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บทคดัย่อ 

การวิจัยการศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตบางกะปิ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสนใจในคุณลกัษณะของชุดนักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตบาง
กะปิที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อชุดนักเรียน ด้วยวิธีของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis) โดยคุณลกัษณะที่มผีลต่อการตดัสนิใจชือ้ชุดนักเรยีนที่น ามาศึกษา ไดแ้ก่ ยีห่อ้ ราคา โปรโมชัน่ และ
เน้ือผา้ การวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยัซึ่งจะมกีารจ าลองชุดคุณลกัษณะอนัประกอบด้วย
ชุดคุณลักษณะจ านวน 13 ชุด โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ ในเขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 243 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ รอ้ยละ และการวเิคราะห์ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม(Conjoint analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกบั
คุณลกัษณะด้านราคามากที่สุด โดยให้ค่าความส าคญัที่ 55.20 โดยราคา 430 บาท คอื ราคาที่กลุ่มตวัอย่างให้
การตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ด, คุณลกัษณะในล าดบัทีส่องทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจต่อการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีน
นัน้ก็คอื ยี่ห้อ โดยให้ค่าความส าคญัที่ 23.44 โดย ตราสมอ คอืยี่ห้อที่มผีู้ตดัสนิใจซื้อมากที่สุด, คุณลกัษณะใน
ล าดบัทีส่ามทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจต่อการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีนนัน้ก็คอื เน้ือผา้ โดยใหค่้าความส าคญัที่ 
11.46  โดยเน้ือผา้ Air cool ทีม่ผีูต้ดัสนิใจซื้อมากที่สุด และคุณลกัษณะในล าดบัสุดทา้ยที่กลุ่มตวัอย่างให้ความ
สนใจต่อการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีนนัน้กค็อื โปรโมชัน่ โดยใหค่้าความส าคญัที ่9.50 โดยปักชื่อฟรทีีม่ผีูต้ดัสนิใจ
ซื้อมากทีสุ่ด 
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บทน า 
 นโยบายการบรหิารประเทศมสีาระส าคญัทีเ่น้นการพฒันาการศกึษาของประชาชน เพิม่คุณภาพการจดั
การศกึษาทุกระดบั  โดยขยายการศกึษาขัน้พื้นฐานจาก 9 ปีเป็น 12 ปี  รวมทัง้ให้การฝึกอบรมครู อาจารย์ทุก
คนอย่างต่อเน่ือง (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2522)  กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้เด็กไทยทุกคนต้องไดร้บัการศึกษา และเมื่อเขา้สถานศึกษาตอ้งสวมเครื่องแบบ
นักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน  พ .ศ. 2551  มาตรา4 ได้
ก าหนดความหมายของเครื่องแบบนักเรยีนไว้ คอื  เครื่องแบบนักเรยีนนัน้จะเป็นไปตามที่สถานศึกษาได้ท า
หนังสือขออนุญาตไปยงักระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนทุกคนจะต้องแต่งเครื่องแบบแบบเดียวกัน  โดย
เครื่องแบบนักเรยีนมพีระราชบญัญตัิไว้ในพุทธศกัราช 2482  ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน เพื่อประโยชน์ในการ
ประหยดัและความเป็นระเบียบเรยีบร้อย และสร้างวนัิยให้แก่นักเรยีน รวมทัง้เป็นการคุ้มครอง เพื่อมใิห้บุคคล
อื่นแต่งเครื่องแบบนักเรยีนโดยไม่มสีทิธทิีจ่ะแต่ง จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัิในช่วงเดอืนพฤษภาคมของ
ทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรยีนแรกแต่ละปีการศึกษาของโรงเรยีน ผู้ปกครองซึ่งมบีุตรหลานที่ก าลังศึกษาอยู่
หรอืก าลงัจะเขา้ระบบการศึกษาภาคบงัคบัจ าเป็นจะตอ้งรบัภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เพิม่ขึ้นจากช่วงปกติอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรยีน  ฯลฯ ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั  ได้
ท าการส ารวจในปี  พ.ศ. 2554  พบว่า  เฉพาะในช่วงเปิดเทอมมเีงนิสะพดัทัง้สิน้  50,000  ลา้นบาท  ส่วนใหญ่
ผู้ปกครองนักเรยีนสามารถเลอืกซื้อชุดนักเรยีนได้  2  ช่องทาง  คอืซื้อภายในโรงเรยีน  และซื้อทางห้างหรือ
รา้นคา้ทัว่ไปอาจเป็นหน้ารา้นหรอืทางออนไลน์ไดเ้ช่นกนั 

โดยทัว่ไปทางร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องแบบนักเรยีนมกัน ากลยุทธ์การตลาดมาใช้  เช่น  การลดราคา  
แจกของสมนาคุณ  บรกิารปักชื่อฟร ีซึ่งจะผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคหากผู้ประกอบการเขา้ใจ
ถงึผลของปัจจยัต่าง ๆ น้ีต่อการตดัสนิใจซื้อ จะสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดทีเ่หมาะสม 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
ผู้ปกครองในเขตบางกะปิ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายชุดนักเรยีนในการน าผล
การศกึษาไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการวางแผนกลยุทธ์และปรบัปรุงแผนการตลาดทีเ่หมาะสม  การส่งเสรมิ
กจิกรรมทางการตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อศกึษาความสนใจในคุณลกัษณะของชุดนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของผูป้กครองในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 ทราบแนวทางในการน าไปพฒันาแพ็คเกจชุดนักเรยีนที่เหมาะสมเพื่อน าเสนอขายให้กบัผู้ปกครองใน
เขตบางกะปิซึ่งจะเป็นการไปการส่งเสรมิการขายให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจชุดนักเรยีนในส่วนของชุดนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษา 
 
 
 



ขอบเขตการวิจยั  
 ในการวิเคราะห์กระบวนการการตัดสินใจซื้อชุดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการศึกษาจากผูป้กครองที่มบีุตรหลานอยู่ในวยัเรยีนระดบัมธัยมที่
เคยซื้อชุดนักเรยีน และอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 243 ราย โดยจะศกึษาถึงขอ้มูลทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดนักเรียนของผู้ปกครองในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ตามชุดคุณลกัษณะตามกระบวนการ Conjoint analysis (การจ าลองชุดนักเรยีน) จ านวน 13 
ชุด  
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

กระบวนการตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นกระบวนการทีส่ าคญั คอืขัน้ตอนในการเลอืกซื้อทีเ่กดิจากสองทางเลอืก
ขึ้นไปทุกๆ ครัง้ที่ตดัสนิใจจะเลอืกซื้อสินค้าผู้บรโิภคจะมีกระบวนการคดิของผู้บริโภคเองในการแสดงความ
คดิเหน็ตัง้แต่ก่อนการตดัสนิใจซื้อและหลงัการซื้อ (Kotler ,1997) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัรูปั้ญหา  
การค้นหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ พฤติกรรมหลงัการซื้อ จากขัน้ตอนทัง้ 5 ขอ้ดงักล่าว 
อธบิายไดว่้าเมื่อผูบ้รโิภครบัรูปั้ญหาเขาจะหาผลติภณัฑเ์พื่อมาแก้ปัญหาของเขาเองโดยการหาจากคุณลักษณะ
ที่ต้องการและด าเนินการเปรยีบเทยีบผลิตภัณฑ์เพื่อหาสิ่งที่ตอบโจทย์ของผู้บรโิภคก่อนการตดัสนิใจซื้อและ
กระบวนการสุดทา้ยคอืพฤติกรรมหลงัการซื้อ จะเหน็ไดว่้ากระบวนการตัดสนิใจซื้อในขัน้ตอนการหาขอ้มูลและ
การประเมนิทางเลอืกจะตอ้งน าคุณลกัษณะมาพจิารณา (Roger A, Kerin and Steven W.Harrley, 2021)  
 
 แนวคิดเก่ียวกบัชุดนักเรียนมธัยมศึกษา 

ท่ามกลางการตัง้ค าถามมากมาย ท าใหเ้กดิความสงสยัใคร่รูถ้งึจุดก าเนิดของชุดนักเรยีนว่าเริม่ต้นมา
จากทีไ่หน ไทยมกีารก าหนดชุดนักเรยีนตัง้แต่เมื่อไหร่ แต่ละประเทศใหเ้ดก็ ๆ สวมใส่ชุดนักเรยีนดว้ยเหตุผล
อะไรบา้ง และประเทศทีไ่ม่ไดซ้เีรยีสกบัยูนิฟอร์ม มรีะบอบการศกึษาและการเรยีนการสอนทีด่กีว่าประเทศทีใ่ห้
เดก็สวมใส่ชุดนักเรยีนหรอืไม่แลว้ชุดนักเรยีนยงัมคีวามจ าเป็นหรอืไม่ 

แน่นอนว่าค าถามเหล่าน้ีจะส่งผลต่อธุรกจิชุดนักเรยีนอย่างแน่นอนหากมกีารให้ความส าคญักบัชุด
นักเรยีนน้อยลง สาเหตุอาจเกดิมาจาก การเรยีนออนไลน์มากขึน้หรอืการใหค้วามส าคญักบัการใส่ชุด 
ไปรเวทแทนชุดนักเรยีน ผูป้ระกอบการธุรกจิชุดนักเรยีนจงึตอ้งการสรา้งการรบัรูเ้พื่อสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภค
เพื่อกระตุน้ยอดขายใหก้บัธุรกจิดว้ยวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างตราผลิตภณัฑ์ คอืการสรา้งสิง่ทีส่ามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างสนิคา้ของเรา
กบัคู่แข่ง ตอ้งสื่อถงึ 1.คุณลกัษณะสามารถสื่อตนเองใหไ้ดว่้าแบรนดนั์น้คอือะไร ขายอะไร 2.คุณประโยชน์ แบรนด์
ใหป้ระโยชน์อย่างไรสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 3.คุณค่า (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) 

2. พฒันาด้าน โดย ราคา คอืสิง่ทีก่ าหนดมูลค่าของผลติภณัฑใ์นรูปแบบเงนิตรา การก าหนดราคา
ทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้เป็นส่วนหน่ึงทีจู่งใจใหเ้กดิการซื้อ ในแต่ละตราสนิคา้ต่างก็มกีารโฆษณาคุณสมบตัหิรอื
คุณลกัษณะต่างๆ ของสนิคา้กนัมากมายจนหาความแตกต่างไม่ค่อยไดด้ง้นัน้ราคาจงึเป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภคใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการตดัสนิใจซื้อ (เอมอร วงษ์ศิร,ิ 2546: 42)  



3. ปรบัปรงุโปรโมชัน่ ซึ่งคอืการส่งเสรมิการตลาด ทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วกบัการกระตุน้ใหส้ามารถขาย
สนิคา้ไดม้ากขึน้ดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น ลด แลก แจก แถม  

4. พฒันาด้านเน้ือผ้าซ่ึงเป็น สิง่ทีไ่ดจ้ากการน าวสัดุธรรมชาติหรอืวสัดุทีส่งัเคราะห์  ผ่าน
กระบวนการผลติ จนไดเ้ป็นเสน้ดา้ย และผ่านกรรมวธิผีลติผสมผสานหรอืถกัทอจนไดเ้ป็นผนืผา้ เช่น ฝ้าย ใย
ไหม ไนลอน สามารถผลตินวฒักรรมใหม่ๆ จากผ้าไดเ้ช่นกนั (จริาพร เกดิแก้ว, 2558) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
ประชากร 

ประชากรเป้าหมาย (Target Population) ส าหรบัการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูป้กครองในเขตบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  

 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการท าวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้ปกครองที่ซื้อชุดนักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 243 คน เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก(Convenience Sampling)  
 
เครื่องมือท่ีใช้เกบ็ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรบัการวิจัยในครัง้ น้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อให้คะแนนการ
ตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีนของผูป้กครองในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้จากการศึกษาขอ้มูล 
ต ารา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (Choice) 
ไดแ้ก่ เพศ , อายุ , สถานภาพ , ระดบัการศกึษา ,อาชพี , รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเรื่องการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีน โดยการใหค้ะแนน การตดัสนิใจ
ซื้อชุดนักเรยีนของผู้ปกครองในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นลกัษณะการให้คะแนน
เพื่อประเมนิการตดัสินใจซื้อในแต่ละยี่ห้อ ด้วยการให้คะแนนเป็นล าดบัตวัเลข 1-10 ไม่ซื้อแน่นอนจนถึงซื้อ
แน่นอน 
 
ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

1. การรวบรวมคุณลักษณะเพื่อท าการก าหนดคุณลักษณะ (Attributes) และระดับของคุณลักษณะ 
(Level) ของชุดนักเรยีนมธัยมศึกษา โดยการสมัภาษณ์ แบ่งเป็นผู้ปกครองในเขตบางกะปิจ านวน 6 คน และ 
Sale จ านวน 2 คน 

2. น าขอ้มูลที่ได้จากขอ้ 1 มาก าหนดคุณลกัษณะ (Attribute) และระดบัคุณลกัษณะ (Level) ที่ต้องการ
ศกึษา 

3. ท าการสร้างชุดคุณลกัษณะ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิSPSS ได้ทัง้หมด 13 ชุด ประกอบดว้ย
ชุดคุณลกัษณะขัน้ต ่าทีค่วรม ี9 ชุด และ Holdout จ านวน 4 ชุด  

4. ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามผ่าน Google ฟอรม์   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1


5. น าแบบสอบถามไปท าการ Pre-test กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 6 คน ผลทีไ่ดค้อืผูต้อบแบบสอบถามให้
ความร่วมมอืโดยใหเ้หตุผลว่ามคีวามเขา้ใจและไม่ท าใหเ้สยีเวลามาก 

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ Pilot test กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อดูความผิดปกติของ
ขอ้มูล ผลทีไ่ดค้อืไม่ปรากฏว่าขอ้มูลผดิปกติ 

7. น าแบบสอบถามที่จดัท าใน Google ฟอร์มส่งให้กบักลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาเพื่อท าเก็บข้อมูล 
โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook, Line  

 
ตารางท่ี 1 คุณลกัษณะ (Attribute) และ ระดบัคุณลกัษณะ (Level) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและสรุปผลท าผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS และสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์มดีงัน้ี 1. สถติวิเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใชค่้า
ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบเทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) ในการก าหนดรูปแบบและออกแบบชุดขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีนระดบัมธัยมศึกษา
ของผู้ปกครองในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง และน าค่า Part-worth Utility มาท าการ
วเิคราะหด์ว้ยสมการถดถอยเพื่อหาค่าผลรวมของ Part-worthดงัน้ี 

 

Y = k0 + k1(Level1) + k2(Level2) + k3(Level3) + … + k11(Level11)  
 

โดย Y คือ ผลรวมของ Part-worth utility ของระดับคุณลักษณะในชุดข้อมูลที่ศึกษาที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อ  

      k0 คอื ค่า คงที ่(Constant) ไดจ้ากค่าเฉลีย่ของทุกแนวคดิทัง้หมดทีน่ ามาทดสอบ 
      k1-k11 คอื ค่า part-worth utility ของแต่ละระดบัคุณลกัษณะ (level) (Moskowitz, H.R., Beckley, 

J.H. and Resurrecion, A.V.A, 2006) 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ 
1.ยี่ห้อ สมอ 

น้อมจติต์ 
สมใจนึก 

2.ราคา 460 
435 
430 

3.โปรโมชัน่ ปักชื่อฟร ี 
รบัเปลีย่นสนิคา้ภายใน 30 วนั 

4.เน้ือผ้า สไีม่ซดี 
เน้ือผา้ Air cool ไม่รอ้น 



 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 เรื่องข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบจากกลุ่มตวัอย่าง 243 
คน ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.37 เป็นผู้มอีายุระหว่าง 30-40 ปี คดิเป็นร้อยละ 44.03 สถานภาพ
สมรส / อยู่ด้วยกนั คดิเป็นร้อยละ 73.25 อยู่ในระดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นร้อยละ 67.49 
เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 41.98 รายไดต้่อเดอืน 10,001 – 20,0000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.63 
 

ส าหรบัส่วนของการตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ผลการวจิยัการตดัสินใจซื้อชุดนักเรยีนระดับ
มธัยมศึกษา โดยมกีรณีศึกษาผู้ปกครองในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญั
ของคุณลกัษณะ(Importance Value) โดยให้ความส าคญัในด้าน ราคา มากที่สุด โดยกลุ่มตวัอย่างให้ค่าส าคญั 
55.20 รองลงมา คือ ยี่ห้อ (Brand) ค่าความส าคญั 23.44 ล าดับถัดมาคือ เน้ือผ้า (Texture) ค่าความส าคญั 
11.46 และล าดบัสุดทา้ยคอื โปรโมชนั ค่าความส าคญั 9.50 ดงัตารางที ่2   
 
ตารางท่ี 2 ระดบั Part-worth และ Importance value ของการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 
 

คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ Part-worth 
Importance 

value 
ยีห่อ้ ตราสมอ 0.331 23.44 

ตราน้อมจติต์ -0.037  

ตราสมใจนึก -0.294  

ราคา 460 -2.160 55.20 

435 0.814  

430 1.346  

โปรโมชัน่ ปักชื่อฟร ี 0.079 9.50 

รบัเปลีย่นสนิคา้
ภายใน 30 วนั 

-0.079  

เน้ือผา้ สไีม่ซดี -0.167 11.46 

เน้ือผา้ Air cool 0.167  

 
และเมื่อท าการวเิคราะหค่์า Part-worth ของแต่ละระดบัคุณลกัษณะพบว่าคุณลกัษณะดา้นราคานัน้ค่า 

Part-worth สูงทีสุ่ดคอื ราคา 430 บาท โดยค่า Part-worth อยู่ที ่1.346 คุณลกัษณะดา้นยี่หอ้นัน้ค่า Part-worth 



สูงที่สุดคือ ตราสมอ โดยค่า Part-worth อยู่ที่ 0.331 คุณลักษณะด้านเน้ือผ้านัน้ค่า Part-worth สูงที่สุดคือ 
เน้ือผา้ Air cool โดยค่า Part-worth อยู่ที ่0.167 คุณลกัษณะดา้นโปรโมชัน่นัน้ค่า Part-worth สูงทีสุ่ดคอื ปักชื่อ
ฟร ีโดยมค่ีา Part-worth อยู่ที ่0.079  

จากค่า Part-worth ที่ได้ของแต่ละคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะของการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีน
ระดบัมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อน ามาเขยีนสมการเพื่อพยากรณ์การตดัสินใจซื้อชุด
นักเรยีน ไดส้มการดงัต่อไปน้ี 

Y = 6.923 +(0.331)(ตราสมอ)+(-0.037)(ตราน้อมจติต์)+(-0.294)(ตราสมใจนึก) 

+(-2.160)(460)+(0.814)(435)+(1.346)(430)+(0.079)(ปักชื่อฟร)ี+ 

(-0.079)(รบัเปลีย่นสนิคา้ภายใน 30 วนั)+(-0.167)(สไีม่ซดี)+(0.167)(เน้ือผา้ Air cool)   

โดย Y คอื ผลรวมของระดบัค่า Part-worth utility ของคุณลกัษณะทีม่ผีลต่อความสนใจในการตดัสินใจ
ซื้อชุดนักเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง 

เมื่อพจิารณาที่ชุดคุณลกัษณะที่มค่ีา Part-worth utility สูงสดุในแต่ละคุณลกัษณะโดยก าหนด
คณุลกัษณะท่ีมีผลต่อความสนใจในการตดัสินใจซ้ือท่ีมีค่า part-worth สูงสุด ดงัต่อไปน้ี 

1. ยีห่อ้ ตราสมอ ค่า part-worth 0.331 
2. ราคา 430 ค่า part-worth 1.346 
3. โปรโมชัน่ ปักชื่อฟร ี ค่า part-worth 0.079 
4. เน้ือผา้ เน้ือผา้ Air cool ค่า part-worth 0.167 
น าขอ้มูลมาท าการแทนค่าในสมการระดบัค่าคุณค่า ไดด้งัน้ี 
Y = 6.923+(0.331)(ตราสมอ)+(1.346)(430)+(0.079)(ปักชื่อฟร)ี+(0.167)(เน้ือผา้ Air cool)    

   = 8.846 
นอกจากน้ี เน่ืองจากผูว้จิยัตอ้งการทราบแนวทางในการพฒันาแพค็เกจของชุดนักเรยีนระดบั

มธัยมศกึษา ผูว้จิยัจงึท าการเปรยีบเทยีบค่าผลรวมของ Part-worth utility ของชุดนักเรยีนทีเ่ป็นยีห่้อทีศ่กึษาอยู่ 
เพื่อน ามาวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัของความสนใจซื้อของลูกคา้ทีม่ตี่อ 3 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ ตราสมอ , น้อมจติต์ และ 
สมใจนึก โดยก าหนดชุดคุณลกัษณะตามดา้นล่างน้ี 

คณุลกัษณะท่ีมีผลต่อความสนใจในการตดัสินใจซ้ือ ของยี่ห้อสมอ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ยีห่อ้ สมอ ค่า part-worth 0.331 
2. ราคา 460 ค่า part-worth -2.160 
3. โปรโมชัน่ ปักชื่อฟร ี ค่า part-worth 0.079 
4. เน้ือผา้ เน้ือผา้ Air cool ค่า part-worth 0.167 
ท าการแทนค่าในสมการระดบัค่าคุณค่าไดด้งัน้ี 
Y = 6.923+ (0.331)(ตราสมอ) + (-2.160)(460) + (0.079)(ปักชื่อฟร)ี + (0.167)(เน้ือผา้Air cool)  

   = 5.34  



คณุลกัษณะท่ีมีผลต่อความสนใจในการตดัสินใจซ้ือ ของย่ีห้อน้อมจิตต์ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ยีห่อ้ น้อมจติต์ ค่า part-worth -0.037 
2. ราคา 435 ค่า part-worth 0.814 
3. โปรโมชัน่ ปักชื่อฟร ี ค่า part-worth 0.079 
4. เน้ือผา้ เน้ือผา้ Air cool ค่า part-worth 0.167 

          ท าการแทนค่าในสมการระดบัค่าคุณค่าได้ดงัน้ี 
Y = 6.923 + (-0.037)(น้อมจติต์) + (0.814)(435) + (0.079)(ปักชื่อฟร)ี + (0.167)(เน้ือผา้ Air cool)  

   = 7.946  
 

คณุลกัษณะท่ีมีผลต่อความสนใจในการตดัสินใจซ้ือ ของย่ีห้อสมใจนึก มีดงัต่อไปน้ี 

1. ยีห่อ้ สมใจนึก ค่า part-worth -0.294 
2. ราคา 430 ค่า part-worth 1.346 
3. โปรโมชัน่ ปักชื่อฟร ี ค่า part-worth 0.079 
4. เน้ือผา้ สไีม่ซดี ค่า part-worth -0.167 

          ท าการแทนค่าในสมการระดบัค่าคุณค่าได้ดงัน้ี 
Y = 6.923 + (-0.294)(สมใจนึก) + (1.346)(430) + (0.079)(ปักชื่อฟร)ี + (-0.167)(สไีม่ซดี)  

   = 7.887  

จากขอ้มูลของผลรวม Part-worth พบว่า ชุดคุณลกัษณะที่มค่ีา Part-worth สูงสุดมผีลรวม Part-worth 
อยู่ที ่ 8.846 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัชุดนักเรยีนทัง้ 3 ยีห่อ้ในทอ้งตลาด จะพบว่าชุดคุณลกัษณะทีเ่ป็นรูปแบบ
การขายทีท่ัง้ 3 ยีห่อ้ด าเนินการขายในปัจจุบนัยงัคงต ่ากว่าค่าผลรวม Part-worth สูงสุด โดยบรษิทัน้อมจติต์ มี
ค่าผลรวมค่า Part-worth utility มากกว่ายีห่อ้อื่นอยู่ที ่7.946 รองลงมาคอื  สมใจนึก ที ่7.887 และตราสมออยู่ที่ 
5.34 ตามล าดบั โดยคุณลกัษณะที่ท าใหน้้อมจติต์มค่ีาผลรวมค่า Part-worth utility มากกว่ายีห่อ้อื่นเป็นผลจาก
ปัจจยัดา้นราคาและเน้ือผา้ทีม่ค่ีา Part-worth สูง ในทางกลบักนัเป็นผลมาจากการทีส่มใจนึกมปัีจจยัดา้นของ
ยีห่อ้และเน้ือผา้ทีม่ค่ีา Part-worth ตดิลบท าใหผ้ลรวมต ่าลง และตราสมอทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นราคาทีแ่พงกว่า
ยีห่อ้อื่นซึ่งเป็นราคาทีไ่ด ้Part-worth ตดิลบมากสุด แต่อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็นยีห่อ้ใดนัน้ เพื่อใหโ้อกาสการ
ตดัสนิใจซื้อของลูกคา้ในย่านบางกะปิสูงขึน้ จะตอ้งพจิารณาเพื่อปรบัปรุงแพค็เกจการขายใหส้อดคลอ้งกบักรณี
ทีเ่ป็น Part-worth ทีค่่าสูงสุด รวมถงึตอ้งพจิารณาถงึสภาพปัจจุบนัของตวัเองเทยีบกบัคู่แข่งและเรื่องของตน้ทุน
ดว้ยเพื่อท าให ้Part-worth สูงกว่าคู่แข่ง   

 
อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 

การศกึษาคุณลกัษณะที่ไดจ้ากการวเิคราะหอ์งค์ประกอบร่วมในการสรา้งแนวคดิการพฒันาผลติภณัฑ์
ชุดนักเรยีนส าหรบัผู้ปกครองในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจดา้น
ราคามากกว่าคุณลกัษณะด้านอื่น รองลงมาคอื ยี่ห้อ , เน้ือผ้า และโปรโมชัน่ ตามล าดบั โดยชุดคุณลกัษณะที่



ได้รบัความสนใจสูงสุดคอื ชุดนักเรยีนตราสมอราคา 430 บาท ปักชื่อฟรแีละเน้ือผ้า Air cool ซึ่งจากงานวจิยัน้ี 
ท าให้ผู้วจิยัได้ทราบถึงคุณลักษณะส าคญัที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อชุดนักเรยีนของผู้ปกครองในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูว้จิยัจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแพค็เกจชุดนักเรยีนมธัยมศึกษาใหต้อบสนอง
ความตอ้งการสูงสุดของผูป้กครองในย่านน้ีต่อไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงธรุกิจ 
ผูท้ าธุรกจิชุดนักเรยีนสามารถน าค่า Part-worth จากงานวจิยัน้ีไปท าการพฒันาผลติภณัฑไ์ด ้ โดยการ

หาค่า ผลรวมของค่า Part-worth utility เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ของท่านหรอืคาดการณ์แนวโน้มของตลาดชุด
นักเรยีนในส่วนทีลู่กคา้จะท าการซื้อหรอืยอมรบัส าหรบัผลติภณัฑช์ุดนักเรยีนทีต่อ้งการศึกษาโดย หากค่า 
ผลรวมของค่า Part-worth utility ยิง่สูง จะยิง่ท าใหก้ารตดัสนิใจซื้อของผู้ปกครองหรอืผูซ้ื้อมากยิง่ขึ้น เช่น ที่
แสดงในการอภปิรายผลเปรยีบเทยีบระหว่างผลติภณัฑท์ีไ่ดค่้า Part-worth สูงสุด กบั ผลติภณัฑใ์นทอ้งตลาด
ทัว่ไปแต่ยงัมขีอ้จ ากดัคอื งานวจิยัน้ีเป็นการทดลองกบัผูบ้รโิภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเท่านัน้ รวมถงึ
มปัีจจยัของชุดนักเรยีนทีจ่ ากดั หากเงื่อนไขทีต่อ้งการศึกษาอยู่นอกเหนือจากน้ีอาจไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้

ในส่วนของผูว้จิยัซึ่งท างานอยู่บรษิัทชุดนักเรยีนน้อมจติต์ ไดเ้ลง็เหน็ประโยชน์ขา้งตน้น้ีและน ามาสรา้ง
แพค็เกจทีค่าดว่าจะน าไปใชพ้ฒันาและส่งเสรมิการขายใหก้บับรษิทัได้ คอื ชุดนักเรยีนยีห่อ้น้อมจติต์ ราคา 430 
บาท เน้ือผา้ Air cool และปักชื่อฟร ีแพค็เกจน้ีจะมค่ีาผลรวมของค่า Part-worth utility 8.478 ซึ่งเป็นการปรบัใน
ส่วนของราคาจาก 435 บาท เป็น 430 บาท เพื่อท าใหค่้า Part-worth ในแง่ของราคาสูงขึน้ซึ่งจะเป็นการยกระดบั
การแข่งขนัในดา้นราคาใหเ้ท่าเทยีมกบัสมใจนึก นอกเหนือจากน้ีบรษิัทน้อมจติต์ควรท าแบรนด์ใหแ้ขง็แรงขึน้
เพื่อไปสูก้บัตราสมอทีใ่นปัจจุบนัมค่ีา Part-worth ดา้นยีห่อ้สูงสุด 

 
2. ข้อเสนอแนะการวิจยั 
2.1) ศกึษาหาความสมัพนัธ์ของคุณลกัษณะแต่ละตวัว่า มผีลกระทบต่อกนัอย่างไร  
2.2) ศกึษาโดยใชแ้นวทางของงานวจิยัน้ีคุณลกัษณะของชุดนักเรยีนอื่น ยกตวัอย่างเช่น 

คุณลกัษณะดา้นอรรถประโยชน์อื่นๆ เช่น UV ลดการอบัชืน้ มองไม่ทะลุเน้ือผา้ ซึ่งเหมาะกบัสภาพอากาศ
ประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืศกึษาจากปัจจยัทีเ่ป็นแนวโน้มทีจ่ะไดร้บัความนิยมในปัจจุบนัอื่นๆ ได้ 
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