
                                                           
 
 
 
 

 
 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา  

กรณศึีกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวธนภร  คล้ายแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการประกอบการ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2555 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา  
กรณศึีกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวธนภร  คล้ายแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการประกอบการ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2555 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



DECISION MAKING BEHAVIOR OF  PRIMARY SCHOOL’S PARENTS ON BUYING A 
STUDENT UNIFORM ; A CASE STUDY AT PETCHAKRASAME AREA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Thanaphon  Klaeyjang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Business Administration Program in Entrepreneurship 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2012 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ิทยานิพนธ์เร่ือง  “ พฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา กรณีศึกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ”  
เสนอโดย นางสาวธนภร  คลา้ยแจง้ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการ 
 
 
                                                                                ……........................................................... 
                                                                              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
                                                                                 วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย ์ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(อาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ิ  อมัพะวตั) 
............/......................../.............. 

 
.................................................... กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.สมสิทธ์ิ   มีแสงนิล  ) 
............/......................../.............. 

 
.................................................... กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช) 
............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

54602719 : สาขาวิชาการประกอบการ 
ค าส าคญั :  ชุดนกัเรียน/ผูป้กครอง/ระดบัประถมศึกษา 
 ธนภร  คลา้ยแจง้ : พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา กรณีศึกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.ดร.กฤษฎา  
พชัราวนิช.  122  หนา้. 
 

 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 ์
 

 

 

 

 

สาขาวิชาการประกอบการ                                                       บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                           ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

54602719 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORD :  STUDENT UNIFORM 
 THANAPHON  KLAEYJANG : DECISION  MAKING  BEHAVIOR  OF  STUDENT  
UNIFORM  OF  PARENTS  EDUCATION  LEVEL  DISTRICT  CASE  STUDY ;  NONGKHAEM  
BANGKOK. THESIS ADVISOR :  KRISADA PACHRAVANICH, DBA. 122 pp. 

 
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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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 นโยบายการบริหารประเทศมีสาระส าคญัท่ีเนน้การพฒันาการศึกษาของประชาชน เพิ่ม
คุณภาพการจดัการศึกษาทุกระดบั โดยขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปีเป็น 12 ปีรวมทั้งให้การ
ฝึกอบรมครู อาจารยท์ุกคนอย่างต่อเน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2552) กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดใหเ้ดก็ไทยทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษา และ
เม่ือเขา้สถานศึกษาตอ้งสวมเคร่ืองแบบนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ตามพระราชบญัญติั
เคร่ืองแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มาตรา4 ได้ก าหนดความหมายของเคร่ืองแบบนักเรียนไวค้ือ 
เคร่ืองแบบนกัเรียนนั้นจะเป็นไปตามท่ีสถานศึกษาไดท้ าหนงัสือขออนุญาตไปยงักระทรวงศึกษาธิการ 
และนกัเรียนทุกคนจะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบแบบเดียวกนั โดยเคร่ืองแบบนกัเรียนมีพระราชบญัญติัไวใ้น 
พุทธศกัราช 2482 ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน ให้เหมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนั โดยก าหนดให้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนไวเ้ป็นมาตรฐานกลาง เพื่อประโยชน์ในการประหยดัและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการคุม้ครอง เพื่อมิให้บุคคลอ่ืนแต่งเคร่ืองแบบ
นกัเรียนโดยไม่มีสิทธิท่ีจะแต่ง จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นช่วงเปิดภาคเรียนแรกแต่ละปีการศึกษาของ
โรงเรียนประเทศ ผูป้กครองซ่ึงมีบุตรหลานท่ีก าลงัศึกษาอยูห่รือก าลงัจะเขา้ระบบการศึกษาภาคบงัคบั
จ าเป็นจะตอ้งรับภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เพิ่มข้ึนจากช่วงปกติอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าเคร่ืองแบบ อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั ไดท้  าการส ารวจในปี 
พ.ศ. 2554 พบวา่ เฉพาะในช่วงเปิดเทอมมีเงินสะพดัทั้งส้ิน 50,000 ลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มข้ึนประมาณ
ร้อยละ 10 ฐานก าลงัการซ้ือสูงข้ึนในช่วง 2 ปีก่อนหนา้ ซ่ึงเร่ิมมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของทางภาครัฐ
เกิดข้ึนปี พ.ศ. 2552 ส่งผลให้ทั้งผูป้ระกอบการและผูป้กครองมีความตื่นตวั ประกอบกบัภาวะ
เศรษฐกิจในปีท่ีผา่นมาท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของทางภาครัฐท่ีช่วยผลกัดนัใหต้ลาด
ชุดนักเรียนมีแนวโน้มขยายตวัแลว้  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งวางแผน และเร่งท า
กลยุทธ์ต่างๆ ใหเ้ขม้ขน้ข้ึนกว่าเดิม เพื่อกระตุน้อารมณ์การจบัจ่ายใชส้อยของผูป้กครอง (ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555: 1) 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของนกัเรียน นิสิตจ านวนและร้อยละของนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ใน 
ระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวยัเรียน จ าแนกตามชั้นและระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 
2553 

ระดบักำรศึกษำ/ช้ัน อำยุ 

จ ำนวน
นักเรียน ประชำกรใน 

วยัเรียน* 

ร้อยละ
ของนร. ต่อ
ประชำกรใน
วยัเรียน ** รวม 

รวมทั้งส้ิน ** 3-21 14,038,437 16,883,706 83.15 
รวมก่อนประถมศึกษา 3-5 1,776,289 2,394,796 74.17 
รวมช่วงชั้นท่ี 1 - 2 /ประถมศึกษา 6-11 5,009,442 4,940,903 101.39 
รวมช่วงชั้นท่ี 3 - 4/มธัยมศึกษา 12-17 4,792,419 5,823,228 82.30 
ช่วงชั้นท่ี 3 /มยัธมศึกษาตอนตน้ 12-14 2,768,039 2,943,181 94.05 
ช่วงชั้นท่ี 4 /มยัธมศึกษาตอนปลาย 15-17 2,024,380 2,880,047 70.29 
      ม.ปลาย สายสามญั 15-17 1,290,904 2,880,047 44.82 
      ม. ปลาย สายอาชีพ 15-17 733,476 2,880,047 25.47 
รวมอุดมศึกษา  2,460,287   
รวมปริญญาตรีและต ่ากวา่ 18-21 2,236,514 3,724,779 60.04 
รวมสูงกวา่ปริญญาตรี  223,773   
ประกาศนียบตัรบณัฑิต  28,228   
ปริญญาโท  175,317   
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  1,191   
ปริญญาเอก  19,037   

หมายเหตุ   ขอ้มูล ม.ปลายสายอาชีพ ของ สพฐ. คิดรวมกบั ม.ปลายสายสามญั ของ สพฐ. เพราะเป็น
หลกัสูตรสามญั 
*         ส านกับริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง ธ.ค. 2551 
**       ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากร อาย ุ3-21 ปี 
****   บางชั้นปี ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากรวยัเรียนเกิน 100% เพราะ เป็นการค านวณอตัราการ
เขา้เรียนอยา่งหยาบซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนมากกวา่จ านวนประชากร 
 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร, เขา้ถึงเม่ือ 
10 สิงหาคม 2555, เขา้ไดจ้าก http://www.moe.go.th/data_stat/ 
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 ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงจ านวนร้อยละของนักเรียนต่อประชากรในวยัเรียนท่ีอยู่ใน
ระดบัประถมศึกษามากกว่าระดบัการศึกษาในวยัเรียนทุกชั้นและเป็นช่วงชั้นท่ีระบบการศึกษาภาค
บงัคบัตามกฎกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ผูป้กครองนักเรียนสามารถเลือกซ้ือชุดนักเรียนได้
จาก 2 ช่องทาง คือซ้ือภายในโรงเรียน และซ้ือทางห้างหรือร้านคา้ทัว่ไป ในส่วนของโรงเรียนจะมี
การประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียนท่ีโรงเรียนเพราะเป็นเคร่ืองแบบนกัเรียนท่ี
ถูกระเบียบ และก าไรท่ีเกิดจากการขายจะน ามาพฒันาโรงเรียนเป็นการสนบัสนุนโรงเรียนทางหน่ึง  
 ส าหรับผูป้กครองในระดับชั้นประถมปีท่ี 1 โดยส่วนใหญ่นิยมซ้ือภายในโรงเรียน 
เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงสถาบนัการศึกษาใหม่เป็นคร้ังแรกนับจากเขา้เรียนระดบั
อนุบาล ผูป้กครองจะยงัไม่ทราบเร่ืองระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน ดังนั้ นการซ้ือโดยทาง
โรงเรียนเป็นผูจ้ดัใหจึ้งเป็นวิธีท่ีสะดวกท่ีสุดซ่ึงส่งผลใหผู้ป้กครองตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใหก้บัเคร่ืองแบบ
นกัเรียนมากท่ีสุด  ส่วนทางร้านคา้ท่ีมีการจ าหน่ายเคร่ืองแบบนักเรียนก็ต่างน ากลยุทธ์การตลาดใน
เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดมาใช ้ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์การลดราคา แจกของ
สมนาคุณ บริการปักช่ือฟรี เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดกบัทางร้านคา้มากข้ึน ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าตอ้งการซ้ือสินคา้กบัโรงเรียนหรือทางร้านคา้ใด กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคท าใหท้ราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์
และแผนการตลาดท่ีเหมาะสม 

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดบั
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม เพื่อศึกษาใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายชุดนกัเรียนในการน าผลการศึกษาไป
ใชป้ระกอบการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ์ปรับปรุงแผนการตลาดท่ีเหมาะสม และการส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
2. วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 2.1 ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 2.2 ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของ
ผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 2.3 ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง
ระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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 2.4 ศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง
ระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 
3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัพฒันาโดยมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบั
ประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ 
 3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคือ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร  
 3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาการศึกษาวจิยั เร่ิมตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2555 - กมุภาพนัธ ์
2556 รวมระยะเวลา 7 เดือน 
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4. กรอบแนวคดิ 

                          ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ปัจจัยด้ำนสังคม  
-ชนชั้นทางสงัคม (X14: Nominal) 
-สถาบนัครอบครัว (X15: Nominal) 
-สถาบนัการศึกษา (X16: Nominal) 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
-ผลิตภณัฑ ์(X6: Interval) 
-ราคา (X7: Interval) 
-ช่องทางการจดัจ าหน่าย (X8: Interval) 
-การส่งเสริมการตลาด (X9: Interval) 
-การสร้างตราผลิตภณัฑ ์(X10: Interval) 
-กระบวนการใหบ้ริการ (X11: Interval) 
-การใชพ้นกังานขาย (X12: Interval) 
-การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด 
  (X13: Interval)                                   

พฤติกรรมกำรตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียน
ของผู้ปกครองระดับประถมศึกษำในเขต

หนองแขม กรุงเทพมหำนคร 

- ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้  
(Y1: Ordinal) 

- ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ (Y2: Nominal) 
- จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้       
(Y3: Ordinal) 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ  
(Y4: Nominal) 

 

ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

-เพศ (X1: Nominal) 
-อาย ุ(X2: Nominal) 
-อาชีพของผูป้กครอง (X3: Nominal) 
-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 
  (X4: Ordinal) 
-จ านวนบุตร (X5: Ordinal)    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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5. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
5.1 ทราบปัญหาของผูป้กครองในการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนจากห้างหรือร้านค้าท่ี

จ  าหน่ายชุดนกัเรียน ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
5.2 ทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุด

นกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษา ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
5.3 เป็นขอ้มลูส าหรับผูป้ระกอบการคา้ปลีกชุดนกัเรียน น าไปเป็นแนวทางในการพฒันา

ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.4 ทราบปัจจยัดา้นสังคมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดบั

ประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
 
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

พฤติกรรมกำรตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเส้ือผา้นกัเรียน 
โดยมีการศึกษาว่า ซ้ือท่ีไหน ซ้ือกบัใคร ใครมีอิทธิพลในการซ้ือ เวลาท่ีใชใ้นการซ้ือ ลกัษณะการซ้ือ
เช่นซ้ือท่ีเดียวครบหรือทยอยซ้ือ ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือเช่น ตวัสินคา้ ร้านคา้ (ดวงฤทยั 
เหลืองพิทกัษก์ลุ, 2550: 3) 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ ชุดนักเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางดา้นการจดัหมวดหมู่สินคา้ การบริการและบรรยากาศในร้าน ราคา การส่งเสริมการตลาด และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน (ธ ามรงค ์ตนัตนะรัตน์, 2549: 3) 

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย หมายถึง ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ถึงผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ยหรือผูใ้ชบ้ริการ (ฤดี หลิมไพโรจน์, 2548: 31) 

รำคำ หมายถึง การท่ีผลิตภณัฑ์มีราคาถูกและเหมาะสม ส่วนลดราคาของผลิตภณัฑ ์
ผลิตภณัฑมี์หลายระดบัราคาให้เลือก ผลิตภณัฑมี์ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา และมีป้ายแสดงราคา
อยา่งชดัเจน (ยพุาพร องักรุวานิช, 2553: 5) 

กำรศึกษำภำคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึงถึงชั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ (พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั, 2545: 2) 

ปัจจัยด้ำนสังคม หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนั มีความสัมพนัธ์กนั การด ารงชีวิตอยูใ่น
ชุมชน การเป็นท่ียอมรับในสังคม พึ่งพาอาศยักนั มีระเบียบกฎเกณฑ ์สภาพแวดลอ้มในชุมชน และ
กลุ่มบุคคลซ่ึงมีผลต่อตดัสินใจซ้ือ 
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ชนช้ันทำงสังคม เป็นล าดบัชั้นในสังคมท่ีถูกก าหนดโดยสมาชิกของสังคม พฤติกรรม
การซ้ือท่ีได้รับอิทธิพลจากชั้นทางสังคมท่ีสังกัดอยู่ เกณฑ์การแบ่งชั้นทางสังคมท่ีนิยมใช้กันคือ 
ทรัพยส์มบติั การศึกษา อาชีพ และรายได ้(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541: 46) 

สถำบันครอบครัว เป็นกลุ่มคน 2 คน หรือมากกว่าท่ีเก่ียวพนักนัโดยสายเลือด แต่งงาน
หรือมีการรับเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวท่ีเราก าเนิดมาและสร้างข้ึนมาโดยเร่ิมจากการแต่งงาน เกิด
จากการสร้างค่านิยมและทศันคติแก่ตวัเรา (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2541: 48) 

สถำบันกำรศึกษำ  หมายถึง แหล่งศึกษาหาความรู้สาขาต่าง ๆ มีการพฒันาความเจริญ
ทางดา้นพุทธิปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม พลานามยั และวฒันธรรม น าไปพฒันาความสามารถของ
บุคคล (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2555: 2) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดับประถมศึกษา
กรณีศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ไดน้ าวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา
ดงัน้ี 
 1. ประวติัความเป็นมาของชุดนกัเรียน 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 4. ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 5. ทฤษฎีอุปสงค ์(Demand) 
 6. อิทธิพลทางสงัคม 
 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ประวตัิความเป็นมาของชุดนักเรียนในประเทศไทย 
 การศึกษาของประเทศไทยมีวิวฒันาการมาตั้งแต่สมยัโบราณเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ดว้ย
ความเช่ือท่ีว่าการศึกษาช่วยก าหนดทิศทางของชาติ เพื่อพฒันาคนไทยใหมี้ความพร้อมท่ีจะเป็นก าลงั
ส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ (ประไพ เอกอุ่น, 2542: 75) 
 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ชาวยุโรป และอเมริกนัเร่ิมเขา้มาติดต่อ
คา้ขายและสอนศาสนา มีการน าวิทยาการสมยัใหม่ ๆ เขา้มาปรับใชใ้นเมืองไทยเพิ่มข้ึน และพระองค์
ทรงเห็นความส าคญัของการศึกษาจึงทรงจา้งนางแอนนา เอช เลียวโนเวนส์ มาสอนสมเด็จพระเจา้  
ลูกยาเธอ เม่ือ พ.ศ. 2405 จนรอบรู้ภาษาองักฤษเป็นอย่างดี (สุภางค ์จนัทวานิช, 2529: 3) ลกัษณะ
การจดัการศึกษาเป็นแบบเดิมทั้งวดัและบา้น โดยมีหลกัสูตรเก่ียวกบัการอ่านและเขียนภาษาไทย 
มาจนกระทัง่ในสมยัพระนารายณ์มหาราชเร่ิมใชห้นงัสือจินดามณีเล่มแรก ต่อมามีประถม ก กา และ
ประถมมาลา ส่วนครูผูส้อนไดแ้ก่ พระภิกษุ นกัปราชญร์าชบณัฑิต พ่อแม่ ช่างวิชาชีพต่างๆ ส าหรับ
การวดัผลไม่มีแบบแผนแต่มกัจะเนน้ความจ าและความสามารถในการประกอบอาชีพจึงจะไดรั้บ
การยกยอ่งและไดรั้บราช การมุ่งใหค้นเขา้รับราชการเพื่อใหมี้ความรู้ทดัเทียมฝร่ัง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วิวฒันาการเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนของไทยเร่ิมมีข้ึนคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี 5 ราว พ.ศ. 
2424 ซ่ึงโปรดเกลา้ฯใหต้ั้งโรงเรียนส าหรับราษฎรทัว่ไปตามวดัต่างๆ มีการวางรากฐานการศึกษาไทย 
(อเนก นาวิกมูล, 2547) ในสมยัก่อนไม่นิยมให้ผูห้ญิงไดรั้บการศึกษาจึงมีเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนชาย 
เป็นดงัน้ี  

 

 
ภาพท่ี  2  เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนไทยสมยัรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา : สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานสวนกหุลาบ (พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2482), 39. 
 
 สมัยที่ 1 ประมาณ พ.ศ.2453-2480 สวมเส้ือราชปะแตนสีขาว คอตั้งมีขอเก่ียว 2 ขอ 
กระดุมทอง 5 เมด็ กระเป๋าปะ 4 ใบ ขา้งบนสองขา้งล่างสอง กางเกงขาสั้นสีด า นอกจากน้ียงัรวม
หมวกฟาง ปีกกลมมีแถบผา้สีน ้ าเงินกวา้งประมาณ 2 น้ิว และคาดดว้ยแถบผา้สีเหลือง ส าหรับชั้น
ตั้งแต่ ม.3 ข้ึนไป ตรงกลางมีตวัหนงัสือโลหะวา่ ส.ก.กลดัอยู ่(คณะกรรมการจดัท าหนงัสือสมานมิตร, 
2527) 
 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๖ พระองคท์รงศึกษาวิชาการจากต่างประเทศ และเม่ือเสด็จกลบั
มาแลว้พระองค์ได้ทรงน าเอาแบบอย่างและวิธีการท่ีเป็นประโยชน์มาใชเ้ป็นหลกัในการปรับปรุง
การศึกษาเช่น ทรงน าเอาวิชาลูกเสือจากประเทศองักฤษเขา้มาจดัตั้งกองเสือป่า จึงก าหนดใหน้กัเรียน
ในหัวเมืองใชเ้ส้ือราชปะแตนสีเทา แทนเส้ือขาวเป็นเพราะเส้ือเทาเป็นเคร่ืองแบบส าหรับเดินป่า 
ขา้ราชการในกรุงเม่ือออกไปหัวเมืองให้ใชเ้ส้ือเดินป่าสีเทา แทนเส้ือขาว เพราะรักษาความสะอาด
ง่ายกว่า ปัจจุบนัยงัคงมีขา้ราชการส านกัพระราชวงัและส านกัราชเลขาธิการท่ียงัคงรักษาธรรมเนียมน้ีอยู ่
เม่ือตอ้งไปปฏิบติัราชการต่างจงัหวดัจะเปล่ียนเส้ือเป็นสีกากีทั้งหมด(สมยั ช่ืนสุข, 2520: 91-92) 
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 ในการศึกษาสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบันได้มีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่ร่ือยมาดงัน้ี (เจือจนัทร์ จงสถิตอยู,่ 2525: 49)  
 1. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475  
 2. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 
 3. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 
 4. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503  
 แผนการศึกษาดังกล่าวระบุแนวทางการจดัการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
แต่ละระดบัโดยก าหนดโครงสร้างของการศึกษาออกเป็น ระดบัการศึกษา รายอายผุูท่ี้จะเขา้เรียนใน
ระดบัต่างๆ ชั้นเรียนและความเก่ียวเน่ืองระหว่างระดบัการศึกษา และแบ่งระดบัการศึกษาออกเป็น 
ระดบัการศึกษาภาคบงัคบัหรือระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา หรือท่ีเรียกว่าระดบั 2 และ
ระดบัอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดบัท่ี 3 ซ่ึงทฤษฎีท่ีใชใ้นการเรียนการสอนของไทยไดน้ าเอาความรู้
ทางวิชาการ การจดัการเรียนการสอนตลอดถึงรูปแบบของการจดัการศึกษาจากประเทศตะวนัตกมา
ใชจ้วบจนถึงปัจจุบนั ถึงแมว้า่จะมีการปรับปรุงหลกัสูตรก่ีคร้ังแลว้กต็าม   

 

 
 
 

ภาพท่ี 3  เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนไทยสมยัรัชกาลท่ี 6 
ท่ีมา : สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานสวนกหุลาบ (พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2482), 39. 
 
 สมัยที่ 2 ประมาณ พ.ศ.2480-2488 การแต่งกายคลา้ยชุดลูกเสือปัจจุบนั ชินวุธ สุนทรสีมะ
ไดอ้ธิบายว่า “พอพน้สมยัหมวกฟางก็มาเป็นสมยัสีกากีแกมเขียวแบบทหาร โดยใส่เส้ือเช้ิตแขนยาว
และกางเกงขาสั้นสีกากีแกมเขียวคาดเขม็ขดัหนงั สวมหมวกทรงหมอ้ตาล” นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 ลงมา 
หนา้หมวกเป็นรูปอุณาโลมมีลวดลายฉลุค าว่า “รักชาติ ยิง่ชีพ” มีก ามะหยีแ่ดงเป็นพื้น ส าหรับชั้น ม.4 
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ข้ึนไปแต่งเคร่ืองแบบยุวชนทหาร ใชก้างเกงและเส้ือแบบ ม.3 “มีเคร่ืองหมายเหล่า เช่น ทหารราบ     
ก็เป็นตบักระสุนปืนยาวไขวท่ี้คอปกเส้ือเช้ิต และเคร่ืองหมายสังกดัเหล่าอ่ืนๆ มีแถบเชิดชูเกียรติสีเขียว
เหลืองและแดงตามล าดบัชั้นไวท่ี้หนา้อก” “ปักอกเส้ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดงตวัยอ่โรงเรียน ส.ก.และ
เลขประจ าตวัไวเ้หนือกระเป๋าขา้งซา้ย” มีแถบแดงคาดท่ีหมวก แบบน้ีเลิกใชเ้ม่ือส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี
2 (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2538: 107) 
 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2482 ไดต้ราพระราชบญัญติัเคร่ืองแบบนักเรียนเป็น
คร้ังแรก (ราชกิจจานุเบกษา, 2482: 642) โดยพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานนัทมหิดล ใน
รัชกาลท่ี 6 โดยมีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คือ พิชเยนทร โยธิน เป็นคณะผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค ์และในหนงัสือราชกิจจานุเบกษาไดใ้หค้วามส าคญักบัเคร่ืองแบบนกัเรียนไวด้งัน้ี  
 มาตรา 3 เคร่ืองแบบนักเรียน หมายถึง เคร่ืองแบบทั้งหลายที่ก าหนดให้นักเรียนจาก
โรงเรียนรัฐบาลในการควบคุมของกระทรวงธรรมการ โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนเทศบาล และ
โรงเรียนราษฎร์  
 มาตรา 4 เคร่ืองแบบนกัเรียนจะเป็นอย่างไร จะให้แต่เม่ือไรและเง่ือนไขอย่างใดนั้น ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงธรรมการก าหนดไว ้ 
 มาตรา 5 ผูใ้ดไม่มีสิทธิแต่เคร่ืองแบบนักเรียนโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ยงัคงแต่ง
เคร่ืองแบบหรือแต่งเลียนเคร่ืองแบบดงักล่าวนั้นก็ตาม หรือสนบัสนุนให้ผูใ้ดกระท าการดงักล่าวแลว้
นั้นก็ดี ถา้การกระท าท่ีว่ามาน้ีให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยประสงคจ์ะให้เขาเช่ือถือ หรือเขา้ใจว่า
ผูแ้ต่งเป็นนกัเรียน ผูน้ั้นมีความผดิ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท  
 มาตรา 6 ใหรั้ฐมนตรีว่ากระทรวงธรรมการมีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
และใหมี้อ านาจออกระเบียบเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหบ้งัคบัใชไ้ด ้
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ภาพท่ี 4 เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนไทยสมยัปัจจุบนั 
ท่ีมา : สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานสวนกหุลาบ (พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2482), 40. 
 
 สมัยที่ 3 ประมาณ พ.ศ.2484-2505 เหมือนการแต่งกายของนักเรียนปัจจุบนั แต่งสวม
กางเกงสีน ้ าตาล ถุงเทา้และรองเทา้สีน ้ าตาล มีอกัษรย่อว่า ส.ก. สีน ้ าเงินเหนือกระเป๋าดา้นซา้ยมือ มี
การปักเลขประจ าตวัของแต่ละคนท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยใตอ้กัษร ส.ก. ส าหรับนกัเรียนชั้น ม.7 ม.8 ตอ้งติด
เขม็โลหะตรา ส.ก.เป็นดอกกุหลาบเดียวแทนตราโรงเรียน (คณะกรรมการจดัท าหนงัสือสมานมิตร, 
2527)  
 สมัยที่ 4 ประมาณ พ.ศ. 2505-ปัจจุบนั เป็นการแต่งกายในปัจจุบนัซ่ึงเร่ิมเปล่ียนจากแบบท่ี 
3 เม่ือ พ.ศ.2505 สมยัอาจารยโ์ปร่ง ส่งแสงเติม เป็นผูอ้  านวยการ ใชก้างเกงขาสั้นสีด า ถุงเทา้สีขาว 
ปักอกัษรย่อ ส.ก. (ส าหรับชั้นมธัยมปลาย) ตามแบบตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน ซ่ึงไดใ้ชม้าจนถึง
ทุกวนัน้ี (คณะกรรมการจดัท าหนงัสือสมานมิตร, 2527) 
 เน่ืองจากในช่วงแรกท่ีเร่ิมวางรากฐานการศึกษาชาตินั้น มุ่งเน้นจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กชาย การศึกษาสตรีจึงมาเร่ิมเอาตอนปลายรัชกาลท่ี 5 แต่ก็ค่อยๆ เร่ิมจดั จนถึงปี พ.ศ. 2456 จึงมี
การจดัหลกัสูตรส าหรับสตรีข้ึนเป็นการเฉพาะ และไดเ้ร่ิมมีการจดัตั้งโรงเรียนส าหรับสตรีข้ึน จึงเร่ิม
มีเคร่ืองแบบนักเรียนหญิง โดยนุ่งผา้ซ่ินสีพื้น และต่อมามีก าหนดให้ติดเข็มอกัษรย่อนามโรงเรียน 
เช่น โรงเรียนสตรีวฒัโนทยัพายพั ติดเขม็อกัษร ว พ ในวงกลม ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองจึง
ปรับเปล่ียนมาใชด้งัท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั (ประไพ เอกอุ่น, 2542: 83 - 84)  
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บทที่ 3 

วธีิการด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง
ระดบัประถมศึกษา ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
 2. ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 5. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 6. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั 2 ส่วนดงัน้ี 
 1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
รวบรวมโดยการเก็บขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคือ ผูป้กครองนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปเอกสาร บทความทาง
วิชาการ วารสาร เพื่อน ามาประกอบใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ี 

 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองนักเรียนระดบัประถมศึกษาในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 9,014 คน (ส านกังานยทุธศาสตร์การศึกษา, กลุ่มงาน
นโยบายและแผนการศึกษา, 2555: 161) โดยมีโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตหนองแขม 6 
โรงเรียน คือโรงเรียนวดัหนองแขม, โรงเรียนวดัอุดมรังสี, โรงเรียนประชาบ ารุง, โรงเรียนบา้นขนุ
ประเทศ, โรงเรียนคลองบางแวก, โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวิมล 
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  จากนั้ นจึงคัดเลือกตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละ
โรงเรียนโดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งจากวิธีของ Yamane 
(สุธรรม รัตนโชติ, 2551: 101) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และใหค่้าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 
5% กลุ่มตวัอยา่งจะหาไดจ้ากสูตร 

n  =  N 
         1 + Ne2 

เม่ือ   n =    จ  านวนตวัอยา่ง 
                N =    จ  านวนประชากร 
     e            =    ระดบัความผดิพลาด (0.05) 

แทนค่าได ้  n       =    9,014 
                              1 + 9,014 (0.05)2 

                =           383.004  ~ 400 คน 
 

  ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีจ  านวน 400 คน โดยแบ่ง
แบบสอบถามตามโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตหนองแขมไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรและจ านวนแบบสอบถาม/ชุด แบ่งตามโรงเรียน 
 

โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตหนองแขม ประชากร % จ านวนแบบสอบถาม/ชุด 
โรงเรียนวดัหนองแขม 1,742 19% 77 
โรงเรียนวดัอุดมรังสี 2,512 28% 111 
โรงเรียนประชาบ ารุง 1,231 14% 55 
โรงเรียนบา้นขนุประเทศ 1,816 20% 81 
โรงเรียนคลองบางแวก 450 5% 20 
โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวิมล 1,263 14% 56 

รวม 9,014 100% 400 

ท่ีมา : ส านกังานยทุธศาสตร์การศึกษา, กลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา, “สถิติจ านวนประชากร
และจ านวนแบบสอบถาม/ชุด แบ่งตามโรงเรียน,” 2555 
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3. วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล โดยการสุ่มตวัอยา่ง เพื่อตอบแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษา
สร้างข้ึน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 เลือกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนผูป้กครองของเดก็นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัประถมศึกษา
ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตามแบบของYamane (สุธรรม รัตนโชติ, 2551 :  95) 
จนครบถว้นตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
 3.2 น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเกบ็ขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพของผูป้กครอง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง และสมาชิกในครอบครัว 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑ ์ จ านวน 5 ขอ้ 
 2. ราคา จ านวน 5 ขอ้ 

 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  จ านวน  5 ขอ้ 
 4. การส่งเสริมการตลาด  จ านวน  5 ขอ้ 
 5. สร้างตราผลิตภณัฑ ์ จ านวน  3  ขอ้ 
 6. กระบวนการใหบ้ริการ  จ านวน  6  ขอ้ 
 7. ใชพ้นกังานขาย  จ านวน  3  ขอ้ 
 8. การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด  จ านวน  4  ขอ้ 
 แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแบบ Rating Scale (วลัลภ ล าพาย, 2547: 104) 
มาตราวดัท่ีใชเ้ลือกค าตอบมี 5 ระดบั ความส าคญัคือ 
 คะแนน  5  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  ส าคญัมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 
 คะแนน  1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน
ของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ชนชั้นทาง
สังคม สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครอง
ระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียน
ประกอบดว้ย 
 1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้  จ านวน  1  ขอ้ 
 2. ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้  จ านวน  3  ขอ้ 
 3. จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้  จ านวน  1  ขอ้ 
 4. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ  จ านวน  1  ขอ้ 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติทดสอบ Chi-Square ในการสร้าง
ตวัแบบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 
5. การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Content Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
 5.1 การหาความเท่ียงตรง โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยใชก้ารตรวจสอบขอ้มูล
แบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อพิจารณาและตรวจดูความถูกตอ้งเหมาะสม ในเน้ือหาของ
ค าถามแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง 
(Index Of Consistency: IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเดน็หลกัของเน้ือหาโดยการใหค้ะแนนของ
ผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 115-117) จากนั้นน ามาแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
  +1   เม่ือขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเดน็หลกัของเน้ือหา 
    0    เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเดด็หลกัของเน้ือหา 
   -1    เม่ือขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งตามประเดด็หลกัของเน้ือหา 
 5.2 การหาความเช่ือมั่น โดยน าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
กบัประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเลือกซ้ือ
ชุดนกัเรียน ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด จากนั้นน าไปทดสอบความเช่ือมัน่ 
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โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 
5. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2555 - กมุภาพนัธ์ 2556 โดย
มีระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัน้ี                   
                                                                                                                  
ตารางท่ี 3 แสดงระยะเวลาด าเนินงาน 

รายการ 
2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ศึกษาความเป็นมาและความส าคญั          
ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง          
เกบ็และรวบรวมขอ้มูล          
วิเคราะห์ขอ้มูล          
สรุปผลการวิจยั          
น าเสนอผลงานวิจยั          
ท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์          

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความเรียบร้อยความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามอีกคร้ัง แลว้ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 6.1 น าแบบสอบถาม ท่ีคดัเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจ าฉบบั 
 6.2 จดัท าคู่มือลงรหสั (Code Book) 
 6.3 น าขอ้มูลทั้งหมดลงรหสั เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 
 6.4 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
โดยก าหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage of Frequency) ค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เป็นรายดา้น และโดยรวมจากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมายโดยใชเ้กณฑส์มับูรณ์ (Absolute 
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Criteria) โดยการหาค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542 : 111) ตาม
ระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 6.5 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของตอบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
 6.6 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยใชส้ถิติค  านวณหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ผูว้ิจยัท าการบนัทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โดยก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญัในการใหบ้ริการดงัน้ี 
  คะแนน  5  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 
  คะแนน  4  หมายถึง  ส าคญัมาก 
  คะแนน  3  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 
  คะแนน  2  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 
  คะแนน  1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
  การแปลความหมายโดยใชเ้กณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยการหาค่าเฉล่ีย
ของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542 : 111) ตามระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยั
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 6.7 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคม โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 6.8 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครอง
ระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ีและร้อยละ 
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 6.9 วิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุด
นกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครโดยใชส้ถิติอนุมาน
ค่าสถิติท่ีใช ้คือ Chi-square ในการทดสอบความแตกต่าง 
 6.10 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ชุดนักเรียนของผูป้กครองระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติ
อนุมานค่าสถิติท่ีใช ้คือ Chi-square ในการทดสอบความแตกต่าง 
 6.11 วิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ
ผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติอนุมานค่าสถิติท่ีใช ้
คือ Chi-square ในการทดสอบความแตกต่าง 
 6.12 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอค าแนะน า และจดัท าเป็นรูปเล่ม เพื่อรายงาน
ผลการศึกษา 
 
7. การทดสอบสมมติฐาน 
 7.1 ค าถามที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
  สมมติฐานที ่1 เพศส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : เพศไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : เพศส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่2 เพศส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : เพศไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : เพศส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่3 เพศส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : เพศไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : เพศส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 4 เพศส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : เพศไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : เพศส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่5 อายสุ่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : อายไุม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : อายสุ่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที ่6 อายสุ่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : อายไุม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : อายสุ่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่7 อายสุ่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : อายไุม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : อายสุ่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่8 อายสุ่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : อายไุม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : อายสุ่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่9 อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : อาชีพของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่10 อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : อาชีพของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 11 อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้   
หรือไม่ 
  H0 : อาชีพของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่12 อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : อาชีพของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 13 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือ
สินคา้หรือไม่ 
  H0 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินค้า
แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่14 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้
หรือไม่ 
  H0 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
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  H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่ 15 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ี
ใชใ้นการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือ
สินคา้  
  H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือ
สินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 16 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือหรือไม่ 
  H0 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่17 สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : สมาชิกในครอบครัวไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่18 สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : สมาชิกในครอบครัวไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 19 สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้
หรือไม่ 
  H0 : สมาชิกในครอบครัวไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่20 สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : สมาชิกในครอบครัวไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : สมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
 7.2 ค าถามที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
  สมมติฐานที ่21 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : ผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที ่22 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : ผลิตภณัฑส่์งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่23 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : ผลิตภณัฑส่์งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่24 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : ผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : ผลิตภณัฑส่์งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่25 ราคาส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ราคาไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : ราคาส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่26 ราคาส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ราคาไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : ราคาส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่27 ราคาส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ราคาไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : ราคาส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่28 ราคาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : ราคาไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : ราคาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 29 ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่30 ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที ่ 31 ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือ
สินคา้หรือไม่ 
  H0 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 32 ช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
หรือไม่ 
  H0 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่33 การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่34 การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 35 การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือ
สินคา้หรือไม่ 
  H0 : การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้  
  H1 : การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่36 การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 37 การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การสร้างตราผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่38 การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การสร้างตราผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที่ 39 การสร้างตราผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือ
สินคา้หรือไม่ 
  H0 : การสร้างตราผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้  
  H1 : การสร้างตราผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้
แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 40 การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : การสร้างตราผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 41 กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : กระบวนการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่42 กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : กระบวนการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 43 กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้
หรือไม่ 
  H0 : กระบวนการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้  
  H1 : กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 44 กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : กระบวนการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่45 การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การใชพ้นกังานขายไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่46 การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การใชพ้นกังานขายไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 47 การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้
หรือไม่ 
  H0 : การใชพ้นกังานขายไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
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  H1 : การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่48 การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : การใชพ้นกังานขายไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่49 การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อความถ่ีในการเลือก
ซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้  
  H1 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้
แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 50 การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้
หรือไม่ 
  H0 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่51 การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ี
ใชใ้นการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการ
ซ้ือสินคา้ 
  H1 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการ
ซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่52 การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ  
  H1 : การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
แตกต่างกนั 
 7.3 ค าถามที่ 3 ปัจจัยด้านสังคม 
  สมมติฐานที ่53 ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ชนชั้นทางสงัคมไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที ่54 ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : ชนชั้นทางสงัคมไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่  55 ชนชั้ นทางสังคมส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือ
สินคา้หรือไม่ 
  H0 : ชนชั้นทางสงัคมไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่56 ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : ชนชั้นทางสงัคมไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่57 สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : สถาบนัครอบครัวไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่58 สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : สถาบนัครอบครัวไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
  H1 : สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่ 59 สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้
หรือไม่ 
  H0 : สถาบนัครอบครัวไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่60 สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : สถาบนัครอบครัวไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่61 สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : สถาบนัการศึกษาไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
  H1 : สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่62 สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้หรือไม่ 
  H0 : สถาบนัการศึกษาไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้  
  H1 : สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานที่ 63 สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้
หรือไม่ 
  H0 : สถาบนัการศึกษาไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
  H1 : สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที ่64 สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือหรือไม่ 
  H0 : สถาบนัการศึกษาไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
  H1 : สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกนั 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดับ
ประถมศึกษา กรณีศึกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน 
ตามล าดบัดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามโดยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชส้ถิติค  านวณหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสงัคม โดยใชส้ถิติค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ
ผูป้กครองระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ
ของผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง  และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ดว้ยการแจกแจง
ความถ่ี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางท่ี 4 – ตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อาย ุ
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

นอ้ยกวา่ 30 ปี 
87 

21.8% 
32 

8.0% 
119 

29.8% 

30-40ปี 
95 

23.8% 
56 

14.0% 
151 

37.8% 

41-50ปี 
57 

14.3% 
32 

8.0% 
89 

22.3% 

มากกวา่50ปี 
18 

4.5% 
23 

5.8% 
41 

10.3% 

รวม 
257 

64.3% 
143 

35.8% 
400 

100.0% 
 

 ตารางท่ี  4  แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ30-40 ปีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมามีอายนุอ้ยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 
โดยเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.8  ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 64.3 
และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 35.8 
 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รายไดต่้อเดือน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
128 

32.0% 
52 

13.0% 
180 

45.0% 

15,000 – 20,000 บาท 
64 

16.0% 
48 

12.0% 
112 

28.0% 

20,001 – 30,000 บาท 
41 

10.3% 
19 

4.8% 
60 

15.0% 
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ตารางท่ี  5  แสดงจ านวนและร้อยละของเพศจ าแนกตามรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

รายไดต่้อเดือน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
24 

6.0% 
24 

6.0% 
48 

12.0% 

รวม 
257 

64.3% 
143 

35.8% 
400 

100.0% 
 
 ตารางท่ี  5  แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 
15,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมามีรายได ้
15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0 โดยเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.0   

 
ตารางท่ี  6 แสดงจ านวนและร้อยละของอายจุ  าแนกตามรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
รายไดต่้อเดือน 

อาย ุ
รวม 

 นอ้ยกวา่ 30 ปี 30-40ปี 41-50ปี มากกวา่50ปี 

 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 

65 60 42 13 180 

16.3% 15.0% 10.5% 3.3% 45.0% 

15,000 – 20,000 บาท 
29 53 22 8 112 

7.3% 13.3% 5.5% 2.0% 28.0% 

20,001 – 30,000 บาท 
22 17 15 6 60 

5.5% 4.3% 3.8% 1.5% 15.0% 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
3 21 10 14 48 

0.8% 5.3% 2.5% 3.5% 12.0% 

รวม 
119 151 89 41 400 

29.8% 37.8% 22.3% 10.3% 100.0% 
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 ตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 และมีอายนุอ้ยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมามีอาย ุ30-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 15.0 โดยผูป้กครองส่วนใหญ่อาย ุ30-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.8  

 
ตารางท่ี  7  แสดงจ านวนและร้อยละของอายจุ  าแนกตามจ านวนบุตรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

จ านวนบุตร 
อาย ุ

รวม 
นอ้ยกวา่ 30 ปี 30-40ปี 41-50ปี มากกวา่50ปี 

จ านวนบุตร 0-2 คน 
70 

17.5% 
85 

21.3% 
45 

11.3% 
22 

5.5% 
222 

55.5% 

จ านวนบุตร 3-4 คน 
23 

5.8% 
42 

10.5% 
17 

4.3% 
10 

2.5% 
92 

23.0% 

จ านวนบุตร 5-6 คน 
7 

1.8% 
17 

4.3% 
14 

3.5% 
3 

.8% 
41 

10.3% 

จ านวนบุตรมากกวา่ 6 คน 
ข้ึนไป 

19 
4.8% 

7 
1.8% 

13 
3.3% 

6 
1.5% 

45 
11.3% 

รวม 
119 

29.8% 
151 

37.8% 
89 

22.3% 
41 

10.3% 
400 

100.0% 

 
 ตารางท่ี  7 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนบุตร 0 - 2 คนมากท่ีสุด 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และมีอาย ุ30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3  รองลงมามีจ านวนบุตร 
3 - 4 คน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 โดยมีอายุ 30-40 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ10.5 
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาย ุ30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.8   
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ตารางท่ี  8 แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 อาชีพ 

รวม รายไดต่้อ
เดือน 

รับราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกร / 
รับจา้ง
ทัว่ไป 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

แม่บา้น / 
พอ่บา้น 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

ต ่ากวา่ 
15,000 บาท 

18 73 26 10 41 12 180 

4.5% 18.3% 6.5% 2.5% 10.3% 3.0% 45.0% 

15,000 – 
20,000 บาท 

27 19 27 22 12 5 112 

6.8% 4.8% 6.8% 5.5% 3.0% 1.3% 28.0% 

20,001 – 
30,000 บาท 

13 1 28 16 2 0 60 

3.3% 0.3% 7.0% 4.0% 0.5% 0.0% 15.0% 

มากกวา่
30,000บาท
ข้ึนไป 

2 2 6 37 1 0 48 

0.5% 0.5% 1.5% 9.3% 0.3% 0.0% 12.0% 

รวม 
60 95 87 85 56 17 400 

15.0% 23.8% 21.8% 21.3% 14.0% 4.3% 100.0% 

  
 ตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท
มากท่ีสุด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 และมีอาชีพเกษตรกร / รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 
18.3  รองลงมาคือรายได ้15,000 - 20,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ผูป้กครอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร / รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 23.8   
 
 
 
 
 
 



 59 

ตารางท่ี  9 แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามจ านวนสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
จ านวนบุตร 

อาชีพ 

รวม รับราชการ 
/ พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกร 
/ รับจา้ง
ทัว่ไป 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

แม่บา้น / 
พอ่บา้น 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

 

จ านวนบุตร  
0-2 คน 

27 61 36 51 37 10 222 

6.8% 15.3% 9.0% 12.8% 9.3% 2.5% 55.5% 

จ านวนบุตร  
3-4 คน 

11 22 22 21 13 3 92 

2.8% 5.5% 5.5% 5.3% 3.3% .8% 23.0% 

จ านวนบุตร 
 5-6 คน 

10 7 17 5 1 1 41 

2.5% 1.8% 4.3% 1.3% .3% .3% 10.3% 

จ านวนบุตร
มากกวา่ 6 คน

ข้ึนไป 

12 5 12 8 5 3 45 

3.0% 1.3% 3.0% 2.0% 1.3% .8% 11.3% 

รวม 
60 95 87 85 56 17 400 

15.0% 23.8% 21.8% 21.3% 14.0% 4.3% 100.0% 

 
 ตารางท่ี  9  แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 0-2 คนมากท่ีสุด 
จ านวน 222  คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และมีอาชีพเกษตรกร / รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 15.3  
รองลงมาคือ จ านวนบุตร 3-4 คน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร / รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 23.8   
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ตารางท่ี  10  แสดงจ านวนและร้อยละของรายไดจ้  าแนกตามจ านวนสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

จ านวนบุตร 

รายไดต่้อเดือน 

รวม ต ่ากวา่ 15,000 
บาท 

15,000 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

มากกวา่
30,000 บาท 

จ านวนบุตร 0-2 คน 
110 63 22 27 222 

27.5% 15.8% 5.5% 6.8% 55.5% 

จ านวนบุตร 3-4 คน 
38 24 21 9 92 

9.5% 6.0% 5.3% 2.3% 23.0% 

จ านวนบุตร 5-6 คน 
14 15 9 3 41 

3.5% 3.8% 2.3% .8% 10.3% 

จ านวนบุตร 
มากกวา่ 6 คนข้ึนไป 

18 10 8 9 45 

4.5% 2.5% 2.0% 2.3% 11.3% 

รวม 
180 112 60 48 40 

45.0% 28.0% 15.0% 12.0% 100.0% 

 
 ตารางท่ี  10  แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนบุตร 0-2 คนมากท่ีสุด 
จ านวน 222  คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.5  รองลงมา
คือ จ านวนบุตร 3-4 คน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.0   
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ตอนที ่2 การวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
 ตารางท่ี  11  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

1. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนผลิต
จากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 

4 
(1.0) 

1 
(0.2) 

58 
(14.5) 

178 
(44.5) 

159 
(39.8) 

4.22 0.77 
มาก
ทีสุ่ด 

2. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมีแบบ
หลากหลาย 

1 
(0.2) 

13 
(3.2) 

103 
(25.8) 

176 
(44.0) 

107 
(26.8) 

3.9 0.82 มาก 

3. เคร่ืองแบบมีความคงทนใน
การใชง้าน 

1 
(0.2) 

3 
(0.8) 

64 
(16.0) 

175 
(43.8) 

157 
(39.2) 

4.21 0.75 
มาก
ทีสุ่ด 

4. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมี
หลายขนาด 

- 
9 

(2.2) 
69 

(17.2) 
210 

(52.5) 
112 

(28.0) 
4.06 0.73 มาก 

5. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมี
รูปทรงท่ีทนัสมยั 

1 
(0.2) 

32 
(8.0) 

86 
(21.5) 

191 
(47.8) 

90 
(22.5) 

3.84 0.87 มาก 

รวม      4.05 0.79 มาก 

 
 ตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูป้กครองมี
ความเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก      
( X = 4.05) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนผลิตจากวตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.22) รองลงมาคือเคร่ืองแบบมีความคงทนในการใชง้าน     
( X  = 4.21) และเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมีรูปทรงท่ีทนัสมยั ( X = 3.84) 
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ตารางท่ี  12  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัดา้นราคา 

 

ปัจจัยด้านราคา 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
1. ราคาระบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

2 
(0.5) 

9 
(2.3) 

73 
(18.3) 

167 
(41.8) 

149 
(37.3) 

4.13 0.82 มาก 

2. ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

- 11 
(2.8) 

69 
(17.3) 

192 
(48.0) 

128 
(32.0) 

4.09 0.77 มาก 

3. ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน - 16 
(4.0) 

122 
(30.5) 

169 
(42.3) 

93 
(23.3) 

3.85 0.82 มาก 

4. มีหลายระดบัราคาให้
เลือก 

1 
(0.3) 

17 
(4.3) 

71 
(17.8) 

210 
(52.5) 

101 
(25.3) 

3.98 0.79 มาก 

5. สามารถต่อรองราคาได ้ 11 
(2.8) 

30 
(7.5) 

87 
(21.8) 

171 
(42.8) 

101 
(25.3) 

3.80 0.99 มาก 

รวม      3.97 0.84 มาก 

 
 ตารางท่ี 12  แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์การปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ผูป้กครอง  
มีความเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความส าค ัญโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X =  3.97) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักบัราคาระบุไวอ้ย่างชดัเจนมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด  ( X =  4.13) รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ( X = 4.09) และสามารถต่อรองราคาได ้     
( X = 3.80) 
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ตารางท่ี  13  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็

น 
1.สถานท่ีตั้งอยูใ่กล้
สถานศึกษา 

2 
(0.5) 

13 
(3.3) 

116 
(29.0) 

164 
(41.0) 

105 
(26.3) 

3.89 0.85 มาก 

2.สถานท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน/ตลาด 

- 
13 

(3.3) 
93 

(23.3) 
184 

(46.0) 
110 

(27.5) 
3.98 0.80 มาก 

3.จดัวางสินคา้ตามขนาด 
- 

6 
(1.5) 

93 
(23.3) 

194 
(48.5) 

107 
(26.8) 

4.01 0.75 มาก 

4.จดัวางสินคา้แยกชาย-หญิง 2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

70 
(17.5) 

211 
(52.8) 

114 
(28.5) 

4.08 0.73 มาก 

5.สามารถซ้ือเคร่ืองแบบ
นกัเรียนไดต้ามร้านคา้
ตวัแทนจ าหน่ายไดส้ะดวก 

2 
(0.5) 

8 
(2.0) 

107 
(26.8) 

176 
(44.0) 

107 
(26.8) 

3.95 0.81 มาก 

รวม      3.98 0.79 มาก 

 
 ตารางท่ี 13  แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์การปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ผูป้กครอง   
มีความเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความส าคญัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X =3.98) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัการจดัวางสินคา้แยกชาย-หญิง 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.08) รองลงมาคือการจดัวางสินคา้ตามขนาด ( X = 4.01) และสถานท่ี
ตั้งอยูใ่กลส้ถานศึกษา ( X = 3.89) 
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ตารางท่ี  14  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
1.มีคูปองหรือระบบสมาชิก 
เพื่อรับส่วนลด 

11 
(2.8) 

37 
(9.3) 

120 
(30.0) 

152 
(38.0) 

80 
(20.0) 

3.63 0.99 มาก 

2.มีการลดราคาเม่ือซ้ือเคร่ือง 
แบบชุดนกัเรียนหลายชุด 

9 
(2.3) 

30 
(7.5) 

91 
(22.8) 

161 
(40.3) 

109 
(27.3) 

3.83 0.99 มาก 

3.มีการับประกนัสินคา้ 
สามารถเปล่ียน / คืน กรณี
สินคา้มีปัญหา 

8 
(2.0) 

19 
(4.8) 

94 
(23.5) 

165 
(41.5) 

114 
(28.5) 

3.90 0.94 มาก 

4.บริการปักช่ือฟรี / ด่วน 12 
(3.0) 

19 
(4.8) 

53 
(13.3) 

162 
(40.5) 

154 
(38.5) 

4.07 0.99 มาก 

5.มีการแจกของแถมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองแบบหรือ
อุปกรณ์การเรียน เช่น ปากกา 
ถุงเทา้ ฯลฯ 

12 
(3.0) 

19 
(4.8) 

53 
(13.3) 

162 
(40.5) 

154 
(38.5) 

3.76 1.09 มาก 

รวม      3.84 1.00 มาก 

 
 ตารางท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์การปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูป้กครอง
มีความเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.84) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักบับริการปักช่ือฟรี/ด่วน มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด( X = 4.07) รองลงมาคือมีการับประกนัสินคา้ สามารถเปล่ียน/คืน กรณีสินคา้มี
ปัญหา ( X = 3.90) และมีคูปองหรือระบบสมาชิก เพื่อรับส่วนลด ( X = 3.63) 
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ตารางท่ี  15 แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นสร้างตราผลิตภณัฑ ์

 

ปัจจัยด้านสร้างตรา
ผลติภัณฑ์ 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
1.ตราสินคา้ท่ีจดจ าไดง่้าย 9 

(2.3) 
10 

(2.5) 
91 

(22.8) 
184 

(46.0) 
106 

(26.5) 
3.92 0.89 มาก 

2.ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 2 
(0.5) 

8 
(2.0) 

104 
(26.0) 

181 
(45.3) 

105 
(26.3) 

3.95 0.80 มาก 

3.เจาะจงเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิมท่ีเคยใช ้

- 
5 

(1.3) 
127 

(31.8) 
179 

(44.8) 
89 

(22.3) 
3.88 0.76 มาก 

รวม      3.92 0.82 มาก 

 
 ตารางท่ี 15 แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์การปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูป้กครอง
มีความเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นสร้างตราผลิตภณัฑ์มีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.92)  เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักบัตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด( X = 3.95) รองลงมาคือตราสินคา้ท่ีจดจ าไดง่้าย ( X = 3.92) และเจาะจงเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ยีห่อ้เดิมท่ีเคยใช ้( X = 3.88) 

 
ตารางท่ี  16  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
1. มีพนกังานใหค้  าแนะน า
ในการซ้ือเคร่ืองแบบชุด
นกัเรียน 

1 
(0.3) 

11 
(2.8) 

108 
(27.0) 

199 
(49.8) 

81 
(20.3) 

3.87 0.77 มาก 
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ตารางท่ี  16  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 

         

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
2.ความเป็นกนัเองระหวา่ง
ร้านคา้กบัผูซ้ื้อ 

3 
(0.8) 

12 
(3.0) 

91 
(22.8) 

186 
(46.5) 

108 
(27.0) 

3.96 0.83 มาก 

3.มีสถานท่ีใหท้ดลองเส้ือผา้
ชุดนกัเรียน 

4 
(1.0) 

14 
(3.5) 

89 
(22.3) 

194 
(48.5) 

99 
(24.8) 

3.93 0.83 มาก 

4.มีท่ีจอดรถเพียงพอ และ
ไม่เสียค่าบริการ 

1 
(0.3) 

26 
(6.5) 

99 
(24.8) 

197 
(49.3) 

77 
(19.3) 

3.81 0.83 มาก 

5.มีการจดัเคร่ืองแบบชุด
นกัเรียนเป็นหมวดหมู่
สะดวกในการเลือกซ้ือ 

- 
12 

(3.0) 
95 

(23.0) 
195 

(48.8) 
98 

(24.5) 
3.95 0.76 มาก 

6.ความสะอาดภายในร้าน
ขายเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

- 
15 

(3.8) 
107 

(26.8) 
180 

(45.0) 
98 

(24.5) 
3.91 0.81 มาก 

รวม      3.90 0.81 มาก 

 
 ตารางท่ี 16  แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์การปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูป้กครองมี
ความเห็นวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.90)  เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัความเป็นกนัเองระหวา่งร้านคา้กบั
ผูซ้ื้อ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด( X = 3.96) รองลงมาคือมีการจดัเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนเป็นหมวดหมู่
สะดวกในการเลือกซ้ือ ( X = 3.95) และมีท่ีจอดรถเพียงพอ และไม่เสียค่าบริการ ( X = 3.81) 
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ตารางท่ี  17 แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นใชพ้นกังานขาย 

 

ปัจจัยด้านใช้พนักงานขาย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
1. การขายโดยพนกังานขาย
เคร่ืองแบบนกัเรียน
โดยเฉพาะ 

3 
(0.8) 

14 
(3.5) 

132 
(33.0) 

185 
(46.3) 

66 
(16.5) 

3.74 0.80 มาก 

2.การขายโดยนกัศึกษา
ฝึกหดั 

10 
(2.5) 

25 
(6.3) 

177 
(44.3) 

145 
(36.3) 

43 
(10.8) 

3.47 0.86 
ปาน
กลาง 

3.การขายโดยเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ 

14 
(3.5) 

31 
(7.8) 

136 
(34.0) 

159 
(39.8) 

60 
(15.0) 

3.55 0.96 
ปาน
กลาง 

รวม      3.59 0.87 
ปาน
กลาง 

 
 ตารางท่ี 17  แสดงใหเ้ห็นผลการวเิคราะห์การปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูป้กครองมี

ความเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านใช้พนักงานขายมีความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.59) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักบัการขายโดยพนกังานขาย
เคร่ืองแบบนกัเรียนโดยเฉพาะ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 3.74) รองลงมาคือการขายโดยเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ ( X = 3.55) และการขายโดยนกัศึกษาฝึกหดั ( X = 3.47) 

 
ตารางท่ี  18  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด 
 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติและ
ควบคุมทางการตลาด 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
1. การซ้ือขายดว้ยเงินสด 5 

(1.3) 
20 

(5.0) 
65 

(16.3) 
192 

(48.0) 
118 

(29.5) 
4.00 0.88 มาก 
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ตารางท่ี  18  แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติและ
ควบคุมทางการตลาด 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ
ความ

คดิเห็น 
2.การซ้ือขายผา่นบตัร
เครดิต 

37 
(9.3) 

20 
(5.0) 

117 
(29.3) 

168 
(42.0) 

58 
(14.5) 

3.48 1.09 
ปาน
กลาง 

3.ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต
และควบคุมคุณภาพสินคา้ 

4 
(1.0) 

11 
(2.8) 

88 
(22.0) 

215 
(53.8) 

82 
(20.5) 

3.90 0.79 มาก 

4.การน าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัมาใช ้

2 
(0.5) 

13 
(3.3) 

105 
(26.3) 

193 
(48.3) 

87 
(21.8) 

3.88 0.80 มาก 

รวม      3.81 0.89 มาก 
 

 ตารางท่ี 18  แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์การปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูป้กครอง    
มีความเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านการปฏิบตัิและควบคุมทางการตลาดมีความส าคญั
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักบัการซ้ือขาย
ดว้ยเงินสด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.00) รองลงมาคือใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตและควบคุม
คุณภาพสินคา้ ( X = 3.90) และการซ้ือขายผา่นบตัรเครดิต ( X = 3.48) 
 
ตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยสังคม 
 
ตารางท่ี  19  แสดงจ านวนและร้อยละของชนชั้นทางสังคมจ าแนกตามสถาบนัการศึกษาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 

  ชนชั้นทางสงัคม 

รวม สถาบนัการศึกษา 
ระดบัต ่า 

ระดบักลาง
ค่อนไปทางต ่า 

ระดบักลาง
ค่อนไปทางสูง 

ระดบัสูง ไม่ทราบ 

 
โรงเรียนรัฐบาล 

11 87 129 4 40 271 

2.8% 21.8% 32.3% 1.0% 10.0% 67.8% 



 69 

ตารางท่ี  19  แสดงจ านวนและร้อยละของชนชั้นทางสังคมจ าแนกตามสถาบนัการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

  ชนชั้นทางสงัคม 

รวม สถาบนัการศึกษา 
ระดบัต ่า 

ระดบักลาง
ค่อนไปทางต ่า 

ระดบักลาง
ค่อนไปทางสูง 

ระดบัสูง ไม่ทราบ 

 
โรงเรียนเอกชน 

3 13 49 14 10 89 

0.8% 3.3% 12.3% 3.5% 2.5% 22.3% 

โรงเรียนนานาชาติ 
0 3 13 9 4 29 

0.0% .8% 3.3% 2.3% 1.0% 7.3% 

อ่ืนๆ 
2 9 0 0 0 11 

0.5% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 

รวม 
16 112 191 27 54 400 

4.0% 28.0% 47.8% 6.8% 13.5% 100.0% 

 
 ตารางท่ี 19 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่โรงเรียนรัฐบาลมากท่ีสุด 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และผูป้กครองมีความเห็นวา่ส่วนใหญ่มีชนชั้นระดบักลางค่อนไป
ทางสูง คิดเป็นร้อยละ 32.3  รองลงมาคือ อยูโ่รงเรียนเอกชน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
โดยผูป้กครองมีความเห็นวา่เป็นชนชั้นระดบักลางค่อนไปทางสูง คิดเป็นร้อยละ 47.8   

 
ตารางท่ี  20  แสดงจ านวนและร้อยละของชนชั้นทางสังคมจ าแนกตามสถาบนัการศึกษาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 

สถาบนัครอบครัว 

ชนชั้นทางสงัคม 

รวม 

ระดบัต ่า 
ระดบักลางค่อน

ไปทางต ่า 
ระดบักลางค่อน

ไปทางสูง ระดบัสูง ไม่ทราบ 

 
นกัเรียน(ตวัผูใ้ช)้ 

11 42 70 10 18 151 

2.8% 10.5% 17.5% 2.5% 4.5% 37.8% 
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ตารางท่ี  20  แสดงจ านวนและร้อยละของชนชั้นทางสังคมจ าแนกตามสถาบนัการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

สถาบนัครอบครัว 

ชนชั้นทางสังคม 

รวม 

ระดบัต ่า 
ระดบักลางค่อน

ไปทางต ่า 
ระดบักลางค่อน

ไปทางสูง ระดบัสูง ไม่ทราบ 

 
ผูป้กครอง 

4 62 117 16 28 227 

1.0% 15.5% 29.3% 4.0% 7.0% 56.8% 

ครู 
0 4 3 0 4 11 

.0% 1.0% .8% .0% 1.0% 2.8% 

ญาติพี่นอ้ง 
0 4 1 0 3 8 

.0% 1.0% .3% .0% .8% 2.0% 

เพื่อน/แฟน 
0 0 0 1 0 1 

0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 

พนกังานขาย 
1 0 0 0 1 2 

0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.5% 

รวม 
16 112 191 27 54 400 

4.0% 28.0% 47.8% 6.8% 13.5% 100.0% 

 
 ตารางท่ี 20 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้กครองมากท่ีสุด 
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และผูป้กครองมีความเห็นว่าส่วนใหญ่มีชนชั้นระดบักลางค่อน
ไปทางสูง คิดเป็นร้อยละ 29.3  รองลงมาคือ นกัเรียน(ตวัผูใ้ช)้ จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าตนเองเป็นคนในชนชั้นระดบักลางค่อนไปทางสูง คิดเป็น
ร้อยละ 17.5 ซ่ึงส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าอยูใ่นชนชั้นระดบักลางค่อนไปทางสูง 
คิดเป็นร้อยละ 47.8   
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ตารางท่ี  21 แสดงจ านวนและร้อยละของสถาบนัครอบครัวจ าแนกตามสถาบนัการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

 

 
สถาบนัการศึกษา 

สถาบนัครอบครัว 

รวม 
นกัเรียน(ตวั

ผูใ้ช)้ ผูป้กครอง ครู ญาติพี่นอ้ง 
เพื่อน/
แฟน 

พนกังาน
ขาย 

 
โรงเรียนรัฐบาล 

95 
23.8% 

166 
41.5% 

6 
1.5% 

3 
.8% 

0 
.0% 

1 
.3% 

271 
67.8% 

โรงเรียนเอกชน 
46 

11.5% 
39 

9.8% 
1 

.3% 
2 

.5% 
1 

.3% 
0 

.0% 
89 

22.3% 

โรงเรียน
นานาชาติ 

10 
2.5% 

11 
2.8% 

4 
1.0% 

3 
.8% 

0 
.0% 

1 
.3% 

29 
7.3% 

อ่ืนๆ 
0 

.0% 
11 

2.8% 
0 

.0% 
0 

.0% 
0 

.0% 
0 

.0% 
11 

2.8% 

รวม 
151 

37.8% 
227 

56.8% 
11 

2.8% 
8 

2.0% 
1 

.3% 
2 

.5% 
400 

100.0% 

 
 ตารางท่ี 21 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่โรงเรียนรัฐบาลมากท่ีสุด 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และเป็นผูป้กครองตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 41.5  
รองลงมาคือ อยู่โรงเรียนเอกชน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 โดยเป็นผูป้กครอง  
ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.8   
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ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 
 
ตารางท่ี  22  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองของ

กลุ่มตวัอยา่ง  
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง จํานวน(คน) ร้อยละ 
ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

   2เดือน/คร้ัง 
6เดือน/คร้ัง 
4เดือน/คร้ัง 
ไม่แน่นอน 

 
20 
88 
30 
262 

 
5.0 
22.0 
7.5 
65.5 

รวม 400 100.0 
ช่วงเวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย(์วนัหยดุราชการ) 

 
41 
359 

 
10.3 
89.8 

รวม 400 100.0 
เวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

7.30-11.30 
11.30-15.30 
15.30-20.30 
อ่ืนๆ 

 
11 
148 
70 
171 

 
2.8 
37.0 
17.5 
42.8 

รวม 400 100.0 
ระยะเวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 
30นาที - 1 ชัว่โมง 
1- 2 ชัว่โมง 
1ชัว่โมงข้ึนไป 

 
90 
226 
41 
43 

 
22.5 
56.5 
10.3 
10.8 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี  22  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองของ
กลุ่มตวัอยา่ง  (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง จํานวน(คน) ร้อยละ 
จ านวนเงินในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

ต ่ากวา่ 500 บาท 
500 บาท - 1,000 บาท 
1,001 บาท - 1,500 บาท 
มากกวา่ 1,500 บาท 

 
34 
179 
140 
47 

 
8.5 
44.8 
35.0 
11.8 

รวม 400 100.0 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดนกัเรียน 

นกัเรียน(ตวัผูใ้ช)้ 
ผูป้กครอง 
ครู 
ญาติ พี ่นอ้ง 
เพื่อน/แฟน 
พนกังานขาย 

 
151 
227 
11 
8 
1 
2 

 
37.8 
56.8 
2.8 
2.0 
0.3 
0.5 

รวม 400 100.0 
 
 ตารางท่ี  22 แสดงใหเ้ห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแบบ
ชุดนกัเรียน ไม่แน่นอน จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาคือ 6 เดือน/คร้ัง จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ 2  เดือน/คร้ัง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  
 ช่วงเวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์
(วนัหยุดราชการ) จ านวน  359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 และ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.3  
 เวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนอยูใ่นช่วงเวลาท่ีระบุไม่ได ้จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.8 รองลงมาคือช่วง 11.30-15.30 จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
ช่วง 7.30-11.30 น. จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 2.8 
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 ระยะเวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนประมาณ 30 นาที - 1 ชัว่โมง จ านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือนอ้ยกว่า 30 นาที จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และนอ้ยท่ีสุด
คือ 1- 2 ชัว่โมง จ านวน  41  คน  ร้อยละ  10.3 
 จ านวนเงินในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนส่วนใหญ่ใชจ่้ายระหว่าง 500 บาท - 1,000 
บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ 1,001 บาท - 1,500 บาท จ านวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 และใชจ่้ายระหวา่งต ่ากวา่ 500 บาทจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดนกัเรียนส่วนใหญ่คือผูป้กครอง จ านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือนกัเรียน(ตวัผูใ้ช)้  จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และครู จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
 
ตอนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 23  การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างกบัพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 

Chi-
square 

df P-Value ผลการวเิคราะห์ 

เพศ 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
1.057 
0.325 
1.730 
8.088 

 
3 
1 
3 
5 

 
0.788 
0.569 
0.630 
0.151 

 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

อายุ 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
8.029 
4.525 
10.656 
41.566 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.531 
0.210 
0.300 
0.000 

 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 



 75 

ตารางท่ี 23  การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างกบัพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 

Chi-
square 

df P-Value ผลการวเิคราะห์ 

อาชีพ 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
10.760 
1.892 
25.328 
21.858 

 
15 
5 
15 
25 

 
0.769 
0.864 
0.046 
0.644 

 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
9.838 
2.304 
25.970 
31.046 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.364 
0.512 
0.002 
0.009 

 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
แตกต่าง 

จํานวนสมาชิก 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
11.824 
1.297 
8.926 
22.475 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.223 
0.730 
0.444 
0.096 

 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ตารางท่ี 23 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เปรียบเทียบความแตกต่าง
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองซ่ึงประกอบดว้ย 
 เพศไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.788 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศไม่ส่งผลต่อความถ่ีใน
การเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 เพศไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.569 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 
0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ เพศไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 เพศไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.630 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศไม่ส่งผล
ต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 เพศไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.151 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 อายไุม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.531 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อายไุม่ส่งผลต่อความถ่ีใน
การเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 อายไุม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.210 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 
0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อายุไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือ
สินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 อายุไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.300 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อายไุม่ส่งผล
ต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงหมายความว่าอายเุป็น
ตวัแปรส าคญัท่ี 
 อายสุ่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 
0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
อายุส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงหมายความว่า อายเุป็น
ตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ยิ่งตวัผูซ้ื้อ(ผูป้กครอง)มีอายุมากกว่าผูใ้ช(้นกัเรียน) อ านาจใน
การตดัสินใจซ้ือโดยส่วนใหญ่จะเป็นของผูซ้ื้อ(ผูป้กครอง) เพราะเน่ืองมาจากสังคมในปัจจุบนัของไทย
ผูท่ี้เป็นเดก็กวา่ควรท่ีจะนอบนอ้มใหก้บัผูใ้หญ่ จึงเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผูมี้อายนุอ้ยตอ้งปฎิบติัตาม 
 อาชีพไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.769 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อาชีพไม่ส่งผลต่อความถ่ีใน
การเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 อาชีพไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.864 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 
0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อาชีพไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 อาชีพส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.046 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชีพส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้มีอาชีพท่ีมัง่คงจะมีผลตอบแทนท่ีสูงตาม เพราะฉะนั้นการจบัจ่ายใชส้อยกข้ึ็นอยูก่บั
รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ ถา้ผูป้กครองมีรายไดท่ี้สูงกจ็ะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและ
คุณภาพท่ีดี ส่วนผูป้กครองท่ีมีรายไดต้  ่ากจ็ะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน ราคาท่ีถูกและ
ประหยดัเพื่อเป็นการลดปัญหาค่าครองชีพในส่วนหน่ึง  
 อาชีพไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.644 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้จิยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ อาชีพไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.364 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือนไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.512 
ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า รายได้
เฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงผูท่ี้
มีรายไดสู้งก็สามารถจบัจ่ายใชส้อยไดบ่้อยคร้ังกว่าผูท่ี้มีรายไดต้  ่า ส่วนผูท่ี้รายไดต้  ่าก็จะสามารถซ้ือ
สินคา้ไดน้้อยกว่าหรือไม่ก็ใชข้องมือสอง เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย โดยไม่ตอ้งซ้ือสินคา้ท่ี
บ่อยคร้ัง 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ การเลือกซ้ือชุดนักเรียน
ในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่มาจากผูป้กครองเป็นผูเ้ลือกซ้ือ ดังนั้ นรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการ
ประกอบอาชีพของผูป้กครอง โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.009 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 จ านวนสมาชิกไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.223 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า จ านวนสมาชิก
ไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จ านวนสมาชิกไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.730 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า จ  านวนสมาชิกไม่ส่งผลต่อ
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จ านวนสมาชิกไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.444 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า จ านวน
สมาชิกไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จ านวนสมาชิกไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.096 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า จ านวนสมาชิกไม่ส่งผล
ต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
                   สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 
ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขมของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

เปรียบเทียบความแตกต่างกบัพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ

ผู้ปกครอง 

Chi-
square 

df P-Value ผลการวเิคราะห์ 

ผลติภัณฑ์ 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
29.983 
11.051 
1.2238 
10.854 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.000 
0.001 
0.200 
0.763 

 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขมของ
กลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

เปรียบเทียบความแตกต่างกบัพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ

ผู้ปกครอง 

Chi-
square 

df P-Value ผลการวเิคราะห์ 

ราคา 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
16.406 
11.620 
11.470 
38.289 

 
12 
4 
12 
20 

 
0.173 
0.020 
0.489 
0.008 

 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

ช่องทางการจัดจําหน่าย 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
4.231 
5.685 
32.152 
53.396 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.816 
0.128 
0.000 
0.000 

 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
แตกต่าง 

การส่งเสริมการตลาด 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
14.974 
10.893 
20.141 
52.037 

 
12 
4 
12 
20 

 
0.243 
0.028 
0.064 
0.000 

 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

การสร้างตราผลติภัณฑ์ 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
22.018 
1.969 
59.326 
17.230 

 
12 
4 
12 
20 

 
0.037 
0.741 
0.000 
0.638 

 
แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขมของ
กลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

เปรียบเทียบความแตกต่างกบัพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ

ผู้ปกครอง 

Chi-
square 

df P-Value ผลการวเิคราะห์ 

กระบวนการให้บริการ 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
7.991 
15.761 
55.409 
35.267 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.535 
0.001 
0.000 
0.002 

 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

การใช้พนักงานขาย 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
18.912 
12.938 
18.070 
49.244 

 
12 
4 
12 
20 

 
0.091 
0.012 
0.114 
0.000 

 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

การปฏิบตัิและควบคุมตลาด 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
12.262 
8.207 
23.719 
22.569 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.199 
0.042 
0.005 
0.094 

 
ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 
แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ตารางท่ี 24 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองซ่ึงประกอบดว้ย 
 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีมีคุณภาพ ผูบ้ริโภคใช้
ผลิตภณัฑ์แลว้ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และกลบัมาซ้ือใช้ซ ้ า นั้นแปลว่าผลิตภณัฑ์จะ
ส่งเสริมการขายดว้ยตวัผลิตภณัฑเ์องอยู่แลว้ ท าให้ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้จะเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
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โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ข้ึนอยูก่บัตวัผลิตภัณฑ์ว่ามีการความตอ้งการ
ของตลาดช่วงไหนมากนอ้ยเพียงใด เช่น ตวัผลิตภณัฑท่ี์เป็นชุดนกัเรียน ความนิยมในการเลือกซ้ือ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเปิดเทอมแรกของการศึกษา ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงชั้นเรียนและชุดเดิมคบัเกิน 
จ าเป็นตอ้งซ้ือ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผลิตภณัฑส่์งผลต่อช่วงเวลาท่ี
ซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลิตภณัฑ์ไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.200 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
ผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.763 ซ่ึง
มีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อ
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ราคาไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.173 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ราคาไม่ส่งผลต่อความถ่ีใน
การเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ราคาส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นตวัก าหนดราคา ซ่ึงถา้
ผูบ้ริโภคตอ้งการจ านวนมากราคาจะสูงตาม และในทางตรงขา้มราคาท่ีต ่าก็ส่งผลท าใหร้าคาลดต ่าลง 
สืบเน่ืองมาจากการมีผูป้ระกอบการจ านวนมากการแขง่ขนัท่ีสูง จึงเป็นเหตุผลท าใหร้าคาท่ีสูงหรือต ่า 
ท่ีไม่เท่ากนัในแต่ละช่วงเวลา โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.020 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ราคาส่งผลต่อช่วงเวลาท่ี
ซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ราคาไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.489 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ราคาไม่ส่งผล
ต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ราคาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.008 ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ราคาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนั
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แต่มีราคาท่ีไม่เท่ากนัผูบ้ริโภคจะตดัสินในเร่ืองของคุณภาพ ซ่ึงราคาท่ีสูงก็ข้ึนอยูก่บังบประมาณใน
การใชจ่้ายของแต่ละคนท่ีไม่เท่ากนั ซ่ึงอ านาจการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนโดยส่วนใหญ่เป็นผูป้กครอง 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.816 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.128 
ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการ
ซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สถานท่ีขายของหรือหนา้ร้านคา้ใกลก้บัชุมชน/ตลาด ก็จะ
สามารถเพิ่มจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือ เพราะของท่ีมาจากสถาบันการศึกษาจัดให้หรือ
สถานท่ีตั้งทางร้านคา้ใกลชุ้มชน ผูป้กครองสามารถมัน่ใจไดว้า่จะซ้ือสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและถูกตอ้ง
ตามระเบียบสถาบนัท่ีเรียนโดยแน่น 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงถา้ได้ซ้ือกับทางสถาบนัการศึกษามีผลท าให้ยอดขายเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
กฎระเบียบทางโรงเรียนบงัคบัและแต่ละสถาบนัไม่เหมือนกนั การตดัสินใจซ้ือของผูป้กครอง
สามารถเป็นไปไดง่้ายเพราะการซ้ือโดยส่วนใหญ่พบวา่เป็นผูป้กครองท่ีซ้ือ 
 การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.243 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.028 ซ่ึง
มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
การโฆษณาสินคา้มีผลต่อการช่วงเวลาขาย เพราะสินคา้แต่ละประเภทข้ึนอยู่ช่วงเวลาท่ีขาย เช่น 
ชุดนกัเรียนสามารถขายดีท่ีสุดในช่วงเปิดเทอมแรกของการศึกษา และควรมีการส่งเสริมการขายใน
ช่วงเวลาน้ีท่ีสุด 
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 การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า              
P – Value เท่ากบั 0.064 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ ท่ีระดับนัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
 การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 การรับรู้โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้กครอง ยิ่งถา้มีการสมนาคุณหรือลด แลกแจกแถม 
ปักช่ือฟรี ผูป้กครองมีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย 
 การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.037 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ตวัผลิตภณัฑส์ามารถท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจกบัตราสินคา้ จะซ้ือใชซ้ ้ าและบอกต่อ
ของคุณภาพสินคา้ และตราสินคา้เพิ่มมูลค่าไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การสร้างตราผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.741 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า การสร้าง
ตราผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การสร้างตราผลิตภณัฑส่์งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการ
ซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ถา้ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและจดจ าง่ายการซ้ือซ ้ าของ
ผูบ้ริโภคยิง่มีมากข้ึน และเป็นท่ีรู้จกัไดเ้ร็ว 
 การสร้างตราผลิตภณัฑ์ไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.638 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความว่า การสร้าง
ตราผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 กระบวนการให้บริการไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value  
เท่ากบั 0.535 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความว่า 
กระบวนการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



 84 

 กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.001 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการให้บริการส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการ
ซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 การดูแลเอาใจใส่ผูบ้ริโภคสามารถเพิ่มยอดขายสินคา้ได ้
เพราะตวัผูบ้ริโภคเกิดการประทบัใจการซ้ือใชซ้ ้ าหรือบอกต่อมกัเป็นไปมาก 
 กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กระบวนการให้บริการส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
 การใชพ้นกังานขายไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.091 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า การใชพ้นกังานขาย
ไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.012 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 การใชพ้นกังานขายไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.114 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า การใช้
พนกังานขายไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า การใชพ้นกังานขายส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 การมีพนกังานแนะน าสินคา้ช่วยท าใหต้วัผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วและมี
จ านวนซ้ือท่ีเยอะเน่ืองมาจากค าแนะน าจากผูข้าย 
 การปฏิบติัและควบคุมตลาดไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.199 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความว่า 
การปฏิบติัและควบคุมตลาดไม่ส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 การปฏิบติัและควบคุมตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.042 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า การปฏิบติัและควบคุมตลาดส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
 การปฏิบติัและควบคุมตลาดส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า        
P – Value เท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การปฏิบติัและควบคุมตลาดส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้น
การซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 การปฏิบติัและควบคุมตลาดไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.094 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
การปฏิบติัและควบคุมตลาดไม่ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านสังคม 
 
ตารางท่ี 25 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านสังคมกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ปัจจัยด้านสังคมเปรียบเทียบความ
แตกต่างกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

ชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 

Chi-
square 

df P-Value ผลการวเิคราะห์ 

ชนช้ันทางสังคม 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
27.357 
7.989 

114.017 
50.680 

 
12 
4 
12 
20 

 
0.007 
0.092 
0.000 
0.000 

 
แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

สถาบันครอบครัว 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
53.996 
17.501 
19.545 
122.759 

 
12 
4 
12 
20 

 
0.000 
0.002 
0.076 
0.000 

 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
แตกต่าง 
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ตารางท่ี 25 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านสังคมกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

 
ปัจจัยด้านสังคมเปรียบเทียบความ

แตกต่างกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
ชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 

Chi-
square 

df P-Value ผลการวเิคราะห์ 

สถาบันการศึกษา 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 
160.029 
4.172 
66.752 
53.216 

 
9 
3 
9 
15 

 
0.000 
0.243 
0.000 
0.000 

 
แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 ตารางท่ี 25 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นสังคมเปรียบเทียบความแตกต่างกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองซ่ึงประกอบดว้ย 
 ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.007  
ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ชนชั้นทางสงัคมไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.092 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้จิยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ชนชั้นทางสงัคมไม่ส่งผล
ต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ชนชั้นทางสังคมส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ชนชั้นทางสังคมส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ชนชั้นทางสงัคมส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



 87 

 สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.002 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สถาบนัครอบครัวไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.076 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า สถาบนั
ครอบครัวไม่ส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
 สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 
0.000  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
 สถาบนัการศึกษาไม่ส่งผลต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.243 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ 0.05  นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ สถาบนัการศึกษาไม่ส่งผล
ต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ โดยมีค่า P – Value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโดยมีค่า P – Value เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า สถาบนัการศึกษาส่งผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา กรณีศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ” โดยมี
วตัถุประสงค ์3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษา 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลทุติยภูมิไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร 
บทความ  หนงัสืองานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administered  
Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 400 คน ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าแจกแจงแบบ  Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ผลการศึกษาสามารถ
สรุปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาไดเ้ป็นดงัน้ี 
 
1. สรุปผลการวจัิย 
 1.1 ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ 
  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองระดับประถมศึกษาในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยเฉล่ียส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 64.3  มีช่วงอาย ุ30-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 35.8 มีช่วงอาย ุ30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.0 กลุ่มผูป้กครองส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  0-2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.5 และประกอบอาชีพเกษตรกร/รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 15.3 รองลงมา มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และประกอบอาชีพเกษตรกร/รับจา้ง
ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ5.5  
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 1.2 การวิเคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
สร้างตราผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านใช้พนักงานขาย ด้านปฏิบัติและควบคุม
ทางการตลาด สรุปผลไดด้งัน้ี 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ผูป้กครองให้
ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักบั
เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.22 ) 
  ดา้นปัจจยัดา้นราคาผูป้กครองใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.97 ) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัราคาระบุไวอ้ยา่งชดัเจนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X =  4.13 ) 
  ดา้นปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผูป้กครองใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X =3.98 )  เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัการจดัวางสินคา้แยกชาย-หญิง มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.08 ) 
  ดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดผูป้กครองให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X = 3.84 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบับริการปักช่ือฟรี / ด่วน มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ( X = 4.07 ) 
  ดา้นสร้างตราผลิตภณัฑผ์ูป้กครองใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92)  
เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 3.95) 
  ดา้นกระบวนการให้บริการผูป้กครองให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.90) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัความเป็นกนัเองระหว่างร้านคา้กบัผูซ้ื้อ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด   ( X = 3.96 ) 
  ดา้นใชพ้นกังานขายผูป้กครองใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.59)  
เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักับการขายโดยพนักงานขายเคร่ืองแบบนกัเรียน
โดยเฉพาะ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 3.74 ) 
  ดา้นการปฏิบติัและควบคุมทางการตลาดผูป้กครองให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.81 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ผูป้กครองให้ความส าคญักบัการซ้ือขายดว้ยเงินสด มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.00) 
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 1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสังคม 

  ผลการวิเคราะห์ชนชั้นทางสังคม ผูว้ิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามอยู่โรงเรียน
รัฐบาลมากท่ีสุด จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และผูป้กครองมีความเห็นว่าส่วนใหญ่มี  
ชนชั้นระดบักลางค่อนไปทางสูง คิดเป็นร้อยละ 32.3 
  สถาบนัครอบครัว ผูว้ิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้กครองมากท่ีสุด 
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และผูป้กครองมีความเห็นว่าส่วนใหญ่มีชนชั้นระดบักลาง
ค่อนไปทางสูง คิดเป็นร้อยละ 29.3   
  สถาบนัการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุตรหลานก าลงัศึกษา
อยู่โรงเรียนรัฐบาลมากท่ีสุด จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และผูต้อบแบบสอบถามเป็น
ผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 41.5   
 1.4 การวเิคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 

  ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน ไม่แน่นอน จ านวน 

262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีช่วงเวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน วนัเสาร์ - วนัอาทิตย์

(วนัหยดุราชการ) จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 และมีเวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน

ช่วงอ่ืนๆ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  

  ผูว้ิจัยพบว่าระยะเวลาในการซ้ือเคร่ืองแบบชุดนักเรียนของผูป้กครองใชเ้วลา                    
30 นาที - 1 ชัว่โมง จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีจ  านวนเงินในการซ้ือเคร่ืองแบบชุด
นกัเรียน 500 บาท - 1,000 บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือชุดนกัเรียนคือผูป้กครอง จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8  
 1.5 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุด

นักเรียนของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  

  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ทั้ง 36 

ปัจจัย ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้วิจัยพบว่า มี 5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ คือ  

เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมีแบบหลากหลาย เคร่ืองแบบ

มีความคงทนในการใชง้าน เคร่ืองแบบชุดนักเรียนมีหลายขนาด เคร่ืองแบบชุดนักเรียนมีรูปทรง    

ท่ีทนัสมยั ดา้นราคา ผูว้ิจยัพบว่ามี 5 ปัจจยัคือ ราคาระบุไวอ้ย่างชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
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ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก สามารถต่อรองราคาได ้ดา้นช่องว่างทางการจดัจ าหน่าย 

ผูว้ิจยัพบว่ามี 5 ปัจจยัคือ สถานที่ตั้งอยู่ใกลส้ถานศึกษา สถานที่ตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน/ตลาด 

จดัวางสินคา้ตามขนาด จดัวางสินคา้แยกชาย-หญิง สามารถซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียนไดต้ามร้านคา้

ตวัแทนจ าหน่ายไดส้ะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูว้ิจยัพบว่ามี 5 ปัจจยัคือ มีคูปองหรือระบบ

สมาชิก เพื่อรับส่วนลด มีการลดราคาเม่ือซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนหลายชุด มีการรับประกนัสินคา้ 

สามารถเปล่ียน/คืน กรณีสินคา้มีปัญหา บริการปักช่ือฟรี/ด่วน มีการแจกของแถมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองแบบหรืออุปกรณ์การเรียน เช่น ปากกา ถุงเทา้ ฯลฯ ปัจจยัดา้นสร้างตราผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัพบว่า

มี 3 ปัจจยัคือ ตราสินคา้ท่ีจดจ าไดง่้าย ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เจาะจงเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิมท่ีเคยใช ้

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผูว้ิจยัพบว่ามี 6 ปัจจยัคือ มีพนกังานให้ค  าแนะน าในการซ้ือ

เคร่ืองแบบชุดนกัเรียน ความเป็นกนัเองระหว่างร้านคา้กบัผูซ้ื้อ มีสถานท่ีใหท้ดลองเส้ือผา้ชุดนกัเรียน 

มีท่ีจอดรถเพียงพอ และไม่เสียค่าบริการ มีการจดัเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนเป็นหมวดหมู่สะดวกใน

การเลือกซ้ือ ความสะอาดภายในร้านขายเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน ปัจจยัดา้นใชพ้นกังานขาย ผูว้ิจยั

พบว่ามี 3 ปัจจยัคือ การขายโดยพนกังานขายเคร่ืองแบบโดยเฉพาะ การขายโดยนกัศึกษาฝึกหัด 

การขายโดยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ปัจจยัดา้นการปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด ผูว้ิจยัพบว่ามี 4 ปัจจยั

คือ การซ้ือขายดว้ยเงินสด การซ้ือขายผา่นบตัรเครดิต ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

สินคา้ การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้  

  1.6 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

  สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน
ของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิก ท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองแตกต่างกนั สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดงัน้ี 
  ผลการศึกษา แสดงว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเลือกซ้ือสินค้า 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบั
นยัส าคญัใดๆ เลย 
  ผลการศึกษา แสดงว่าอายมุีความสัมพนัธ์กบับุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ อยา่งมี
ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.000 กล่าวคืออายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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  ผลการศึกษา แสดงว่าอาชีพมีความสัมพนัธ์กับจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือ
สินคา้ อยา่งมีระดบันยัส าคญัที่ 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.046 กล่าวคืออาชีพของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อจ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  ผลการศึกษา แสดงว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียน
แตกต่างกัน ในประเด็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตหนองแขม ไดแ้ก่ จ  านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือสินคา้  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.002 , 0.009 
ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  ผลการศึกษา แสดงว่าจ านวนสมาชิกไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถี่ในการเลือกซ้ือ
สินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ี
ระดบันยัส าคญัใดๆ เลย 
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเทียบความแตกต่างกบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองแตกต่างกนั  สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 2 ดงัน้ี 
  ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครอง
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนแตกต่างกัน ในประเด็นพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ
ผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขม ได้แก่ ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินค้า 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี P-Value เท่ากบั 0.000 , 
0.001 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นราคา ผูว้ิจยัพบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด
นกัเรียนแตกต่างกนั ในประเดน็พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในเขตหนองแขม ได้แก่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้  
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี   P-Value เท่ากบั 0.020 , 0.008 ตามล าดบั 
แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูว้ิจยัพบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนแตกต่างกนั ในประเด็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
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ชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม ไดแ้ก่ จ  านวนเงินต่อคร้ังท่ี
ใชใ้นการซ้ือสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.000 , 0.000 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของ
ผูป้กครองนักเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนแตกต่างกนั ในประเด็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.028 , 0.000 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นการสร้างตราผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการสร้างตรา
ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนแตกต่างกนั ในประเด็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเลือก
ซ้ือสินคา้ จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี
ค่า P-Value เท่ากบั 0.037 , 0.000 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนแตกต่างกนั ในประเด็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.001 , 0.000 , 0.002 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆ  
ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นการใชพ้นักงานขาย ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการใชพ้นกังาน
ขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนแตกต่างกนั ในประเด็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุด
นักเรียนของผูป้กครองนักเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.012 , 0.000 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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  ดา้นการปฏิบติัและควบคุมตลาด ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน
ของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขมใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการปฏิบติั
และควบคุมตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนแตกต่างกนั ในประเด็นพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม ไดแ้ก่ ช่วงเวลา
ท่ีซ้ือสินคา้ จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย
มีค่า P-Value เท่ากบั 0.042 , 0.005 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสังคมเปรียบเทียบความแตกต่างกับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองแตกต่างกนั  สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ดงัน้ี 
  ชนชั้นทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนแตกต่างกนั ในประเด็น
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม 
ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
สินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.007 , 0.000 , 0.000 
ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
  สถาบนัครอบครัวส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนแตกต่างกนั ในประเด็น
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม 
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.000 , 0.002 , 0.000 ตามล าดบั แต่ขอ้อ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกนั 
  สถาบันการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดนกัเรียนแตกต่างกนั ในประเด็น
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม 
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากับ 0.000 , 0.000 , 0.000 ตามล าดับ 
แต่ขอ้อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
 

2.  การอภิปรายผล 

 2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  กลุ่มผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดย

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ30-40 ปี มีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท มีจ านวนสมาชิก 0-2 คน ประกอบ
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อาชีพเกษตรกร/รับจา้งทัว่ไปหรือรับราชการ ซ่ึงต่างๆเหล่าน้ีมีเงินเดือนนอ้ย เน่ืองมาจากผลกระทบ

ทางภาวะเศรษฐกิจท่ีผ่านมา พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองจึงจ ากดัการซ้ือ 

โดยข้ึนอยูก่บัเหตุผลจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือชุดนกัเรียนใหม่ เพราะชุดเดิมเลก็เกิน ดงันั้น คนเหล่าน้ีสนใจ

สินคา้ท่ีมีราคาถูก และคุณภาพท่ีดี เพื่อให้ไดสิ้นคา้ตามท่ีผูป้กครองตอ้งการ ผูป้กครองจึงท าการ

เปรียบเทียบราคาและคุณภาพตามแหล่งซ้ือชุดนกัเรียน ถา้มีการต่อรองราคาไดห้รือลดราคาให้และ

การบริการท่ีดี เช่น การปักช่ือฟรี สามารถท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดโ้ดยง่าย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2548: 110-111)) ซ่ึงศึกษากระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคอาจตดัสินใจท่ีจะซ้ือ ไม่ซ้ือ ข้ึนอยู่กบัพื้นฐานของเหตุผล เช่น ตน้ทุน 

คุณภาพ และการใชง้านหรือความรู้สึก  

 2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียน

ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มี  8 ด้าน คือ 

  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัพบว่า ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเคร่ืองแบบชุด
นักเรียนผลิตจากวตัถุดิบที่มีคุณภาพดี รองลงมา คือ เคร่ืองแบบชุดนักเรียนที่มีความคงทนใน
การใช้งาน และตามดว้ยเคร่ืองแบบชุดนักเรียนมีรูปทรงท่ีทนัสมยั โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ผลิตภณัฑท่ี์ดีสามารถเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคไดง่้าย และสามารถแสดงประสิทธิภาพของตวัผลิตภณัฑ์
ดว้ยตวัมนัเอง เพราะเหตุน้ีท าให้ตวัผูบ้ริโภคประทบัใจกบัสินคา้จึงเกิดการซ้ือใชซ้ ้ าหรือบอกต่อ 
โดยผูป้ระกอบการไม่ตอ้งเสียค่าโฆษณา และเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคไดเ้ร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุปัญญา 
ไชยชาญ (2538: 37) ไดก้ล่าวถึง ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา ผูบ้ริโภคจะใช้
ราคาเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินคุณค่าและคุณภาพ ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของ
ลูกคา้ได ้
  ปัจจยัดา้นราคา ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ราคาท่ีระบุไว้
อยา่งชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสามารถต่อรองราคาได ้จึงเป็นส่ิงจูงใจใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจ
ไดง่้ายข้ึน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรแสดงป้ายราคาไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อให้
ลูกคา้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   เอมอร วงษศิ์ริ (2546: 42) ไดก้ล่าวถึง การก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมกบัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจูงใจใหเ้กิดการซ้ือ 
  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูว้ิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
ไดแ้ก่ การจดัวางสินคา้แยกชาย-หญิง จดัวางสินคา้ตามขนาด สถานท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานศึกษา สถานท่ี
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ตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน/ตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าผูบ้ริโภคตอ้งการความ
สะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ ทางผูป้ระกอบการควรจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่สินคา้ ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพและโดดเด่น เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นสินคา้ว่าเป็น  
ชุดนกัเรียนทั้งแบบและขนาดต่างๆ อยา่งควบถว้น ซ่ึงสินคา้คุณภาพดี ทั้งน้ีการแยกสินคา้ชายหญิง
ออกจากกนักท็  าใหผู้บ้ริโภครู้สึกความเป็นส่วนตวัมากข้ึน และลดการแออดัของจ านวนผูบ้ริโภค ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ศรีสุภา สหชยัเสรี (2545: 107) ไดก้ล่าวถึง โครงสร้างช่องทางการขายซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรม เพื่อใชเ้คล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด คือ สถาบนัทางการตลาดการจดัจ าหน่ายเป็นการกระจายสินคา้ให้กบั
ผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการซ้ือ 
  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
ไดแ้ก่ บริการปักช่ือฟรี / ด่วน มีการรับประกนัสินคา้สามารถเปล่ียน / คืน กรณีสินคา้มีปัญหา และมี
คูปองหรือระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
ชุดนกัเรียนพร้อมการปักช่ือฟรีเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากตามกฎระเบียบโรงเรียนแต่ละแห่งมีการ
ก าหนดรูปแบบชุดนกัเรียนท่ีแตกต่างกนัออกไปหรือในสถาบนัเดียวกนั ก็ยงัมีการก าหนดรูปแบบ
ชุดนกัเรียนท่ีไม่เหมือนกนัในแต่ละระดบัชั้น จึงเป็นส่ิงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ควรเลง็เห็นการส่งเสริมการตลาดเป็นส่ิงส าคญัในการเพิ่มยอดขายใหก้บัผูป้ระกอบการเป็นหลกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ฉตัยาพร เสมอใจ (2547: 53) ผลการศึกษาน้ีไดก้ล่าวถึง กระตุน้ใหลู้กคา้ตามในส่ิงท่ี
เราคาดหวงั ไดแ้ก่ การรู้จกัและตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ ์เกิดความตอ้งการใช ้และตดัสินใจซ้ือและ
ซ้ือมากข้ึน โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย และการตลาดทางตรง ท่ีมี
คุณสมบติั ขอ้ดี และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั 
  ปัจจยัดา้นสร้างตราผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจ ัยพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
ไดแ้ก่ ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ตราสินคา้ท่ีสามารถจดจ าง่าย และเจาะจงเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์ี่หอ้เดิมท่ี
เคยใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Al Ries และ Laura Ries (1998, อา้งถึงใน ฉตัยาพร 
เสมอใจ, 2549: 252) ไดเ้ขียนถึง “การสร้างตราผลิตภณัฑ ์คือการสร้างส่ิงท่ีสามารถจ าแนกความ
แตกต่างระหวา่งสินคา้ของเรากบัคู่แข่งอ่ืนๆ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก” สรุปไดว้่า
ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง ส่วนใหญ่จะสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสินคา้เพื่อจดจ าง่าย เม่ือผูบ้ริโภคพึ่งพอใจ
กบัสินคา้ ผูบ้ริโภคจะซ้ือใชซ้ ้ า โดยจ าจากแบรนดสิ์นคา้นั้นเอง 
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  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 

ไดแ้ก่ ความเป็นกนัเองระหว่างร้านคา้กบัผูซ้ื้อ มีการจดัเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนเป็นหมวดหมู่สะดวก

ในการเลือกซ้ือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ และไม่เสียค่าบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ฤดี หลิมไพโรจน์ (2548: 33) ไดก้ล่าวถึง กิจกรรมการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงต่อกนัอยา่งมี

ล าดบัขั้นตอน มีแบบแผนแน่ชดัอนัเป็นลกัษณะพิเศษของการบริการท่ีตอ้งบริโภคระหว่างขั้นตอน

การผลิตท าใหก้ระบวนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนนั้นเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพและความพึงพอใจของ

ลูกคา้อยา่งสูง ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญักบักระบวนการใหบ้ริการในแต่ละขั้นเป็นอยา่ง

ยิง่ และสอดคลอ้งกบั Kotler (2000 : 16) ไดก้ล่าวถึง การบริการและบรรยากาศในร้านเป็นเคร่ืองมือ

หลกัท่ีจะท าให้ลูกคา้เห็นความแตกต่าง รวมทั้งบรรยากาศของร้านตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย และน าไปสู่การซ้ือสินคา้  

  ปัจจยัดา้นใชพ้นกังานขาย ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก ไดแ้ก่ 
การขายโดยพนกังานขายเคร่ืองแบบนกัเรียนโดยเฉพาะ การขายโดยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ การขายโดย
นกัศึกษาฝึกหดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั โชติอนนัต ์พลต้ือ (2555: 2) ไดก้ล่าวถึง
การขายโดยใช ้พนกังานขายนั้น ยงัมีการใชโ้บวช์วัร์ เอกสาร ใบปลิว วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยใน
การน าเสนอขายของพนกังาน ตลอดจนเป็นหลกัฐานอา้งอิงและสามารถมอบไวใ้หลู้กคา้เพื่อศึกษา
ขอ้มูลเพิ่มเติม และสอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2542: 426) ไดก้ล่าวถึง การใชพ้นกังานขาย ท า
หนา้ท่ีเช่ือมระหว่างบริษทักบัลูกคา้ เป็นตวัแทนของบริษทั เป็นผูน้ าข่าวสารเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีบริษทั
ตอ้งการกลบัมายงับริษทั ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งพิจารณาอยา่งหนกัในเร่ืองการออกแบบกองก าลงัการขาย 
หลกัการขายโดยพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งไดรั้บการฝึกหัดให้รู้วิธีการวิเคราะห์และบริการ
ลูกคา้ สรุปไดว้า่ ความพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ท่ีท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้า 
  ปัจจยัดา้นการปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมาก ไดแ้ก่ การซ้ือขายดว้ยเงินสด ใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินคา้ 
และการซ้ือขายผา่นบตัรเครดิต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูป้กครองตอ้งการสภาพคล่องในการใช้
จ่าย ซ่ึงช่วงเปิดเทอมแรกมีค่าใชจ่้ายในจ านวนท่ีสูง ผูป้กครองตอ้งการผอ่นช าระโดยทางบตัรเครดิต 
ซ่ึงมีผูบ้ริโภคจ านวนหน่ึงตอ้งการ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรวางแผนทางการตลาดในการเตรียมรับ
ผูบ้ริโภคในจ านวนท่ีเยอะ และตอ้งการสินคา้ท่ีเร็ว โดยมีวิธีรับมือกบัปัญหาแกไ้ขเฉพาะหน้าต่อ
ลูกคา้ที่ดี เพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยการใส่ใจในรายละเอียดเลก็นอ้ย เช่น การมี
เคร่ืองรูดบตัรไวใ้นร้านคา้ เพื่อความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปราณี  จิตกรณ์กิจศิลป์ 
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(2540: 2)ไดก้ล่าวถึง การควบคุมทางการตลาดอยา่งเพียงพอจะน าไปใชอ้ยา่งไดผ้ล การควบคุมท่ีดี
จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเมื่อมีแผนงานที่ดี ซ่ึงคุณลกัษณะองัหน่ึงของแผนงานที่ดี คือความสามารถวดั
ประสิทธิภาพในแต่ละจุดของแผนงานไดอ้ยา่งชดัเจนหรือแผนงานท่ีดีตอ้งมีเป้าหมายไวเ้ป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์
ยอดขายเป็นจ านวนเงินเท่าไร ยอดก าไรเป็นจ านวนเงินเท่าไร ฯลฯ การควบคุมทางการตลาดเป็น
หนา้ท่ีหลกัอยู่สองประการ ประการแรก คือควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนงาน และประการ
ท่ีสองเพื่อติดตามวิเคราะห์แผนงานท่ีวางไว ้เพื่อดูว่ามีอะไรท่ีจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงหรือไม่ ในการ
ติดตามควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามแผนงาน  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งสร้างระบบเตือนภยัให้ทราบ
ล่วงหนา้ เม่ือมีส่ิงท่ีเร่ิมไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะแกไ้ขสถานการณ์ไดท้นัท่วงที 
 2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านสังคมทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 
  ชนชั้นทางสังคม ผูว้ิจยัพบว่า ผูป้กครองโดยส่วนใหญ่ จะตอบระดบักลางค่อนไป
ทางสูง เพราะผูป้กครองสามารถมีสภาพคล่องในการใชจ้่ายให้แก่บุตร และประกอบอาชีพ
เกษตรกร/รับจา้งทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2541: 46-47) ไดก้ล่าวถึง ชั้นในสงัคมท่ี
ถูกก าหนดโดยสมาชิกของสังคม พฤติกรรมการซ้ือของปวงชนไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากมายจากชั้น
ทางสังคมชั้นท่ีเขาสังกดัอยู่ เกณฑใ์นการแบ่งชั้นทางสังคมมีมากมายท่ีนิยมใชก้นัแบบหน่ึงก็คือ 
ทรัพยส์มบติั การศึกษา อาชีพ และรายได ้ถา้มีทรัพยส์มบติัมาก การศึกษาก็ดีข้ึน อาชีพก็จะดีและ
รายไดก้จ็ะสูงข้ึน ท าใหบุ้คคลท่ีมีส่ิงดงักล่าวอยูใ่นชั้นทางสงัคมสูงข้ึน มิฉะนั้นแลว้บุคคลก็จะสังกดั
ชั้นทางสงัคมต ่าลงส าหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงมหาดไทยเคยจดัแบ่งออกเป็นชั้นทางสงัคมชั้น
ต่างๆ โดยใชเ้กณฑต่์างๆ ดงัต่อไปน้ี ชั้น ก. : กลุ่มอิทธิพลสูงสุด (The Elite Group) ชั้น ข. : กลุ่ม
ชั้นสูง (The Upper Class) ชั้น ค. : กลุ่มชนชั้นกลาง (The Upper-Middle Class) ชั้น ง. : ชั้นกลาง
ระดบัต ่ากวา่ (The Lower Middle Class) ชั้น จ. : ชั้นต ่า (The Lower Class)  
  สถาบนัครอบครัว ผูว้ิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นผูป้กครอง 
เน่ืองจากการผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองในเขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร และผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยส่วนใหญ่จะเป็นตวัผูป้กครองเอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ดลยา จาตุรงคกุล (2549: 224) ไดก้ล่าวถึง หน่วยสังคมแรกเร่ิมของมนุษยซ่ึ์งเป็นตวั
แปรส าคญัในการก าหนดบทบาท ทศันคติ รสนิยม รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลหน่วยสังคมท่ี
เราเรียกกนัว่าครอบครัวนั้น ครอบครัวเป็นกลุ่มปฐมภูมิ ท่ีส าคญัของบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีหลายอยา่ง 
เร่ิมตั้งแต่การท าหนา้ท่ีกลัน่กรองพฤติกรรมบุคคล อบรมกฎระเบียบสังคม สร้างสมทศันคติ ค่านิยม 
ตลอดจนก่ออิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมบุคคล การบริโภคใน
รูปแบบท่ีแตกต่างหลากหลายกนัไป 
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  สถาบนัการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่าผูป้กครองท่ีตวัผูท้  าวิจยัตอ้งการศึกษา กลุ่มพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยวดัจากโรงเรียน

รัฐบาลในเขตหนองแขม ซ่ึงมีโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตหนองแขม 6 โรงเรียน คือโรงเรียนวดั

หนองแขม, โรงเรียนวดัอุดมรังสี, โรงเรียนประชาบ ารุง, โรงเรียนบา้นขนุประเทศ, โรงเรียนคลอง

บางแวก, โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวิมล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ราชกิจจานุเบกษา (2551 : 45) ไดก้ล่าวถึง 

ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองแบบนกัเรียน พ.ศ.2551 มาตรา 6 สถานศึกษาใดมีความประสงคจ์ะขอใช้

เคร่ืองแบบนกัเรียนเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดตามมาตรา 5 วรรคสอง ใหย้ืน่ค  าขออนุญาต

ต่อกระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ท าให้โรงเรียนตอ้งก าหนด

รูปแบบของชุดนกัเรียนข้ึนมาเพื่อเป็นเอกลกัษณ์ จดจ าง่ายต่อแก่โรงเรียน และเป็นการสร้างกฎระเบียบ

ให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกนั กฎระเบียบดา้นเคร่ืองแต่งกายท่ีทางโรงเรียนเป็น  

ผูก้  าหนดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้ป้กครองและนกัเรียนจ าเป็นจะตอ้งตดัสินสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองแบบนกัเรียนให้ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีผูป้กครองนกัเรียน

และนกัเรียนได้ไปซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียนตามท่ีโรงเรียนได้จัดจ าหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและ

ร้านคา้ท่ีโรงเรียนไดจ้ดัเตรียมมาให้เพื่อความสะดวกแก่ผูป้กครอง ราคาถูกกว่าทอ้งตลาดและเป็น

เคร่ืองแบบท่ีถูกตามระเบียบของโรงเรียน และยิ่งไปกว่านั้นทางโรงเรียนไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้

ผูป้กครองซ้ือกบัทางโรงเรียนเพราะก าไรจากการขายไดจ้ะน ามาพฒันาโรงเรียนเป็นการสนบัสนุน

โรงเรียนทางหน่ึง ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงใหค้วามนิยมซ้ือภายในโรงเรียนดว้ยเหตุน้ี 

 2.4 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครองระดับประถมศึกษา
ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
  ความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียน จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
ส่วนใหญ่ ลว้นมีพฤติกรรมในการซ้ือเหมือนกนั คือ ความไม่แน่นอนในการซ้ือ อาจเป็นเพราะการ
เปิดเทอมท่ีไม่แน่นอน จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั หรือผลจากการเกิดภาวะอุทกภยั 
เช่นปี 55 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเล่ือนการเปิดภาคการศึกษา โดยรวมแลว้ผูป้กครองจะซ้ือชุดนกัเรียนปีละคร้ัง
จากการเปิดเทอมการศึกษาแรก และซ้ืออีกคร้ังคร่ึงเทอม 2 แต่เป็นจ านวนท่ีนอ้ยกว่า ซ่ึงตรงกบั
อนัดบัท่ี 2 ท่ีผูป้กครองเลือกซ้ือชุดนกัเรียน 6 เดือน/คร้ัง  
  ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครองหรือ  
ตวันกัเรียนเป็นผูซ้ื้อ นิยมซ้ือสินคา้ในวนัเสาร์ - วนัอาทิตย(์วนัหยุดราชการ) ช่วงเวลาในการซ้ือ 
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11.30-15.30  เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีผูป้กครองและตวันกัเรียนสามารถอยูด่ว้ยกนัพร้อมหนา้ของครอบครัว 
ส่วนมากใชเ้วลาในการซ้ือชุดนกัเรียนไม่เกิน 1 ชัว่โมง หรือนอ้ยกว่า 30 นาทีในการเลือกซ้ือ ซ่ึงจะ
พิจารณาตวัสินคา้เป็นอย่างแรก และตามดว้ยขนาดไซส์ จะท าการลองชุดนกัเรียน เพราะค านึงถึง
ความสบายในการใส่แลว้ค านึงถึงกฎระเบียบเร่ืองเคร่ืองแต่งกายของสถานศึกษาท่ีผูใ้ชชุ้ดนกัเรียน
สงักดัอยูด่ว้ย 
  เม่ือลูกคา้ไดท้  าการเลือกสินคา้และลองสินคา้ แมไ้ม่เกิน 1 ชัว่โมงแต่ทางร้านควรมี
การใส่ใจในการจดัร้าน เตรียมท่ีนัง่รอ ใหส้ าหรับลูกคา้เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ดงันั้นทางร้านคา้ควรมีการเตรียมพร้อมในการให้บริการลูกคา้อยูต่ลอดเวลา และอาจจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อกระตุน้การซ้ือให้กบัลูกคา้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้กบั
ทางร้านคา้ไดง่้ายโดยไม่คิดท่ีจะซ้ือสินคา้กบัทางหา้งสรรพสินคา้ 
  จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ อนัดบั 1 ใชจ่้ายอยูท่ี่ 500-1,000 บาท อนัดบั 
2 ใชจ่้ายอยูท่ี่ 1,001-1,500 บาท ต่อคร้ังท่ีซ้ือ เพราะเน่ืองมาจากการซ้ือสินคา้ ณ ปัจจุบนั ทางรัฐบาล
ให้นโยบายการเรียนฟรี คือให้งบค่าชุดนกัเรียนประถม 360 บาทต่อเด็กนกัเรียน 1 คน โดยตอ้งน า
ใบเสร็จจากการซ้ือสินคา้ไปยืน่ของรับเงินท่ีโรงเรียนเพื่อเป็นหลกัฐาน ซ่ึงเป็นการกระตุน้การซ้ือให้
ผูป้กครองไดอี้กทาง  
  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยส่วนใหญ่เป็นตวัผูป้กครอง ซ่ึงเป็นฐานก าลงัเงิน
ในการสนบัสนุนบุตรโดยตรง   
  ดงันั้น ประเด็นส าคญัของงานวิจยัช้ินน้ีจึงอยูท่ี่ว่าแหล่งข่าวสาร (Source) ชนิดใด 
สาระแห่งข่าวสาร (Message) ประเภทใด และส่ือ (Media) ของข่าวสารรูปแบบใด จะมีผลอยา่ง
ส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง กล่าวอีกแง่หน่ึงระบบการส่ือสารมีอิทธิพล
หรือความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บข่าวสาร ซ่ึงหมายถึงผูป้กครอง ในลกัษณะใดหรืออย่างไร
นัน่เอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทุกส่ือมีความส าคญัต่อผูผ้ลิตเท่าๆ กนัหรือผูผ้ลิตจะตอ้งน า
ข่าวสารท่ีไดรั้บรู้จากทุกช่องทางมาประมวลตดัสินใจก่อน 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 8 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
               จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมในการเลือกการซ้ือชุดนักเรียนของ
ผูป้กครองทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูป้กครองตอ้งการคุณภาพสินคา้ท่ีคงทนในการใชง้าน ผูป้ระกอบการควร
เนน้ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ทั้งดา้นมาตรฐานสินคา้ และความสม ่าเสมอดา้นคุณภาพ ขณะเดียวกนั   
ก็ตอ้งให้ความส าคญักบัการมีสินคา้ครบตามแบบและขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ การวางแผนระบบ
คลงัสินคา้ เพื่อพยากรณ์ยอดขายไดล่้วงหนา้ของสินคา้แต่ละแบบเพื่อให้เพียงพอในช่วงฤดูกาลขาย 
ซ่ึงช่วยให้สะดวกในการซ้ือขาย โดยลูกคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาไปหาร้านคา้อ่ืน เป็นการเพิ่มความพึ่งพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ และไม่เสียโอกาสในการขาย 
  ปัจจยัดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรท าการส ารวจตลาดและตรวจสอบราคาคู่แข่ง
รายอ่ืนๆ เพื่อตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ ขณะเดียวกนัควรเปิด
โอกาสให้ลูกคา้ไดต่้อรองราคาไดใ้นระดบัหน่ึง ควรมีราคาระบุไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงท าให้กระตุน้
ความตอ้งการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือไปโดยง่าย  
  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรเนน้การขายตามแหล่งสถานท่ี
ตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน/ตลาด หรือสถานศึกษา เพื่อความสะดวกของผูป้กครอง และ เขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดง่้าย ซ่ึงกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือของผูป้กครอง 
  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรเนน้บริการการปักช่ือฟรี/ด่วน  
รวมถึงการส่งมอบงานให้รวดเร็วทนัเวลาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มีการรับประกันสินคา้สามารถ
เปลี่ยน/คืน กรณีสินคา้มีปัญหา เป็นปัจจัยส าคญัที่สร้างอ านาจการตดัสินใจซ้ือได้ง่าย โดย
รับประกนัคุณภาพสินคา้จากการรับประกนัการเปล่ียน/คืนสินคา้ ขณะเดียวกนัเป็นการสร้างความมัน่ใจ
ในตวัสินคา้เพิ่มมากยิง่ข้ึน 
  ปัจจยัดา้นสร้างตราผลิตภณัฑ ์เป็นส่วนหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั
ตราสินคา้ในเร่ืองท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และสามารถจดจ าง่ายเม่ือผูป้กครอง
นึกถึงสินคา้ประเภทน้ีจะตอ้งเป็นผลิตภณัฑย์ี่หอ้เดิมท่ีเคยใช ้และไดท้ดลองการใชง้านว่ามีคุณภาพ
ท่ีดี และคงยงัจะซ้ือใชซ้ ้ า 
  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ควรใหบ้ริการดว้ยความเป็นกนัเองระหวา่งร้านคา้
และผูซ้ื้อ บริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถทดลองสวมใส่เส้ือผา้ชุดนกัเรียนได ้ส่ิงท่ี
อ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ และไม่เสียค่าบริการ ซ่ึงส่ิงเล็กน้อย
เหล่าน้ีสามารถสร้างความประทบัใจผูบ้ริโภคได ้
  ปัจจยัดา้นใชพ้นกังานขาย ส่วนหน่ึงท่ีผูป้กครองจะตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนตอ้งข้ึนอยู่
กบัค  าแนะน าจากผูข้ายท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูซ้ื้อ ระดบัความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ท่ี
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ตอ้งการให้มีพนกังานขายเคร่ืองแบบนกัเรียนโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดี สามารถตอบสนองต่อลูกคา้และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้
  ปัจจยัดา้นการปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด โดยส่วนใหญ่การซ้ือขายดว้ยเงินสด
และควรมีบริการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต เพื่ออ านวยความสะดวกกบัลูกคา้ท่ีมีปัญหาในกรณีท่ีตอ้ง
ช าระดว้ยเงินสด ดงันั้นเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการขายหรือการตดัสินใจซ้ือของผูป้กครองไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ทางร้านคา้ควรปรับกลยุทธ์ตามส่ิงเหล่าน้ีเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค แต่ขอ้ควรระวงั เน่ืองจากผล
การวิเคราะห์กลุ่มผูป้กครองในเขตหนองแขมมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน และมีอาย ุ30-40 
ปี มีจ านวนบุตร 0-2 คน โดยส่วนมาก ส่งผลท าใหก้ารปรับราคาหรือท าการเพิ่มราคาเป็นไปไดย้าก 
ผูล้งทุนควรควบคุมราคาตน้ทุนวตัถุดิบ และผลิตคุณภาพท่ีดี ไปควบคู่กนั 
 3.2 ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บแบบสอบถาม ท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน
หน่ึงท่ีไม่เขา้ใจในแบบสอบถาม ท าใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมีความผดิพลาด ส่งผลใหผู้ว้ิจยัตอ้งท าการเก็บ
แบบสอบถามซ ้ าอีกรอบ เพื่อหลีกเล่ียงหรือไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน ดงันั้นในการศึกษา
คร้ังต่อไปจึงควรท าการอธิบายใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจในทางเดียวกนัผูว้ิจยั เพื่อใหไ้ดค้  าตอบ
ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะไดข้อ้ผดิพลาดท่ีนอ้ยท่ีสุด 
  3.2.2 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
อาจท าให้การศึกษาไม่ครอบคลุม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากลุ่มประชากร
ทัว่ประเทศหรือจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อท าใหผ้ลการศึกษาครอบคลุมมากท่ีสุด 
  3.2.3 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ-เชิงประมาณโดยใชแ้บบสอบถาม 
ซ่ึงค าตอบท่ีไดรั้บอาจไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษา
เชิงคุณภาพเพิม่เติมเพื่อใหไ้ดค้  าตอบและรายละเอียดเชิงลึกมากยิง่ข้ึน (In-Dept- Interview)  
  3.2.4 ในการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีจะใช้ในการวิจัยให้หลากหลายมากยิง่ข้ึน เพื่อ
สามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนไดล้ะเอียด
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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เลขท่ี........... 

แบบสอบถาม 
เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครองระดบัประถมศึกษา  

กรณีศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
______________________________________________________________________ 

วตัถุประสงค์ 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของ

ผูป้กครองระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง

ระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 4. ศึกษาปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง

ระดบัประถมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 
ค าช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นสงัคม 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามในคร้ังน้ีจะเกบ็เป็นความลบัเพื่อใชใ้นการศึกษาเท่านั้น 

  เพื่อหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาแบบสอบถามวา่ ค  าถามแต่ละขอ้มีความเหมาะสมหรือไม่ 
ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย () ลงในช่องวา่ง โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  +1 หมายถึง     ค าถามมีความเหมาะสม 
      0 หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่ค  าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
   -1 หมายถึง     ค าถามไม่มีความเหมาะสม 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครองระดับประถมศึกษา  

กรณีศึกษา : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คะแนน 

คะแนนเฉลีย่ 
+1 0 -1 

1. เพศ  
     ชาย                             หญิง 

3 - - 1.00 

2. อาย ุ 
     นอ้ยกวา่ 30 ปี        30 – 40  ปี 
     41 – 50  ปี         มากกวา่ 50 ปี 

3 - - 1.00 

3. อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร/รับจา้งทัว่ไป 
     พนกังานบริษทัเอกชน  อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 
     พอ่บา้น/แม่บา้น             อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................. 

3 - - 1.00 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
     ต  ่ากวา่  15,000  บาท      15,001 – 20,000  บาท  
     20,001 – 30,000  บาท   มากกวา่ 30,001 บาท                   

3 - - 1.00 

5. สมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นบุตรหรือหลานของท่าน 
     0 - 2 คน                         3 - 4 คน 
     5 - 6 คน         มากกวา่ 6 คนข้ึนไป 

3 - - 1.00 

รวมค่าเฉลีย่ IOC 1.00 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องตามระดบัความคิดเห็น 

               5 = ส าคญัมากท่ีสุด 4 = ส าคญัมาก 3 = ส าคญัปานกลาง 2 = ส าคญันอ้ย 1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ 
 

ระดบัความคดิเห็น 
คะแนน คะแนน

เฉลีย่ 
+1 0 -1 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

6. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนผลิตจากวตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพ 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

7. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมีแบบหลากหลาย 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

8. เคร่ืองแบบมีความคงทนในการใชง้าน 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

9. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมีหลายขนาด 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

10. เคร่ืองแบบชุดนกัเรียนมีรูปทรงท่ี
ทนัสมยั 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

ปัจจัยด้านราคา 

11. ราคาระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

12. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

13. ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

14. มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

15. สามารถต่อรองราคาได ้ 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

16. สถานท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานศึกษา 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

17. สถานท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน/ตลาด 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

18. จดัวางสินคา้ตามขนาด 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

19. จดัวางสินคา้แยกชาย-หญิง 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

20. สามารถซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียนได้
ตามร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายไดส้ะดวก 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

รวมค่าเฉลีย่ IOC 1.00 
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ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ 
 

ระดบัการใช้ประโยชน์ 
คะแนน คะแนน

เฉลีย่ +1 0 -1 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

21. มีคูปองหรือระบบสมาชิก เพื่อรับ
ส่วนลด 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

22. มีการลดราคาเม่ือซ้ือเคร่ืองแบบชุด
นกัเรียนหลายชุด 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

23. มีการับประกนัสินคา้ สามารถ
เปล่ียน / คืน กรณีสินคา้มีปัญหา 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

24. บริการปักช่ือฟรี / ด่วน 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

25. มีการแจกของแถมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองแบบหรืออุปกรณ์การเรียน เช่น 
ปากกา ถุงเทา้ ฯลฯ 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

ปัจจัยด้านสร้างตราผลติภัณฑ์ 

26. ตราสินคา้ท่ีจดจ าไดง่้าย 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

27. ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

28. เจาะจงเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิมท่ี
เคยใช ้

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

29. มีพนกังานใหค้  าแนะน าในการซ้ือ
เคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

30. ความเป็นกนัเองระหวา่งร้านคา้กบัผูซ้ื้อ 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

31. มีสถานท่ีใหท้ดลองเส้ือผา้ชุด
นกัเรียน 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

32. มีท่ีจอดรถเพียงพอ และไม่เสีย
ค่าบริการ  

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

33. มีการจดัเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนเป็น
หมวดหมู่ สะดวกในการเลือกซ้ือ 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

รวมค่าเฉลีย่ IOC 1.00 
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ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ 
 

ระดบัการใช้ประโยชน์ 
คะแนน คะแนน

เฉลีย่ +1 0 -1 

34. ความสะอาดภายในร้านขาย
เคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

ปัจจัยด้านใช้พนักงานขาย 

35. การขายโดยพนกังานขายเคร่ืองแบบ
นกัเรียนโดยเฉพาะ 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

36. การขายโดยนกัศึกษาฝึกหดั 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

37. การขายโดยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

ปัจจัยด้านการปฏิบัตแิละควบคุมทางการตลาด 

38. การซ้ือขายดว้ยเงินสด 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

39. การซ้ือขายผา่นบตัรเครดิต 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

40. ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ 

5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

41. การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้ 5 4 3 2 1 3 - - 1.00 

รวมค่าเฉลีย่ IOC 1.00 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยสังคม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

ข้อมูลเกีย่วปัจจัยสังคม 
คะแนน คะแนน

เฉลีย่ +1 0 -1 

ชนช้ันทางสังคม 
42. ผูป้กครองคิดวา่ท่านอยูใ่นต าแหน่งใดในชนชั้นทางสงัคมท่ี
แบ่ง 4 ระดบั ต่อไปน้ี  
       ระดบัต ่า                ระดบักลางค่อนไปทางต ่า 
       ระดบักลางค่อนไปทางสูง   ระดบัสูง 
       ไม่ทราบ 
 

3 - - 1.00 
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ข้อมูลเกีย่วปัจจัยสังคม 
คะแนน คะแนน

เฉลีย่ +1 0 -1 

สถาบันครอบครัว 
43. อ านาจการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนโดยส่วนใหญ่ภายใน
ครอบครัวคือใคร 
       พอ่                             แม่ 
       พี ่                     นอ้ง 
       ญาติ             

3 - - 1.00 

สถาบันการศึกษา 
44. บุตรหลานของท่านเรียนในสถาบนัใด 
       โรงเรียนรัฐบาล                โรงเรียนเอกชน 
       โรงเรียนนานาชาติ             อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................. 

3 - - 1.00 

รวมค่าเฉลีย่ IOC 1.00 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครอง 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ
ผู้ปกครอง 

คะแนน คะแนน
เฉลีย่ +1 0 -1 

45. ท่านซ้ือเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนบ่อยคร้ังเพยีงใด  
       2 เดือน/คร้ัง                          6 เดือน/คร้ัง 
       4 เดือน/คร้ัง                          ไม่แน่นอน 
 

3 - - 1.00 

46. ท่านไปซ้ือสินคา้ในช่วงวนัใดมากท่ีสุด 
       วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
       วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์(วนัหยดุราชการ)    
        

3 - - 1.00 

47. ท่านซ้ือสินคา้เวลาใดมากท่ีสุด 
       7.30 - 11.30                     11.30 - 15.30 
       15.30 - 20.30                   อ่ืนๆ.....แลว้แต่สะดวก..... 

3 - - 1.00 
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ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ
ผู้ปกครอง 

คะแนน คะแนน
เฉลีย่ +1 0 -1 

48.ท่านใชเ้วลาในการซ้ือชุดนกัเรียน เป็นเวลานานเท่าไร (ต่อคน) 
       นอ้ยกวา่ 30 นาที             30นาที - 1 ชัว่โมง 
       1- 2 ชัว่โมง                     1ชัว่โมงข้ึนไป 

3 - - 1.00 

49.จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือชุดนกัเรียน 
       ต  ่ากวา่  500  บาท             501 – 1,000  บาท  
       1,001 – 1,500  บาท          มากกวา่ 1,501 บาท                   

3 - - 1.00 

50.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดนกัเรียน มากท่ีสุด คือบุคคลใด 
(เลือกเพียง 1 ขอ้) 
       นกัเรียน (ตวัผูใ้ช)้ 
       ผูป้กครอง 
       ครู 
       ญาติ พี ่นอ้ง 
       เพื่อน/แฟน 
       พนกังานขาย 

3 - - 1.00 

รวมค่าเฉลีย่ IOC 1.00 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
ค าช้ีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะ 

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

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

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีใ่ห้ข้อมูลในคร้ังนี ้

 

ลงช่ือ ...................................................ผูท้รงคุณวฒิุ 

                                              (........................................................) 

                      ................/............./................ 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.965 35 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

7 3.9325 .81215 400 

8 4.0275 .79266 400 

9 4.0400 .78098 400 

10 4.0150 .78824 400 

11 4.0400 .82772 400 

12 4.1025 .82989 400 

13 4.1575 .79326 400 

14 3.9475 .83755 400 

15 3.9475 .92025 400 

16 3.8875 .83761 400 
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 Mean Std. Deviation N 

17 4.1075 .87341 400 

18 4.0375 .80481 400 

19 3.9250 .85510 400 

20 3.9725 .87387 400 

21 3.7950 .84840 400 

22 3.6625 .84283 400 

23 3.6500 .90252 400 

24 3.9050 .89889 400 

25 4.2025 2.13140 400 

26 3.7000 .95513 400 

27 3.9025 .88880 400 

28 4.0700 .76914 400 

29 4.0200 .78813 400 

30 4.0000 .86131 400 

31 3.8625 .88632 400 

32 3.9650 .92516 400 

33 4.0175 .83603 400 

34 3.8800 .90976 400 

35 4.1275 .76662 400 

36 4.0700 .78845 400 

37 3.9000 .82565 400 

38 3.9200 .80325 400 

39 3.8875 .79146 400 

40 3.9225 .87945 400 

41 4.3175 .77666 400 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

7 134.9850 441.664 .520 .965 

8 134.8900 436.058 .706 .964 

9 134.8775 437.476 .673 .964 

10 134.9025 438.464 .636 .964 

11 134.8775 435.987 .677 .964 

12 134.8150 436.592 .657 .964 

13 134.7600 436.363 .696 .964 

14 134.9700 437.107 .636 .964 

15 134.9700 433.939 .659 .964 

16 135.0300 433.558 .740 .964 

17 134.8100 435.227 .661 .964 

18 134.8800 435.454 .713 .964 

19 134.9925 433.792 .717 .964 

20 134.9450 432.112 .748 .964 

21 135.1225 433.361 .736 .964 

22 135.2550 440.020 .547 .965 

23 135.2675 440.332 .500 .965 

24 135.0125 432.428 .718 .964 

25 134.7150 436.300 .216 .973 

26 135.2175 434.822 .611 .965 

27 135.0150 433.077 .708 .964 

28 134.8475 433.032 .826 .964 

29 134.8975 432.679 .816 .964 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

30 134.9175 430.933 .794 .964 

31 135.0550 429.992 .797 .964 

32 134.9525 428.732 .796 .964 

33 134.9000 430.331 .837 .963 

34 135.0375 431.199 .742 .964 

35 134.7900 434.873 .770 .964 

36 134.8475 432.190 .831 .964 

37 135.0175 434.739 .716 .964 

38 134.9975 433.957 .761 .964 

39 135.0300 433.352 .792 .964 

40 134.9950 430.536 .788 .964 

41 134.6000 440.130 .593 .965 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

138.9175 460.066 21.44915 35 
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