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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง
ระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ ศึกษาความสมัพนัธ์ของความชอบกบัความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขต
หนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าไคร์-
แสควร์ (Chi-Square)  
 ผลการวิจยัพบว่า  ผูป้กครองของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เคยซ้ือเส้ือนกัเรียนจากร้านวินเนอร์ เป็นการซ้ือโดยไม่มีร้านประจ า โดย
มีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของชุดนักเรียนแต่ละร้านก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ โดยส่วนใหญ่
การตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน คือ ตวัผูป้กครองเอง ความถ่ีในการซ้ือชุดนกัเรียน ปีละ 2 คร้ัง ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือชุดนกัเรียนมากกว่า 500 บาทข้ึนไป การเลือกซ้ือชุดนกัเรียนพาบุตรหลานไปดว้ยทุกคร้ัง 
กรณีท่ีไม่ไดพ้าบุตรหลานไปดว้ยจะจ าขนาดหรือเบอร์ไปซ้ือ สาเหตุท่ีท่านซ้ือชุดนกัเรียนใหม่กบั
บุตรหลานท่ีเป็นนกัเรียน เพราะชุดเดิมเลก็เกินไป ช่วงเวลาในการซ้ือชุดนกัเรียนใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่
มกัจะซ้ือในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละปีการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีสะดวกต่อการซ้ือชุดนกัเรียนคือ วนัเสาร์-อาทิตย ์
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The purposes of this research are to ; (1) study the purchasing behavior of parents 

on buying student uniform in Nongkhaem district , Petchakasame area , Bangkok , (2) study 
the  demographic, attitude and marketing mix factors which influencing the purchase decision 
, (3)  study the relationship between satisfaction and the frequency on purchasing behavior.  
 This study sample was 400 parents of grade 1-6 students living in Nongkhaem 
district, Bangkok the data was collected and analyzed using questionnaire and statistical 
program to show, percentage, mean and Chi-Square Test (X² - test) 
 The result showed that most subjects used to buy uniforms from winner shop. No 
specific store is requested. Quality and prices were compared before purchasing. The 
decision to purchase student uniform is mostly depended on parents and the frequency in 
purchasing which is typically 2 times a year. The expense for purchasing student uniform is 
approximately 500 bath. It is recommended when purchasing student uniform, parents bring  
individual child for fitting in order to get the corrected size. If the child cannot be present for 
fitting , the size or number is required. New student uniform is normally purchased a few 
weeks prior the school term begins. The marketing factor which has the most impact in 
decision making to buy the uniform is the product ASSORTMENT. The convenient time to 
shop for student uniform is on the weekend.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยการไดรั้บความช่วยเหลือและอนุเคราะห์
จากบุคคลเหล่าน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัราวนิช อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้
เสียสละเวลาอนัมีค่า ให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมี
ความสมบูรณ์และเอาใจใส่ติดตามผลงานอยา่งใกลชิ้ด ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั และอาจารย ์ดร.สมสิทธ์ิ มีแสงนิล    
ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแบบสอบถาม และเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้  าแนะน าในการวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีไดป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูว้ิจยั 
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบค าถาม
เพื่อนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูท่ี้ช่วยเหลือทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ
ท าการวิจยัคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยผูว้ิจยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหค้วามรัก ความห่วงใย เป็นก าลงัใจ
และสนับสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จนท าให้ผูว้ิจ ัยสามารถจัดท าวิจ ัยฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย ์ท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางท่ีดีและมีคุณค่าตลอดมา
จนส าเร็จการศึกษา  
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