือจะมีทั้งแรงกระตุน้จากภายในตวัผูบ้ริโภคหรือส่ิงเร้าภายนอกของ
ผูบ้ริโภคก็ได ้ซ่ึงทั้ง 2 อยา่งน้ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ 
 - ความจ าเป็นภายใน เช่น ตอ้งการซ้ือของบางอยา่งท่ีบ๊ิกซี, เกิดความรู้สึกหิวขา้ว 
 - ความจ าเป็นภายนอก เช่น เม่ือเดินผ่านร้านขายไอศครีมแล้วเห็นว่าน่ากิน จึงท าให้รู้สึก
อยากกิน, เห็นเพื่อนซ้ือเส้ือผา้แล้วสวยท าให้เกิดความรู้สึกอยากได้, หรือเห็นประกาศจากป้าย
โฆษณาวา่มีการลดราคาสินคา้ จึงท าใหอ้ยากซ้ือหรือใชบ้ริการ 
 2. กาคา้หาขอ้มูล (Information Search) คือ การท่ีผูบ้ริโภคคา้หาขอ้มูลเพิ่มเก่ียวกบัตวัสินคา้
และบริการ เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงการคา้หาข้อมูลของ
ผูบ้ริโภคสามารถหาไดจ้ากหลายแหล่งเพื่อช่วยให้การตดัสินใจในการซ้ือของผูบ้ริโภคมีมากข้ึน ยิ่ง
ขอ้มูลท่ีคน้เจอเป็นเชิงบวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยหนุนให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายมากอีก
ดว้ย แลว้การคน้หาขอ้มูลม แบ่งไดเ้ป็น ขอ้มูลจากภายในและขอ้มูลจากภายนอก 
 - ขอ้มูลจากภายใน เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากความทรงจ า เช่น เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการ
ทดลองใชสิ้นคา้มาก่อนแลว้ หรือ อาจจะเคยใชง้านอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
 - ขอ้มูลจากภายนอก เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากข่าวสาร โฆษณา การบอกต่อจะเพื่อนหรือคน
รู้จกั เช่น มีการโฆษณาถึงประโยชน์ของตวัสินคา้และบริการพร้อมมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา เพื่อน
ท่ีเคยใชสิ้นคา้แลว้น ามาเล่าใหฟั้งถึงการใชง้านและคุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ขั้นตอนน้ีจะเกิดก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภค
ไดรั้บทราบขอ้มูลจาก ความจ าเป็นและการคน้หาขอ้มูลแลว้ จึงจะเกิดการประเมินเลือกโดยประเมิน
จากการดู แบรนด์ของสินคา้ ความเหมาะสมของราคา ประโยชน์ในการใชส้อย บริการหลงัการขาย 
รวมถึง และคุณภาพของสินคา้ 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนต่อจากการประเมินทางเลือก เม่ือ
ผูบ้ริโภคเลือกสินคา้และบริการแลว้จะช่วยลดปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้แลว้จะ
ส่งผดิใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ ดงัน้ี 
 - แบรนดข์องสินคา้ท่ีซ้ือ 
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 - สถานท่ีในการขายสินคา้ 
 - ราคามีความเหมาะสมกบัสินคา้ 
 - มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา 
 - การอ านวยความสะดวกระหวา่งการซ้ือ 
 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) คือ ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการแลว้ ควรจะตอ้งการติดตามและคอยให้ขอ้มูลสนบัสนุนผูบ้ริโภค เพราะ การติดตามและให้
ขอ้มูลหลงัการขายสินคา้และบริการ จะช่วยท าให้แบรนด์ของสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและผูบ้ริโภคจะน า
เร่ืองราวดีๆท่ีได้รับรู้จากการซ้ือสินค้าและบริการ โดยการบอกต่อและถ้ามีการตอบรับท่ีดีจาก
ผูบ้ริโภคก็จะท าใหแ้บรนดข์องสินคา้เป็นท่ีรู้จกัมายิง่ข้ึนไปอีก 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัคิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ การสร้างแรงกระตุน้หรือการ
หาสินคา้และบริการท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ และเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ช่วยดูแลและผูใ้ห้บริการจะตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้กบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครบถว้น พร้อมทั้งยงัมี
การแนะน าสินคา้ ใหค้  าปรึกษากบัผูบ้ริโภคเม่ือมีปัญหาและช่วยแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
ส่วนที ่6 ประวติิบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2517 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ถนนพระราม3 กรุงเทพมหานคร โดยใน
ระยะเร่ิมแรกเป็นเพียงแผนกรองเทา้ของบริษทั ไลออ้น(กรุงเทพ) จ  ากดั ท าการผลิตรองเทา้ผา้ใบ
จ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “โอลิมปิค” โดยมีบริษทั โอลิมปิค จ ากดั เป็นผูแ้ทนจดัจ าหน่าย 
ต่อมาบริษทัฯไดริ้เร่ิมท าการผลิตและจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบเป็นของตนเองเพิ่มข้ึนภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ “PAN” โดยมีรูปเสือเป็นสัญลกัษณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญากบั บริษทั 
Blue Ribbon Sport Inc. (BRS) แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตรองเทา้ส่งออกภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“NIKE” โดยส่งไปจ าหน่ายยงัประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป หลงัจากนั้นเป็นตน้มา ธุรกิจของ
บริษทัไดเ้จริญเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ประกอบกบัความตอ้งการรองเทา้จากต่างประเทศมีมากข้ึน ดงันั้น
บริษทัฯ จึงไดท้  าการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตในปี พ.ศ. 2527 บริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้เป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2530 บริษทัฯ ไดรั้บความ
ไวว้างใจจาก บริษทั Reebok International Co., Ltd. แห่งสหรัฐอเมริกา ให้ท าการผลิตรองเทา้
ส่งออกภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “REEBOK” นอกจากนั้น บริษทัฯไดมี้การขยายธุรกิจออกไปเป็น 
“กลุ่มแพน” เพื่อสร้างศกัยภาพในการเป็นผูผ้ลิตรองเทา้กีฬารายใหญ่แห่งหน่ึงของโลก สามารถ
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แข่งขนักับผูผ้ลิตรายอ่ืนๆทัว่โลกได้ ในปัจจุบนักลุ่มแพนมีสินค้าท่ีผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 
ไดแ้ก่ PAN , DEV , WINPLAY , HEEL CARE , CARESTEP , SOFIT และรองเทา้ท่ีผลิตเพื่อ
ส่งออกยงัต่างประเทศ ซ่ึงเป็นรองเทา้ยี่ห้อชั้นน าของโลกไดแ้ก่ LACOSTE , LE COQ SPORTIF , 
ASICS , KEEN , VANS , GEOX , LEE , KEDS และ CHROME เป็นตน้ 
 บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตรองเทา้ เพื่อจ าหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อมิให้บริษทัฯมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ทั้งในด้าน
อ านาจการต่อรองและความผนัผวนของตลาดโลก บริษทัฯจึงไดมี้การขยายธุรกิจโดยด าเนินการใน
รูปแบบของกลุ่มบริษทัท่ีใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยแยง่การด าเนินงานออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรองเทา้ เพื่อให้บริษทัฯสามารถผลิตรองเทา้ไดห้ลากหลายชนิด 
และตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้พียงพอ โดยจ าแนกรองเทา้ท่ีผลิตไดเ้ป็น 3 ประเภท 
คือ รองเทา้นกัเรียน , รองเทา้กีฬา และรองเทา้แฟชัน่ ในปัจจุบนับริษทัฯมีสินคา้ท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย
ในประเทศภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ PAN , HEEL CARE , DEV  ส่วนรองเทา้ท่ีผลิตเพื่อส่งออกยงั
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นรองเทา้ยี่ห้อชั้นน าของโลกไดแ้ก่ LACOSTE , LE COQ SPORTIF , ASICS , 
KEEN , VANS , GEOX , LEE , KEDS และ CHROME เป็นตน้ 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุนการผลิตรองเทา้ เพื่อให้อุตสาหกรรมผลิตรองเทา้สามารถ
พึ่งพาวตัถุดิบท่ีผลิตข้ึนได้ภายในประเทศ และการจดัหาวตัถุดิบมีความคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว 
และมีราคาท่ีถูกลง ซ่ึงช่วยให้ตน้ทุนในการผลิตลดลง ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุนการผลิต
รองเทา้ ไดแ้ก่ โรงงานอดัพื้นรองเทา้, โรงงานเยบ็หนา้ผา้รองเทา้, โรงงานช้ินส่วนประกอบรองเทา้ 
และโรงงานผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3. ธุรกิจการตลาด เพื่อเป็นตวัแทนดา้นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มภายในประเทศ 
วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
บริษทัฯ ได้สะสมประสบการณ์และมุ่งมัง่ท่ีจะพฒันาธุรกิจการผลิตรองเทา้ให้สามารถ

แข่งขนักบัผูผ้ลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศบริษทัฯ ไดพ้ฒันาเทคโนโลยีการ
ผลิตและจ าหน่ายรองเทา้นักเรียน “PAN” จนเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดี ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น 
บริษทัฯ ไดมี้การคน้ควา้และพฒันาเทคโนโลยีการผลิตตลอดจนการบริหารอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ มี
ศกัยภาพในการผลิตรองเทา้ไดห้ลายประเภท และเนน้ในเร่ืองคุณภาพสินคา้และการส่งมอบท่ีตรง
เวลา จึงไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มาโดยตลอด เพื่อให้บริษทัสามารถกา้วข้ึนสู่งการเป็นผูผ้ลิต
รองเทา้กีฬาชั้นน าของโลก และในปัจจุบนับริษทัฯมีผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตส่งออกจ าหน่ายยงัต่างประเทศ 
ประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าการจ าหน่ายรวมของบริษัท โดยลูกค้าเป้าหมายอยู่ท่ีประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯ จึงไดข้ยายธุรกิจออกไปเป็น “กลุ่มแพน” (PAN 
GROUP) เพื่อสร้างศกัยภาพในการเป็นผูผ้ลิตรองเทา้กีฬารายใหญ่แห่งหน่ึงของโลก สามารถแข่งขนั
กบัผูผ้ลิตรายอ่ืนๆทัว่โลกได ้

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
สืบเน่ืองจากในปี 2540 มีการลดค่าเงินบาทและปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าภายในประเทศ จาก

สภาวะดังกล่าว ท าให้บริษัทฯมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีต้องช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี
ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและท าให้บริษทัในเครือไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่สถาบนั
การเงินตามก าหนดเวลา และเง่ือนไขในสัญญาได ้และในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นผูค้  ้าประกนัการช าระ
หน้ีของบริษทัในเครือ ท่ีจะช าระหน้ีให้แก่สถาบนัการเงินร่วมกบับริษทัในเครือเป็นเงินจ านวนมาก 
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว บริษทัฯไม่มีความสามารถในการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินไปในคราวเดียวกนั
ได้ จึงได้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในปีพ.ศ. 2543 ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาปีพ.ศ. 
2544 บริษทัฯ ไดย้กเลิกการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการ โดยการร้องขอคร้ังน้ี บริษทั เอสซีเอ็มบี 
จ  ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้  าการศึกษา และวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจ ตลอดจน
สภาวะทางการเงินของบริษทัฯแล้ว เห็นว่าธุรกิจของบริษทัฯ ยงัมีศกัยภาพในการท าก าไรและมี
โอกาสขยายตวัและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้หากมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นไปอย่างเหมาะสม ซ่ึงศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2544 และมีการแต่งตั้งให้บริษทั บี. อาร์. ซี. แพลนเนอร์ จ  ากดั เป็นผูท้  าแผน
ฟ้ืนฟูกิจการโดยมีบริษทั เอสซีเอ็มบี จ  ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และบริษทั ไวท์ แอนด์ เคส 
(ประเทศไทย) จ  ากดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั วีระวงค์ , ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั) เป็นท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย และเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2545 แผนฟ้ืนฟูกิจการบริษทัฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง บริษทัฯได้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
และเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2547 บริษทัฯ ได้แจง้ให้เจา้หน้ีท่ีได้รับค าสั่งถึงท่ีสุดจากเจา้หนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ทราบเก่ียวกับการขอเล่ือนการช าระหน้ีตามแผนฯ เป็นการชั่วคราว เน่ืองจากผล
ประกอบการของบริษทัฯ ไม่เป็นไปตามประมาณการ มีผลให้บริษทัฯถือเป็นผูผ้ิดนดัช าระหน้ีตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงผูบ้ริหารแผนฯ ตอ้งน าเสนอแนวทางแกไ้ขต่อคณะกรรมการเจา้หน้ีและร่วมกนั
พิจารณาในการด าเนินการปรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2550 ศาลลม้ละลาย
กลางได้มีค  าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯตามท่ีผูบ้ริหารแผนฯ ได้ยื่นค าร้อง 
เน่ืองจากมีปัจจยัภายนอกหลายประการท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ความ
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ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน การแขง็ค่าของเงินบาทอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูบ้ริหารแผนฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนฯได ้ประกอบกบัเจา้หน้ีมีความเห็นแตกต่างกนัในการก าหนดแนวทางช าระหน้ี
ในการแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการ และไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากท่ีศาลมีค าสั่ง
ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ บริษทั พี.เอ.แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของ
บริษทัฯ ไดย้ื่นค าร้องขอให้บริษทัเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูใหม่ในวนัเดียวกนัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 
2551 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ โดยให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็น
ผูบ้ริหารชัว่คราว ภายใตก้ารก ากบัดูแลของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์จนกวา่จะมีการจดัตั้งผูท้  าแผนฯ
หลงัจากนั้น เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดน้ดัประชุมเจา้หน้ีเพื่อเลือกผูท้  า
แผนฟ้ืนฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นยงัคงมีขอ้โตแ้ยง้ระหว่างเจา้หน้ีบางส่วนกบับริษทัฯ 
เก่ียวกบัการตั้งท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ หลงัจากนั้น เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2552 เจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพยไ์ดน้ดัประชุมเจา้หน้ี และท่ีประเจา้หน้ีไดมี้มติเลือกบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2552 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งตั้งให้บริษทัฯ 
เป็นผูท้  าแผนฯ ตามมติดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดเ้รียก
ประชุมเจา้หน้ีและท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
2553 แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯไดรั้บความเห็นชอบจากศาลลม้ละลายกลาง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯผิดนดัช าระหน้ีซ่ึงครบก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ถึงงวดปัจจุบนั คิดเป็นจ านวนรวม 658 ลา้นบาท และไม่ไดแ้ปลงหน้ีเป็น
ทุนตามขอ้ก าหนดในแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงผูบ้ริหารแผนฯไดแ้จง้ใหเ้จา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการทราบ
เก่ียวกบัการขอเล่ือนการช าระหน้ีตามแผนฯเป็นการชัว่คราว เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัฯ
ไม่เป็นไปตามประมาณการ ทั้งน้ีผูบ้ริหารแผนฯไดย้ื่นค าร้องต่อศาลฯเพื่อขอขยายเวลาแกไ้ขแผน
ฟ้ืนฟูกิจการแลว้ โดยวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 ศาลฯมีค าสั่งใหผู้บ้ริหารแผนฯบริหารกิจการต่อไปตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการเดิม และให้ด าเนินการตามแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนท่ียงัเหลือ ซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ศาลฯพิจารณาอนุญาตให้
ขยายระยะเวลาเพื่อพิจารณาค าร้องขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารแผนฯ ไดย้ื่นค าร้องเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทัฯเป็นคร้ังท่ี 3 ต่อศาลล้มละลายกลาง ซ่ึงเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ด้มีค  าสั่งเรียกประชุม
เจา้หน้ีเพื่อพิจารณาขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 โดยท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติ
ยอมรับขอ้เสนอขอแก้ไขแผนและเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ด้ด าเนินการรายงานผลการประชุม
เจา้หน้ีให้ศาลลม้ละลายกลางพิจารณา อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2559 มีเจา้หน้ีจ านวน 2 
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ราย ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้น ศาลฯมีค าสั่งให้มีการสืบพยานในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยด าเนินการ
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และศาลลม้ละลายกลางนดัฟังค าสั่งในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 

อยา่งไรก็ตาม แผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี 2 ของบริษทัฯยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยูจ่นกวา่ศาลลม้ละลาย
กลางจะมีค าสั่งพิจารณาขอ้เสนอการแกไ้ขแผนฯ เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ศาลลม้ละลายกลาง 
ได้มีค  าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัแก้ไขและได้สั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนั
บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตรองเทา้เพื่อจ าหน่ายทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อมิให้บริษทัฯมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ทั้งในดา้นอ านาจ
ต่อรองและความผนัผวนของตลาดโลก บริษทัฯจึงไดมี้การขยายธุรกิจ โดยด าเนินการในรูปแบบ
ของกลุ่มบริษทั ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ , สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นดา้นโรงงานผลิตรองเทา้ 
, ดา้นอุตสาหกรรมสนบัสนุนและดา้นตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทัยอ่ยจ านวน 7 บริษทั
และบริษทัร่วมจ านวน 1 บริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทั บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมน้ต์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นผูว้ิจยัพฒันา
และออกแบบผลิตภณัฑ ์ปัจจุบนัไดห้ยดุด าเนินกิจการแลว้ 

2. บริษทั วนิเพลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายรองเทา้ 
3. บริษทั หันคาบางกอกรับเบอร์ จ  ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตหน้าผา้รองเทา้ (เปล่ียน

สถานะเป็นบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558) 
4. บริษทั เอสแซสแทมป้า (ประเทศไทย) จ  ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตอดัลายหนงัปัจจุบนั

ไดห้ยดุด าเนินกิจการแลว้ 
5. บริษทั เสนาเอน็จีเนียร่ิง จ  ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตแม่พิมพพ์ื้นรองเทา้ปัจจุบนัไดห้ยุด

ด าเนินกิจการแลว้ 
6. บริษทั ปร้ินซิเป้ (ประเทศไทย) จ  ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตพื้นรองเทา้ปัจจุบนัหยุด

ด าเนินกิจการแลว้ 
7. บริษทั ธนาคม อินเจคชัน่ จ  ากดั ด าเนิธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายรองเทา้นกัเรียน 
8. บริษทั บองกอกแอธเลติด จ ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายรองเทา้, เส้ือผา้ และ

อุปกรณ์กีฬา โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กบั บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
คือ ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “PAN”  
(เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558) 
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นโยบายการแบ่งการด าเนินงานในกลุ่ม 
 ดว้ยนโยบายการด าเนินงานของบริษทัท่ีค านึงถึงคุณภาพของสินคา้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ทนัเวลา มีราคาสมเหตุสมผล และให้ลูกคา้ได้รับประโยชน์สูงสุด
ร่วมกบับริษทัฯ จึงด าเนินการในรูปแบบของกลุ่มบริษทัท่ีใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
โดยสามารถแบ่งการด าเนินงานออกเป็นกลุ่มๆ ไดด้งัน้ี 

1. อุตสาหกรรมผลิตรองเทา้ ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริษทัสามารถผลิตรองเทา้ไดห้ลากหลายชนิด และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้พียงพอ อีกทั้งยงัสามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นราคา
และคุณภาพกบัโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีทนัสมยัทุกแห่งในโลก บริษทัย่อยท่ีด าเนินการผลิตรองเทา้ 
ไดแ้ก่ บจก. ธนาคม อินเจคชัน่ ผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “PS.JUNIOR” , “PAN” , “KAPPA” , 
“DIADORA” , “GRAND SPORT” และ “LOTTO” 

2. อุตสาหกรรมสนบัสนุนการผลิตรองเทา้ เพื่อให้อุตสาหกรรมผลิตรองเทา้สามารถพึ่งพา
วตัถุดิบพี่ผลิตข้ึนไดภ้ายในประเทศ และลดน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ซ่ึงจะมีผลให้การจดัหา
วตัถุดิบมีความคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว และมีราคาท่ีถูกลง อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตวตัถุดิบชนิดต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตรองเทา้ในประเทศ บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินงานดา้นน้ี คือ บริษทั หนัคาบางกอกรับ
เบอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตหนา้ผา้รองเทา้ 

3. ธุรกิจการตลาด เพื่อเป็นตวัแทนทางด้านการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ “PAN” อนัมีรองเทา้กีฬา, รองเทา้นกัเรียน และชุดกีฬา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็นผูแ้ทน
ในการจ าหน่าย รองเทา้, เส้ือผา้ และอุปกรณ์กีฬาท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศอีกดว้ย บริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจดา้นน้ี ประกอบดว้ย 

- บจก. วนิเพลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 

 
 

ภาพที ่2.1 โครงสร้างกลุ่มบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ทีม่า เอกสารเผยแพร่ของบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) (2558) 

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 โครงสร้างรายได ้รายไดห้ลกัของบริษทัฯ , บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เกิดจากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์หลกั ซ่ึงรายละเอียดของผลิตภณัฑ์หลกัในแต่ละประเภทธุรกิจ ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ฟหลกั ส่วนรายไดอ่ื้นๆ เป็นรายไดค้่าเช่ารับ ก าไรจากการปริวรรตเงินตรา 
ค่าบริการรับ และรายไดเ้บด็เตล็ดทัว่ๆไป 
 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรองเทา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “PAN” เพื่อจ าหน่ายในประเทศ การ
ผลิตรองเทา้ของบริษทัฯ จ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. รองเทา้นกัเรียน 
2. รองเทา้กีฬา 
3. รองเทา้แฟชัน่ 
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ในการผลิตรองเทา้ทุกประเภทจะตอ้งใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เพื่อท่ีจะ
ผลิตรองเทา้ท่ีมีคุณภาพ มีความอดทน นอกจากการผลิตรองเทา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว
แล้ว บริษทัฯ ยงัได้เพิ่มการผลิตรองเทา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “LACOSTE” , “LE COQ 
SPORTIF” , “ASICS” , “KEEN” , “VANS” , “GEOX” , “LEE” , “KEDS” และ “CHROME” เป็น
ตน้ 

ส่วนของผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม สามารถแยกตามประเภทไดด้งัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่2.2 โครงสร้างผลิตภณัฑข์องบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ทีม่า เอกสารเผยแพร่ของบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) (2558) 

 ปัจจัยความเส่ียง 
1. ความเส่ียงในการประกิบธุรกิจ 
บริษทัฯ ด าเนินกิจการผลิตรองเทา้เพื่อการส่งออก ลกัษณะการผลิตจะเป็นแบบผลิตตาม

ค าสั่งของลูกคา้ ปัจจุบนัมีลูกคา้รายใหญ่อยู ่6 ราย คือ LACOSTE , LE COQ SPORTIF , VANS , 
ASICS , KEEN และ KEDS แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากภาวะผนัผวนของเศรษฐกิจปัจจุบนั รวมถึง
ภาวะแข่งขนักบัประเทศผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ เช่น จีน , อินโนนีเซีย , เวียดนาม เป็นตน้ ท าให้มีโอกาสท่ี
ทางลูกคา้เหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลง ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงไดมี้การเสาะหาลูกคา้รายอ่ืนๆ เพื่อลอตัรา
เส่ียงดงักล่าว เช่น CHROME , GEOX และ LEE เป็นตน้ ถึงแมลู้กคา้ดงักล่าวยงัมีการสั่งการผลิตใน
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ปริมาณยงัไม่มาก แต่ก็สามารถสร้างอตัราการเติมโตและสร้างสมดุลของลูกคา้ของบริษทัฯ ยงัส่งผล
ใหอ้ตัราเส่ียงดงักล่าวลดลงได ้

จากภาวการณ์แข่งขนัดา้นราคา ท าใหท้างบริษทัฯตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบในการก าหนด
ตน้ทุนการผลิต การควบคุมการใช้ การจดัหา การพฒันาวตัถุดิบและหาแหล่งทดแทน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการคิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการลด
ตน้ทุน เพื่อคงความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึนเป็นอยา่งมาก 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัการดา้นมาตรฐานต่างๆ เพื่อสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการและ
การก าหนดมาตรฐานต่างๆ ของโลกธุรกิจปัจจุบนัไม่วา่จะเป็น ISO 9001 , ISO 14001 ซ่ึงมาตรฐาน
ดงักล่าวจะช่วยเก้ือหนุนการผลิต การบริหารการจดัการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
แข่งขนักบัตลาดภายนอกได ้ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2004 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 จากบริษทั ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์รระดบัประเทศ คือ NAC และระดบันานาชาติ คือ DAR 

ปัจจุบนัการออกแบบรองเทา้มีการเปล่ียนแปลงดา้นวตัถุดิบสูงมาก วตัถุดิบส่วนใหญ่มีการ
น าเขา้จากต่างประเทศ นอกจากนั้นประเทศคู่แข่งขนัรายใหญ่ เช่น จีน มีปริมาณการผลิตเป็นจ านวน
มาก ท าให้ผูผ้ลิตวตัถุดิบ ยา้ยฐานการผลิตส่วนใหญ่เขา้ไปยงัประเทศจีน ท าให้การแข่งขนัทางดา้น
ราคาและการจดัหาวตัถุดิบเป็ยไปอยา่งยิง่ยวดข้ึน 

2. ความเส่ียงทางดา้นการบริหารการจดัการ 
บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มหลายบริษทั มีการท าธุรกิจผลิตรองเทา้เหมือนกนันั้น บริษทัฯไม่

ถือวา่เป็นการแข่งขนักนั แต่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และเป็นการสร้างความเขม้แข็ง
ในดา้นการผลิตรองเทา้ของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากในบางคร้ัง ORDER ท่ีไดรั้บจากลูกคา้มีปริมาณท่ี
มากเกินกวา่ก าลงัการผลิตของบริษทัใดบริษทัหน่ึง จะรับไปผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว จึงตอ้งมีการกระจาย
ใหบ้ริษทัอ่ืนในกลุ่ม โดยพิจารณาจากความช านาญและระบบการผลิตของแต่ละบริษทัเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งสรรใหเ้หมาะสม 

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน 
3.1 ความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจน าเขา้และส่งออก ท าให้มีภาระหน้ีสินและภาวะผกูพนัท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยท่ีปัจจุบนั บริษทัฯไม่ไดท้  าสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าเพื่อคุม้ครองความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนแต่อย่างใด เน่ืองจากบริษทัฯเห็นว่าในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯนั้น บริษทัฯจะไดรั้บการช าระค่าสินคา้จากการส่งออกเป็นเงินเหรียญสหรัฐ
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ดว้ย โดยเฉล่ียในช่วงท่ีผา่นมาบริษทัฯมีการส่งออกประมาณ 132 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ซ่ึงเพียงพอ
ต่อการช าระภาระหน้ี หรือภาระผกูพนัท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศดงักล่าว 
 3.2 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ี และการปรับโครงสร้างหน้ี 

บริษทัฯไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2545 และในปีพ.ศ. 2550 ศาล
ลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2551 ศาลลม้ละลาย
กลางได้มีค  าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯเป็นคร้ังท่ี 2 ซ่ึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2552 ศาลล้มละลาย
กลางมีค าสั่งตั้งใหบ้ริษทัฯเป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการตามมติของท่ีประชุมเจา้หน้ี 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 ท่ีประชุมเจ้าหน้ีมีมติรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ และเม่ือวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2553 แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯไดรั้บความเห็นชอบจากศาลลม้ละลายกลาง หน้ีตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าว เป็นหน้ีท่ีเจ้าหน้ียื่นขอช าระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซ่ึงหน้ี
บางส่วนอยู่ระหว่างการโตแ้ยง้ โดยบริษทัฯในฐานะผูบ้ริหารแผนฯ และบางส่วนอยู่ระหว่างการ
สอบสวนของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์และอีกส่วนหน่ึงเป็นหน้ีซ่ึงเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์ค าสั่ง
แลว้ แต่บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลต่อศาลลม้ละลายกลาง ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอค าตดัสิน
ของศาลฯ 

3.3 ความเส่ียงของการใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัในกลุ่มและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างหน้ีของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 3 แห่ง และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 9 

แห่ง ภาระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียรวมทั้งส้ิน 1,562.8 ลา้นบาท โดยการขยายระยะเวลาช าระหน้ี และ
ลดอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงเงินให้กู้ยืนบางส่วนได้ครบก าหนดช าระคืน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการเรียกคืน 

ซ่ึงฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจการเหล่าน้ีมีความสามารถช าระคืนหน้ีได้ใน
อนาคต เน่ืองจากเป็นบริษทัในเครือและท าธุรกิจ Support Industries ให้แก่บริษทัฯ การปรับ
โครงสร้างหน้ีดงักล่าว จึงเป็นการช่วยให้กิจการเหล่านั้นท าก าไรและมีเงินทุนหลือพอส าหรับการ
พฒันาศกัยภาพของธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการอยูร่อดของกิจการ ในอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แข่งขนัสูงในปัจจุบนั และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการช าระคืนหน้ีให้แก่บริษทัฯ อีกทาง
หน่ึง อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เป็นจ านวนเงิน 1,466.8 ลา้นบาท 
 
ส่วนที ่7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงระพีพรรณ บัวเกดุ (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรองเท้ากีฬาของนักฬาฟุตบอลในการเข้าแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห่งประเทษไทย 
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ประจ าปี 2551 ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามคือ นกักีฬาฟุตบอลท่ีเขา้แข่งขนักีฬา
ระดบัมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2551 ผลสรุปของการตดัสินใจซ้ือคือ ปัจจยัเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ คือ ดา้นคุณภาพของสินคา้ มีความกระชบั น ้ าหนกัเบา มีความยืดหยุน่ ยึดเกาะไดดี้ เป็น
ตน้ ดา้นรูปลกัษณ์ มีสีสันให้เลือกหลากหลาย มีการออกแบบให้เขา้กบัแฟชัน่ เป็นตน้ ดา้นความช่ืน
ชอบ แบรนด์ของรองเทา้กีฬา ความสวยงาม และเหมาะกบัการสวมใส่เพื่อใช้งาน เป็นตน้ ปัจจยั
ทางดา้นราคา มีคุณภาพท่ีดีราคาเหมาะสม สถานท่ีในการจดัจ าหน่ายเหมาะสมกบัราคา มีการจดั
โปรโมชัน่ลดราคาให้สินคา้ราคาต ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย สามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนและผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะลองสวมใส่ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ มีความสะดวกสบายใน
การเลือกซ้ือ สุดทา้ยจะเป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย จะมีอยู ่2 ดา้นคือ การประชาสัมพนัธ์ โดย
มีการท าส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต และส่ิงพิมพ์ เป็นตน้ กลยุทธ์ในการขาย ใช้แบบ
สมาชิกจะไดรั้บส่วนลด 10-20% จากราคาปกติ หรืออาจจะเป็น ซ้ือ 1 คู่แถม 1 คู่ เม่ือเปรียบเทียบ
แลว้จะเห็นไดว้า่ เพศชายและเพศหญิงจะให้ความส าคญักบัสินคา้ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 โดยเพศชายจะให้ความส าคญักบัสินคา้ ราคา และการส่งเสริมการขายมากกว่าเพศหญิง ส่วน
นกักีฬาท่ีมีอาย ุต าแหน่งและประสบการณ์แตกต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา
ไม่แตกต่างกนั 
 นาย อณัติพล รักเดช (2552) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการจดั Event ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ กลุ่มอาชีพ  พนกังานบริษทั 
กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา จ านวน 400 คน แบ่งออกเป็น พนักงานบริษทั 200 คนและนักเรียน 
นักศึกษา 200 คน ซ่ึงแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึง
แหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามส่วนรูปแบบท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐาน และเปรียบเทียบกนัระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ได้แบ่งผลการวิจยั
ออกเป็น ดา้นลกัษณะประชากร และความคิดเห็นดา้นการจดั  Event ซ่ึงดา้นลกัษณะดา้นประชากร 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนแบ่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30
ปี และพนกังานบริษทัส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30ปี โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 
5,001-10,000 บาท และ พนกังานบริษทัส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-30,000 บาท และความ
คิดเห็นดา้นการจดั Event แบ่งออกเป็น 3 ทาง คือ ทางดา้นความพึงพอใจ ทางดา้นการมีส่วนร่วม 
ทางดา้นการรับรู้ 
 อรนารา ดวงแข (2555) ไดท้  าศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้
ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสังคม 
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัด้านจิตวิทยา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
รองเท้าฟิทฟล็อพจากห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผนั สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์
ความแตกต่างโดยหาค่าที การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ จากการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีรายได้เฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทั กลุ่มผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจยัดา้นจิตวิทยา พฤติกรรมโดยส่วนมากปัจจุบนัมีรองเทา้โดยเฉล่ีย 2 คู่ ราคาท่ีซ้ือโดยเฉล่ีย
ของรองเทา้ฟิทฟล็อพ พบว่าเฉล่ียเท่ากับ 3,357.38 บาท ระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือเฉล่ีย
เท่ากบั 39 วนั และก่อนท่ีจะซ้ือรองเทา้คู่ใหม่เฉล่ียเท่ากบั 8 เดือน บุคคลส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้ฟิทฟล็อพ คือ บุคคลในครอบครัว ญาติ และยงัมีปัจจยัส่วนอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
เช่น ผูบ้ริโภคมีเพศแต่งต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั และปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้น 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนักงาน
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 ประชากร ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2,000 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เน่ืองจากทราบจ านวนของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ 
จ  ากัด (มหาชน) ท่ีแน่นอนดังนั้ น ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณแบบทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  Yamane (1967) 
ดงัน้ี 

n =  
 
 n แทน ขนาดตวัอยา่งท่ีค ารวณได ้
 N แทน จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
 e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 
 ถา้ก าหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% จะใชค้่า 0.05 แทนค่าในสูตร 
  
แทนค่าสูตร 

ประชากร =   

 
= 399 
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 แต่เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของขอ้มูลในการเก็บตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) เป็นการเลือก
ตวัอยา่งโดยไม่ค  านึงวา่ตวัอยา่งแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากนอ้ยเท่าไร ท าใหไ้ม่ทราบความ
น่าจะเป็นท่ีแต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีไม่สามารถน าผลท่ีได้
อา้งอิงไปยงัประชากรได ้แต่มีความสะดวกและประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายมากกวา่ 
2. เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ส าหรับการท าวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดย
มีลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, การศึกษา,รายไดต่้อเดือน และทศันคติ โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั พฤติกรรมการใช้รองเท้ากีฬาของพนักงานบริษทั

บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ การตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษทั 
บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
3. วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับ ปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนักงานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อน ามาก าหนด
กรอบแนวคิดในการท าวจิยัเพื่อท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

2.  น าผลการส ารวจท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลตามขอ้ท่ี 1. มาออกแบบสอบถาม โดยท่ีแบ่งส่วนออก 
และพิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการท าวจิยั 
 3.  แบบสอบถามท่ีออกแบบข้ึน น าเสนอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า 
ปรับปรุง แกไ้ข  
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4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
5.  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่าง  ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จ  านวน 40 คน  และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  
 6.  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองแล้ว และ แก้ไขเสร็จส้ิน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเสร็จ
เรียบร้อย เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์  ส าหรับน าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
4. วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของ
พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) จากนั้นไดมี้การศึกษา คน้ควา้เอกสารและงานวิจยั
ท่ีมีความใกล้เคียง น ามาสังเคราะห์และน ามาออกเป็นแบบสอบถาม  เพื่อน าเสนอ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา พิจารณาความเหมาะสม 
 การน าแบบสอบถามเพื่อท่ีจะเก็บขอ้มูล  มีวธีิเพื่อด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1.   ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือท่ีจะเก็บรวบรวม
ขอ้มูล กบั กลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือ เพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   
 3.  ผูท้  าวิจยัจึงด าเนินการตรวจ เพื่อสอบความเรียบร้อยของ กลุ่มตวัอย่างในการท าค าถามตาม
แบบสอบถามแต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้น าผลการตรวจไปท า เพื่อวเิคราะห์ผล 
 
5. วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 1.  แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2  
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติโดยใช้ความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ 
(Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  และใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา และรายได้ต่อเดือน และ ความสม ่าเสมอในการใช้, 
เคร่ืองหมายการคา้, ผูมี้อิทธิผลต่อการซ้ือ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  
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 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดว้ยวธีิการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง  กรรณ
สูตร (2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 

 
2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ปริมาณของกลุ่มตวัอยา่ง 
  

2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
 

 
 1
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั  (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม    
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n  แทน จ านวนของแบบค าถาม 
    2

is   แทน ค่ารวมความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
     2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนจากคะแนนในการตอบแบบสอบถาม
ทั้งชุด  

 
 4. สถิติใช้ส ำหรับกำรทดสอบสมมติฐำน 
  4.1 เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 
โดยใช้สูตรในการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ
การทดสอบสมมุติฐาน (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541) มีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี   

 
 เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 
  MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
  โดย dfb = k-1 
   dfw = n-k-1 
  เม่ือ k แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   n แทน จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

 4.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬากบัการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้สถิติ F-test เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) มีสูตรในการค านวณดงัน้ี    
 

                               F =  

                                                                
                                        
         เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-test 
   MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
   MSW แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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 4.3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระหวา่งพฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬากบัการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยใชส้ถิติไคส
แควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการค านวณดงัน้ี    
 
                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )

2 
    X2 = i=1   j=1        Eij 
                                                                                                       
         2      แทน ค่าไคสแควร์ 
  Oij  แทน  ค่าความถ่ีการทดสอบปฏิบติั  
  Eij  แทน  ค่าความถ่ีน่าจะเป็นหรือตามแบบทฤษฎี 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 เป็นการน าผลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลไดเ้ก็บรวบรวม
จากการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน และได้รับการตอบกลบั
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และมีการจดัเรียงล าดบัออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลองพนักงานบริษทั บางกอกรับเบอร์
จ ากดั (มหาชน) ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอก
รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 - 4.4 
 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของ
พนกังาน บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 - 4.8 
 ตอนที ่4 ผลทดสอบสมมติฐาน 

ตอนที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงัขอ้มูลใน
ตารางท่ี 4.9 - 4.15 
 ตอนที่ 4.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใช้รองเท้ากีฬาต่อการตดัใจสินใจ
เพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 
4.16 - 4.17
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ต อ นที่  1 ผลการวิ เคราะ ห์ เ ก่ี ยวกับ ปัจจัย ส่วนบุคคลของพนักง านบริษัท  บางกอก รับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
   ชาย 252 63.0 
   หญิง 148 37.0 
2. อาย ุ   
   ต  ่ากวา่ 20 ปี 9 2.3 
   21 - 30 ปี 181 45.3 
   31 - 40 ปี 142 35.5 
   41 - 50 ปี 65 16.3 
   51 ปีข้ึนไป 3 0.8 
3. ระดบัการศึกษา   
   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 39 9.8 
   ปริญญาตรี 280 70.0 
   สูงกวา่ปริญญาตรี 81 20.3 
4. ระดบัรายไดต่้อเดือน   
   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 76 19.0 
   10,001 - 20,000 บาท 154 38.5 
   20,001 - 30,000 บาท 89 22.3 
   30,001 บาทข้ึนไป 81 20.3 

รวม 400 100.0 

 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตงัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 252 คน คิด

เป็นร้อยละ 63 อายุอยูใ่นช่วง 21 - 30 ปี มีจ  านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ระดบัการศึกษาอยู่
ในช่วงปริญญาตรี มีจ  านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ระดบัรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 



34 

 

 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬาของพนักงานบริษทั บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของความถ่ีในการใชง้านก่ีคร้ังต่อสัปดาห์ 

ความถ่ี จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ัง/สัปดาห์ 42 10.5 

2 - 3 คร้ัง/สัปดาห์ 312 78.0 
4 - 5 คร้ัง/สัปดาห์ 41 10.2 

5 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป 5 1.3 
รวม 400 100.0 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 พบวา่ ความถ่ีในการใชง้านก่ีคร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ใชง้าน 2 - 
3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ  านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาใชง้าน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ใชง้าน 4 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และ ใช้
งาน 5 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของการใชร้องเทา้กีฬาภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ใดมากท่ีสุด 

เคร่ืองหมายการคา้ จ านวน ร้อยละ 
Adidas 161 40.2 
Nike 172 43.0 

Lacoste 20 5.0 
Pan 12 3.0 

New Balance 25 6.3 
Onitsuka 5 1.2 
Reebok 2 0.5 
Puma 2 0.5 
อ่ืน ๆ ... 1 0.3 

รวม 400 100.0 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.3 พบวา่ การใชร้องเทา้กีฬาภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ส่วนใหญ่คือ 
Nike มีจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ Adidas มีจ  านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.2 New Balance มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 Lacoste มีจ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
Pan มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 Onitsuka มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 Reebok มี
จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 Puma มีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และ อ่ืน ๆ มีจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ของท่านมากท่ีสุดคือใคร 

เคร่ืองหมายการคา้ จ านวน ร้อยละ 
พอ่แม่ 15 3.8 
แฟน 20 5.0 
เพื่อน 144 36.0 
ตวัเอง 217 54.2 
อ่ืน ๆ ... 4 1.0 

รวม 400 100.0 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่คือ ตวัเอง มีจ  านวน 
217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ เพื่อน มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 แฟน มีจ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 พ่อแม่ มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และ อ่ืน ๆ มีจ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของพนักงาน
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจ าเป็นในการใชง้าน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ระดบัการตดัสินใจซ้ือ 

 S.D. ความหมาย 
8. น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการเล่นกีฬา 4.41 .683 มากท่ีสุด 
9. น าไปใชส้วมใส่ในชีวติประจ าวนั 4.78 .641 มากท่ีสุด 
10. น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการออกก าลงักาย 4.56 .591 มากท่ีสุด 
11. น าไปใชส้วมใส่ส าหรับร่วมงานสังสรรค ์ 4.11 .702 มาก 

รวม 4.46 .551 มากท่ีสุด 

 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 พบว่า ความจ าเป็นในการใช้งานมีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจ

เพื่อท่ีจะซ้ึอร้องเทา้กีฬาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.46) เม่ือพิจารณาจากความจ าเป็น
ในการใชง้านโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบวา่ น าไปใชส้วมใส่ในชีวิตประจ าวนั (  = 4.78) รองลงมา
คือ น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการออกก าลงักาย (  = 4.56) น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการเล่นกีฬา (  = 
4.41) และ น าไปใชส้วมใส่ส าหรับร่วมงานสังสรรค ์(  = 4.11) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ระดบัการตดัสินใจซ้ือ 

 S.D. ความหมาย 
12. สามารถรองรับการกระแทกไดเ้ป็นอยา่งดี 3.99 .821 มาก 
13. ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการสวมใส่รองเทา้ 4.02 .767 มาก 
14. รองเทา้เหมาะสมกบัเทา้ของท่านเป็นอยา่งดี 4.28 .653 มาก 

รวม 4.09 .482 มาก 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.6 พบว่า นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬามีผลต่อปัจจยัในการ
ตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ึอร้องเทา้กีฬาในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 4.09) เม่ือพิจารณาจากความ
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จ าเป็นในการใชง้านโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบวา่ รองเทา้เหมาะสมกบัเทา้ของท่านเป็นอยา่งดี (  = 
4.28) รองลงมาคือ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการสวมใส่รองเทา้ (  = 4.02) และ รองเทา้เหมาะสมกบั
เทา้ของท่านเป็นอยา่งดี (  = 3.99) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพของสินคา้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ระดบัการตดัสินใจซ้ือ 

 S.D. ความหมาย 
15. มีความทนทานในการใชง้าน 4.77 .538 มากท่ีสุด 
16. ไม่มีต าหนิบนรองเทา้ 4.21 .597 มาก 
17. พื้นรองเทา้ช่วยกนัล่ืนไดดี้ 3.93 .769 มาก 
18. มีแฟชัน่ท่ีตรงกบัค่านิยมในปัจจุบนั 4.34 .641 มาก 

รวม 4.31 .571 มาก 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.7 พบวา่ คุณภาพของสินคา้มีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ึอ
ร้องเทา้กีฬาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.31) เม่ือพิจารณาจากความจ าเป็นในการใชง้านโดย
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบวา่ มีความทนทานในการใชง้าน (  = 4.77) รองลงมาคือ มีแฟชัน่ท่ีตรงกบั
ค่านิยมในปัจจุบนั (  = 4.34) ไม่มีต าหนิบนรองเทา้ (  = 4.21) และ พื้นรองเทา้ช่วยกนัล่ืนไดดี้ (  
= 3.93) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของราคาสินคา้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ระดบัการตดัสินใจซ้ือ 

 S.D. ความหมาย 
19. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 4.08 .615 มาก 
20. ความต่างของราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 4.29 .537 มาก 
21. ราคามีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 4.84 .412 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 .448 มาก 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.7 พบว่า ราคาสินคา้มีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ึอร้อง
เทา้กีฬาในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 4.40) เม่ือพิจารณาจากความจ าเป็นในการใชง้านโดยมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบวา่ ราคามีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ (  = 4.84) รองลงมาคือ ความต่างของ
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ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (  = 4.29) และ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (  = 
4.08) ตามล าดบั 
 
ตอนที ่4 ผลทดสอบสมมติฐาน 
ตอนที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
  : เพศ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  : เพศ มีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนักงานบริษทั บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือ
รองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) แบ่งตามเพศ 

เพศ  S.D. t Sig 
ชาย 3.92 .293 1.086 .28 
หญิง 3.89 .229   

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) เพศ
ชาย (  = 3.92) แบ่งตามเพศ มากกวา่เพศหญิง (  = 3.89) 
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 : อายุ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  : อายุ มีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนักงานบริษทั บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือ
รองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่งตามอาย ุ

อาย ุ  S.D. df F Sig 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.97 .000 4 11.000 .00* 

20 - 30 ปี 3.90 .235 395   
31 - 40 ปี 3.83 .243 399   
41 - 50 ปี 4.06 .281    

50 ปีข้ึนไป 4.17 .000    

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่ง
ตามอายุ ในภาพรวมต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 จึงใช้การสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี 
Scheffe เพื่อท าให้ทราบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ว่าช่วงใดท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 
4.11
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ตารางที ่4.11 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ต่างกนั แบ่งตามอาย ุ

 
อาย ุ

 

 

ต ่ากวา่ 
20 ปี 

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 50 ปีข้ึน
ไป 

3.97 3.9 3.83 4.06 4.17 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.97      

20 - 30 ปี 3.90    *  
31 - 40 ปี 3.83    *  
41 - 50 ปี 4.06      

50 ปีข้ึนไป 4.17      

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า อายุท่ีต่างกันมีผลต่อปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
รองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยคู่ท่ีต่างกนัมีอายุ 20 - 30 ปี กบั
อาย ุ41 - 50 ปี และ อาย ุ31 - 40 ปี กบัอาย ุ41 - 50 ปี ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 

 : ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเท้ากีฬาของพนักงาน
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  : ระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเท้ากีฬาของพนักงาน
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือ
รองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่งตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา  S.D. df F Sig 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.82 .161 2 4.326 .01* 

ปริญญาตรี 3.93 .273 397   
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.86 .209 399   

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่ง

ตามระดบัการศึกษา ในภาพรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จึงใชก้ารสอบเป็นรายคู่โดย
ใชว้ธีิ Scheffe เพื่อท าใหท้ราบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคล วา่ช่วงใดท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ต่างกนั แบ่งตามระดบัการศึกษา 

 
ระดบัการศึกษา 

 

 

ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี 

ปรีญญาตรี สูงกวา่ปริญญา
ตรี 

3.82 3.93 3.86 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.82  *  

ปริญญาตรี 3.93    
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.86    

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยคู่ท่ี
ต่างกนัมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบัระดบัการศึกษาปริญญาตรีท่ีต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ท า ง ส ถิ ติ ท่ี  .05
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 : ระดบัรายไดต่้อเดือน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังาน

บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  : ระดบัรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเท้ากีฬาของพนักงาน
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือ
รองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่งตามระดบัรายไดต่้อเดือน 

ระดบัรายไดต่้อเดือน  S.D. df F Sig 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.84 .188 3 6.795 .00* 

10,001 - 20,000 บาท 3.97 .263 396   
20,001 - 30,000 บาท 3.85 .248 399   

30,001 บาทข้ึนไป 3.89 .272    

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บองกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) แบ่ง
ตามระดบัรายไดต่้อเดือน ในภาพรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จึงใชก้ารสอบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธี Scheffe เพื่อท าให้ทราบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคล ว่าช่วงใดท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 
4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ต่างกนั แบ่งตามระดบัรายไดต่้อเดือน 

 
ระดบัรายไดต่้อเดือน 

 

 

ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

3.84 3.97 3.85 3.89 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.84  *   

10,001 - 20,000 บาท 3.97   *  
20,001 - 30,000 บาท 3.85     

30,001 บาทข้ึนไป 3.89     
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*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยคู่ท่ีต่างกนัมี
ระดบัรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท กบั 10,001 - 20,000 บาท และระดบัรายได้ต่อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท กบั 20,001 - 30,000 บาท ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
ตอนที่ 4.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬาต่อการตดัใจสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
  : พฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของ
พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  : พฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของ
พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตารางที ่4.16 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

พฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬา  S.D. df F Sig 
ความถ่ีในการใชง้าน 3.89 .531 16 6.604 .000* 
เคร่ืองหมายการคา้ 3.99 .778 383 4.276 .000* 
ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ 3.94 .696 399 2.540 .001* 

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใช้รองเท้ากีฬามี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) พบวา่โดยภาพรวมทั้งหมด มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ ความถ่ีในการใชง้าน (Sig = .000*) 
เคร่ืองหมายการคา้ (Sig =.000*) ผูมี้อิทธิผลต่อการซ้ือ (Sig =.001*) จึงสรุปไดว้า่ พฤติกรรมการใช้
รอง เท้า กีฬ า มี ผล ต่อก ารตัด สินใ จ ซ้ื อ รอ ง เท้ า กีฬ าของพนัก ง านบ ริษัท  บา งกอก รับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 เพื่อให้ทราบวา่พฤติกรรมการ
ใชร้องเทา้กีฬามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาในดา้นใดบา้ง ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.17 พฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของ
พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

พฤติกรรมการใชร้องเทา้
กีฬา 

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
ความจ าเป็นใน
การใชง้าน 

นวตักรรมใหม่
ของรองเทา้กีฬา 

คุณภาพของ
สินคา้ 

ราคาสินคา้ 

ความถ่ีในการใชง้าน .000* .000* .000* .000* 
เคร่ืองหมายการคา้ .000* .000* .000* .000* 
ผูมี้อิทธิผลต่อการซ้ือ .000* .001* .000* .000* 

*ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 
 จากตารางท่ี 4.17 สรุปไดว้า่พฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬา ความถ่ีในการใชง้าน เคร่ืองหมาย
การคา้ ผูมี้อิทธิผลต่อการซ้ือ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ความจ าเป็นในการใช้
งาน นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬา คุณภาพของสินคา้ ราคาสินคา้ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย เ ร่ืองการตัดสินใจ ซ้ือรองเท้า กีฬาของพนักงานบริษัท  บางกอกรับ
เบอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานบริษทั บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) จ  านวน 400 คน และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามพนักงานบริษัท  บางกอกรับเบอร์  จ ากัด (มหาชน) เม่ือผูว้ิจ ัยได้สร้าง
แบบสอบถาม และไดท้  าการกระจายแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง และรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
จึงได้น าขอ้มูลมาท าการประมวลผลกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี
และร้อยละ ใช้วิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้รองเท้ากีฬาของพนักงาน
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ใชค้่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้ทราบ
ถึงการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ใชส้ถิติ t-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และ F-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของสองตวัแปร เสนอตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 
 ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1. ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 

63 อายอุยูใ่นช่วง 21 - 30 ปี มีจ  านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงปริญญา
ตรี มีจ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ระดบัรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีจ านวน 154 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

 
2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับ

เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ความถ่ีในการใชง้านก่ีคร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ใชง้าน 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ  านวน 312 

คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาใช้งาน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ใช้
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งาน 4 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และ ใช้งาน 5 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

การใช้รองเทา้กีฬาภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ส่วนใหญ่คือ Nike มีจ านวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ Adidas มีจ  านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 New Balance มีจ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 Lacoste มีจ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 Pan มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 Onitsuka มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 Reebok มีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 Puma 
มีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และ อ่ืน ๆ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
 ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่คือ ตวัเอง มีจ  านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 
รองลงมาคือ เพื่อน มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 แฟน มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
พอ่แม่ มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และ อ่ืน ๆ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
 
 3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีาของพนักงานบริษัท บางกอก
รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ความจ าเป็นในการใช้งานมีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจซ้ึอร้องเทา้กีฬาในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (  = 4.46) เม่ือพิจารณาจากความจ าเป็นในการใชง้านโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบวา่ 
น าไปใชส้วมใส่ในชีวิตประจ าวนั (  = 4.78) รองลงมาคือ น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการออกก าลงั
กาย (  = 4.56) น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการเล่นกีฬา (  = 4.41) และ น าไปใชส้วมใส่ส าหรับ
ร่วมงานสังสรรค ์(  = 4.11) ตามล าดบั 
 นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬามีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ึอรองเทา้กีฬาในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.09) เม่ือพิจารณาจากความจ าเป็นในการใช้งานโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบว่า 
รองเทา้เหมาะสมกบัเทา้ของท่านเป็นอยา่งดี (  = 4.28) รองลงมาคือ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการ
สวมใส่รองเทา้ (  = 4.02) และ รองเทา้เหมาะสมกบัเทา้ของท่านเป็นอยา่งดี (  = 3.99) ตามล าดบั 
 คุณภาพของสินคา้มีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจซ้ึอร้องเทา้กีฬาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
(  = 4.31) เม่ือพิจารณาจากความจ าเป็นในการใชง้านโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบวา่ มีความทนทาน
ในการใชง้าน (  = 4.77) รองลงมาคือ มีแฟชัน่ท่ีตรงกบัค่านิยมในปัจจุบนั (  = 4.34) ไม่มีต าหนิ
บนรองเทา้ (  = 4.21) และ พื้นรองเทา้ช่วยกนัล่ืนไดดี้ (  = 3.93) ตามล าดบั 
 ราคาสินคา้มีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจซ้ึอร้องเทา้กีฬาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.40) เม่ือพิจารณาจากความจ าเป็นในการใช้งานโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พบว่า ราคามีความ
หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ (  = 4.84) รองมาคือ ความต่างของราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (  = 4.29) 
และ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (  = 4.08) ตามล าดบั 
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รองเท้ากฬีาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) เพศชาย (  = 3.92) ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนักงานบริษทั บองกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) แบ่งตามเพศ 
มากกวา่เพศหญิง (  = 3.89) 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะ
ซ้ือรองเทา้กีฬาของพนักงานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั(มหาชน) แบ่งตามอายุ ในภาพรวม
ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จึงใช้การสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe เพื่อท าให้ทราบ
ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัของพนกังานบริษทั บองกอกรับเบอร์ จ  ากดั(มหาชน) วา่ช่วง
ใดท่ีแตกต่างกนั จึงสรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า อายุท่ีต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาจองพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยคู่ท่ีต่างกนัมีอาย ุ
20 - 30 ปี กบัอาย ุ41 - 50 ปี และ อาย ุ31 - 40 ปี กบัอายุ 41 - 50 ปี ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะ
ซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่งตามระดบัการศึกษา ใน
ภาพรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จึงใชก้ารสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe เพื่อท าให้
ทราบค่าเฉล่ียของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเท้ากีฬาของ
พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่ช่วงใดท่ีแตกต่างกนั จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ว่า  ระดับการศึกษา ท่ี ต่างกันมีผลต่อปัจจัย ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท  บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยคู่ท่ีต่างกนัมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะ
ซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบ่งตามระดบัรายไดต่้อเดือน 
ในภาพรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จึงใชก้ารสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe เพื่อท า
ให้ทราบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของ
พนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่ช่วงใดท่ีแตกต่างกนั จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ว่า ระดับรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบริษัท  บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยคู่ท่ีต่างกนัมีระดบัรายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท กบั 10,001 - 20,000 
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บาท และระดบัรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท กบั 20,001 - 30,000 บาท ท่ีต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้รองเท้ากีฬาต่อการตัดใจสินใจซ้ือ

รองเท้ากฬีาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) พบว่าโดยภาพรวม
ทั้งหมด มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ ความถ่ีในการใช้งาน (Sig = .000*) เคร่ืองหมายการคา้ (Sig 
=.000*) ผูมี้อิทธิผลต่อการซ้ือ (Sig =.001*) จึงสรุปไดว้า่ พฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬามีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 เพื่อให้ทราบว่าพฤติกรรมการใช้รองเท้ากีฬามีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาในดา้นใดบา้ง จึงไดผ้ลการวิเคราะห์ไดว้า่พฤติกรรมการใชร้องเทา้
กีฬา ความถ่ีในการใชง้าน เคร่ืองหมายการคา้ ผูมี้อิทธิผลต่อการซ้ือ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬา ความจ าเป็นในการใช้งาน นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬา คุณภาพของ
สินคา้ ราคาสินคา้ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
อภิปรายผล 
 
 ผลการศึกษาเ ร่ือง การตัดสินใจ ซ้ือรองเท้า กีฬาของพนักงานบริษัท  บางกอกรับ
เบอร์ จ ากดั (มหาชน) ประเด็นท่ีส าคญัจะน ามาอภิปรายดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษา พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตาม
เพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน นั้นแสดงวา่ทั้งเพศชาย และเพศหญิง 
ต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา สอดคล้องกบังานวิจยัของ นาย อณัติพล รักเดช 
(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดั Event ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศ การศึกษา รายได ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 2. ผลการศึกษา พบวา่ การเปรียบเทียบของพฤติกรรมการใชร้องเทา้กีฬามีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) จ  าแนก
พฤติกรรมการใช้รองเทา้กีฬา โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั แสดงให้เห็นว่าทั้งความถ่ีในการใช้งาน 
เคร่ืองหมายการคา้ และผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา นั้น
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อาจจะหมายรวมถึงแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรนารา ดวงแข 
(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภครองเทา้ฟิทฟล็อพจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยั
ดา้นจิตวิทยา พบว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการใช้ซ้ือรองเทา้ฟิทฟล็อพท าให้ทราบว่าปัจจยัด้าน
ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยา มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ฟิทฟล็อพไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 3. ผลการศึกษา พบวา่ การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังงานบริษทั บางกอกรับเบอร์
จ ากดั (มหาชน) แบ่งออกเป็น ความจ าเป็นในการใชง้าน นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬา คุณภาพ
ของสินคา้ และราคาสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือรองเทา้กีฬาอยา่งมีนยัสัญ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วา่ท่ีร้อยตรีหญิงระพีพรรณ บวัเกดุ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของนกัฬาฟุตบอลในการเขา้แข่งขนักีฬาระดบัมหาวทิยาลยัแห่งประเทษ
ไทย ประจ าปี 2551 จากผลการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจเพื่อท่ีจะซ้ือเกิดจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คือ 
ดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นรูปลกัษณ์ แบรนดข์องรองเทา้กีฬา และปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการสิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 1. ความจ าเป็นในการใชง้าน สามารถท าใหท้ราบถึงความเป็นในการใชง้านรองเทา้กีฬาของ
ผูซ้ื้อ เพื่อน าไปปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในการใชง้านรองเทา้กีฬาของผูซ้ื้อ 
 2. นวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬา พฒันานวตักรรมใหม่ของรองเทา้กีฬาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีมากข้ึนของผูใ้ชร้องเทา้กีฬา 
 3. คุณภาพของสินคา้ ตอ้งมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินคา้ใหมี้คุณภาพท่ีดีอยู่
เสมอ 
 4. ราคาสินคา้ ตอ้งมีการก าหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของรองเทา้และควบคุมตน้ทุน
เพื่อไม่ใหร้องเทา้มีราคาท่ีสูงมากจนเกินไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษทัอ่ืนๆทัว่
กรุงเทพมหานคร 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 
 3. ควรใชก้ารวจิยัในแบบผสมผสาน โดยการผสมผสานวธีิในการคิดและระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ปริมาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั โดยการสังเกตจากกิจกรรม การเขา้ร่วมกิจกรรมในพื้นท่ี การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อความครบถว้นสมบูรณ์ และความเหมาะสมในการไดรั้บขอ้มูล
เพิ่มมากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนกังานบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
Buying Decision for Sport Shoes of Bangkok Rubber Public Company Limited 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 
........................................................... 

 
ส่วนที ่1   ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ               

□ 1.ชาย     □ 2.หญิง 
2. อาย ุ           
 □ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. 21 - 30 ปี 
 □ 3. 31 - 40 ปี     □ 4. 41 - 50 ปี 
 □ 5. 51 ปี ข้ึนไป   
3. ระดบัการศึกษา 
 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
 □ 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท    □ 2. 10,001 - 20,000 บาท 
 □ 3. 20,001 - 30,000 บาท   □ 4. 30,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมการใช้รองเท้ากฬีาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

5. ความถ่ีในการใชง้านก่ีคร้ังต่อสัปดาห์ 
 □ 1. 1 คร้ัง      □ 2. 2 - 3 คร้ัง 
 □ 3. 4 - 5 คร้ัง     □ 4. 5 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป 
6. ท่านใชร้องเทา้กีฬาภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ใดมากท่ีสุด 
 □ 1. Adidas     □ 2. Nike 
 □ 3. Lacoste     □ 4. Pan 
 □ 5. New Balance    □ 6. Onitsuka 
 □ 7. Reebok     □ 8. Puma 
 □ 9. อ่ืนๆระบุ…………….. 
7. ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ของท่านมากท่ีสุดคือใคร 
 □ 1. พอ่แม่     □ 2. แฟน 
 □ 3. เพื่อน     □ 4. ตวัเอง 
 □ 5. อ่ืนๆระบุ…………….. 
 
ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากดั 
  (มหาชน) 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 

 
 

ข้อ 

 
ค าถาม 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากฬีา 
 

ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
8 

ความจ าเป็นในการใช้งาน 
น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการเล่นกีฬา 

     

9 น าไปใชส้วมใส่ในชีวติประจ าวนั      

10 น าไปใชส้วมใส่ส าหรับการออกก าลงักาย      
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11 น าไปใชส้วมใส่ส าหรับร่วมงานสังสรรค ์      

12 
นวตักรรมใหม่ของรองเท้ากีฬา 

สามารถรองรับการกระแทกไดเ้ป็นอยา่งดี 
     

13 ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการสวมใส่รองเทา้      

14 รองเทา้เหมาะสมกบัเทา้ของท่านเป็นอยา่งดี      

15 
คุณภาพของสินค้า 

มีความทนทานในการใชง้าน 
     

16 ไม่มีต าหนิบนรองเทา้      

17 พื้นรองเทา้ช่วยกนัล่ืนไดดี้      

18 มีแฟชัน่ท่ีตรงกบัค่านิยมในปัจจุบนั      

19 
ราคาสินค้า 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของรองเทา้ 
     

20 ความต่างของราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ      

21 ราคามีหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ      
 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

 นายวงศธร ลีวฒันาพร เกิดวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ จากมหาวทิยาลยัสยาม เม่ือปีการศึกษา 
2553 และไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
สยาม ในปีการศึกษา 2558 
 

 
ประวตัิการท างาน 

 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556  บริษทั ลิตเติลโฮมเบเกอร่ี (1966) จ ากดั 
    ต าแหน่งจดัซ้ือ 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั  บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีตน้ทุน 

 
............................................................................................. 
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