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บทคดัย่อ 

        การศึกษาวิจัยเรื2อง “การวิเคราะห์ตําแหน่งการตลาดของธุรกิจชุดนักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร” มวีตัถุประสงค์เพื2อศกึษาถงึตําแหน่งทางการตลาดที2ผู้บรโิภครบัรูเ้กี2ยวกบั

ผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ประกอบด้วย ยี2ห้อน้อมจติต์ ยี2หอ้ตราสมอ ยี2ห้อ

สมใจนึก ยี2หอ้ทอ้ปส ์และยี2หอ้ชา้งแมมมอธ และเพื2อศกึษาถงึความแตกต่างที2ผูบ้รโิภคในการใช้

ผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ การวจิยัครั 7งนี7เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ กลุ่มตวัอย่าง

ที2ศกึษา คอื กลุ่มตวัอย่างที2อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ศกึษาอยู่ในระดบัชั 7นมธัยมศกึษาปี

ที2 3-มัธยมศึกษาปีที2 6 ของโรงเรียนรัฐบาล และ/หรือ เอกชน ที2มีอายุระหว่าง  

15-18 ปี ที2รูจ้กัผลติภณัฑช์ุดนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ รวมทั 7งเป็นผูท้ี2เคยใชผ้ลติภณัฑม์าแลว้อย่าง

น้อย 1 ยี2หอ้ และใชผ้ลติภณัฑม์าแลว้เป็นเวลาไม่ตํ2ากว่า 1 ภาคการศกึษา (3 เดอืน) จํานวน 

400 คน เกบ็สาํรวจขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

SPSS for Windows 

        ผลการวจิยัพบว่า 

1.  กลุ่มตวัอยา่งเป็นสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ16 ปี และศกึษาอยูร่ะหว่างชั 7นมธัยม 

ศกึษาปีที2 3-มธัยมศกึษาปีที2 6  



 จ

2  การศกึษาตําแหน่งทางการตลาดที2ผู้บริโภครบัรู้เกี2ยวกบัผลิตภัณฑ์เครื2องแบบชุด

นักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ว่าอยู่ในตําแหน่งใดของกราฟ พบว่าค่า Dimension ที2ได้จากชดุนักเรยีน

ยี2หอ้น้อมจติต ์มคี่า Dimension 1 เท่ากบั -0.747 ค่า Dimension 2 เท่ากบั -1.123 ชุดนักเรยีน

ยี2หอ้ตราสมอ มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั -1.356 ค่า Dimension 2 เท่ากบั 0.304 ชุดนักเรยีน

ยี2หอ้สมใจนึก มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั 0.886 ค่า Dimension 2 เท่ากบั -1.128 ชุดนักเรยีน

ยี2หอ้ทอ้ปส ์มคี่า Dimension 1 เท่ากบั 1.342 ค่า Dimension 2 เท่ากบั 0.485 และชุดนักเรยีน

ยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั -0.125 คา่ Dimension 2 เท่ากบั 1.462 

3.  การจําแนกกลุ่มตวัแปรด้วยเทคนิค Factor Analysis เป็นการรวมตวัแปรที2มี

ความสมัพนัธก์นัไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั ผูว้จิยัจงึกาํหนดว่าควรม ี8 Factor เนื2องมาจากคา่สดัส่วนที2

ไดอ้อกมาของ 8 Factor เท่ากบั 61.791 เปอรเ์ซ็นต์ จากการหมนุแกนดว้ยวธิ ีVarimax จะทํา

ใหส้ามารถตคีวามหมาย Factor ได้ง่ายขึ7น และสามารถตั 7งชื2อ Factor ไดด้งันี7 Factor 1 

คุณภาพของเสื7อ Factor 2 คุณภาพของกระโปรง/กางเกง Factor 3 ความพรอ้มของสนิคา้ ณ 

จุดจําหน่าย Factor 4 การส่งเสรมิการขายที2น่าสนใจ Factor 5 อทิธพิลจากสื2อโฆษณา และ

บุคคลรอบขา้ง Factor 6 ความเหมาะสมของราคา Factor 7 ความสะดวกในการหาซื7อ และ 

Factor 8 ความสวยงาม 

4.  การศกึษาความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการใชเ้ครื2องแบบชุดนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2ห้อ 

เป็นการอธบิายคา่ Dimension พบว่าใน Dimension 1 สามารถอธบิายไดค้รอบคลุมถงึ ความ

เหมาะสมของราคา ขณะที2ใน Dimension 2 สามารถอธบิายไดค้รอบคลมุถงึคณุภาพของเสื7อ 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 
        การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื2องนี7 สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื
เป็นอย่างดียิ2งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ซึ2งเป็นอาจารย์ที2ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการทําวิจัยครั 7งนี7  ที2ได้ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ข้อคิดเห็น 
ตรวจตราและแก้ไขเนื7อหาในงานวิจยัอนัมคีณุค่าและเป็นประโยชน์ในการวิจยัเป็นอย่างดียิ2ง 
นับตั 7งแต่เริ2มต้นดําเนินการจนสําเรจ็เรยีบรอ้ย ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ7งในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคณุดว้ยความเคารพเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี7 
        ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
อาจารย์ ดร. โรจนศกัดิ a โฉมวไิลลกัษณ์ และ ดร. สุทธาวรรณ จรีะพนัธุ ที2ให้ความกรุณาเป็น
ผู้เชี2ยวชาญในการตรวจคุณภาพและความถูกต้องของแบบสอบถาม ตลอดจนให้คําปรึกษา
ขอ้เสนอแนะเพื2อแกไ้ขปรบัปรงุในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมคีวามสมบรูณ์และถูกตอ้ง ผูว้จิยั
ขอขอบคุณ คุณอานนท์ จิตรมีศลิป์ กรรมการผู้จ ัดการ บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ2ง 
จาํกดั ที2ไดค้อยชว่ยเหลอืในการใหข้อ้มลู คาํแนะนํา ตลอดจนใหค้วามชว่ยเหลอืในทกุๆ ดา้น 
        ทา้ยที2สุดนี7 ผูว้จิยัขอขอบคณุ คณุพอ่ คณุแม ่และครอบครวัของขา้พเจา้ที2ใหก้ารสนับสนุน
และใหก้าํลงัใจเสมอมาตลอดการทําการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และขอบคณุเจ้าหน้าที2บณัฑติ
วิทยาลยั ที2ได้ใหค้วามช่วยเหลอืตลอดเวลาที2ศกึษาอยู่ และเพื2อนๆ นักศกึษาปรญิญาทุกท่าน  
ที2ไดใ้หก้าํลงัใจและความชว่ยเหลอืมาโดยตลอด 
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บทที) 1 

บทนํา 

 

องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 

        บรษิทั น้อมจติต์ แมนนูแฟกเจอร์ร ิ2ง จํากดั ผูผ้ลติและจดัจําหน่ายเครื2องแบบต่างๆ เช่น 

ชุดนักเรยีน เครื2องแบบนักศกึษา ของโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา ตลอดจนรูปแบบการปกั

เสื7อ กางเกง กระโปรง ของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ก่อตั 7งโดยคุณน้อมจิตต์ จิตรมีศิลป์  

และคณุสมุติร จติรมศีลิป์ เมื2อปี พ.ศ. 2505 ลกัษณะธุรกจิเริ2มแรกเป็นรา้นขายเสื7อผา้ทั 2วไป ที2รบั

สนิคา้จากผูผ้ลติมาจําหน่าย โดยตั 7งรา้นอยู่ที2บางกระบอื ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้เริ2มทําตรา

ยี2ห้อเป็นของตนเองขึ7นมาจําหน่าย ช่วงแรกจ้างอื2นผลิตแล้วนํามาตดิตรายี2ห้อน้อมจิตต์ แต่

เนื2องจากการจ้างการผลิตไม่สามารถควบคุมในเรื2องของคุณภาพได้ ทําใหท้างบรษิทัฯ จงึได้

เริ2มตน้การผลติสนิคา้เองในปี พ.ศ. 2510 โดยยงัเน้นจําหน่ายเสื7อผา้ทั 2วไป และเมื2อถงึชว่งเปิด

เทอมจงึนําชุดนักเรยีนมาขาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 บรษิทัไดข้ยายกจิการ และได้เปิดสาขา

ใหม่ที2บางกะปิ เพื2อเน้นการจําหน่ายชุดนักเรยีนที2มแีผนกดพีาร์ทเมน้ท ์และซูเปอร์มาเกต็เป็น

องค์ประกอบ หลงัจากที2บรษิทัฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปรมิณฑล ทาํใหบ้รษิทัไดเ้ริ2มขยายสาขาออกสู่ต่างจงัหวดั เพื2อเป็นการตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ที2อยูต่า่งจงัหวดั (บรษิทั น้อมจติต)์ 

        ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการของบริษทั  

        ชดุนักเรยีนของทางบรษิทัจะมจีุดเด่นที2ความคงทน และใส่ไดน้านโดยที2เนื7อผา้ไมเ่หลอืง

งา่ย ซึ2งทางบรษิทัแบ่งประเภทผลติภณัฑ ์ดงันี7 (บรษิทั น้อมจติต)์ 
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• ชดุนักเรยีนสาํหรบัเดก็อนุบาล 

• ชดุนักเรยีนสาํหรบัเดก็ประถม 

• ชดุนักเรยีนสาํหรบัเดก็มธัยมศกึษาตอนตน้ และตอนปลาย 

• ชดุสาํหรบันกัเรยีนอาชวีศกึษา 

        ราคา 

        เนื2องจากเสื7อผ้าชุดนักเรียนเป็นผลิตภณัฑ์ที2ถูกควบคุมราคาจากรฐับาล ดงันั 7นการตั 7ง

ราคาจะองิจากต้นทุนเป็นหลกั และจะมรีาคากําไรส่วนเพิ2ม(Markup Pricing) ของบรษิทั ซึ2ง

ราคาของชดุนกัเรยีนจะอยูใ่นชว่งดงัต่อไปนี7 (หนังสอืพมิพม์ตชิน, เมษายน, 2552) 

• เสื7อ (เชิ7ตผูช้าย)  185 – 300 บาท 

• เสื7อ (เชิ7ตผูห้ญงิ) 190 – 240 บาท 

• เสื7อ (คอบวั)  190 – 220 บาท 

• กางเกง   190 – 500 บาท 

• กระโปรง (6 จบี) 200 – 500 บาท 

        ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

        ปจัจุบนับรษิทัน้อมจติตม์ชีอ่งทางจาํหน่ายที2หลากหลายชอ่งทาง รวมทั 7งยงัมจีุดขายที2เป็น

จุดถาวรตลอดปี ซึ2งเป็นจุดที2เพิ2มความสะดวกให้กบัผูบ้รโิภค ซึ2งทางบรษิัทมชี่องทางจําหน่าย 

ดงันี7 (Business Thai, เมษายน, 2550) 

1. จาํหน่ายผา่นหน้ารา้นของบรษิทัในลกัษณะของโชว์รูม ซึ2งมดี้วยกนัถงึ 4 สาขา 

คอื สาขาบางกะบอื สาขาบางกะปิ สาขาบางลาํภ ูและสาขาแฟชั 2นไอสแ์ลนด ์

2. จาํหน่ายผา่นรา้นคา้ตวัแทนจําหน่ายชุดนักเรยีนน้อมจติตท์ั 2วประเทศ ที2ภายใน

รา้นจะขายแต่ผลติภณัฑข์องทางบรษิทัเทา่นั 7น 

3. จาํหน่ายผา่นหา้งสรรพสนิคา้ หรอืโมเดริน์เทรด 

4. จาํหน่ายผา่นโรงเรยีน 
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        การส่งเสริมการตลาด 

        ทางบรษิทัจะทาํการสง่เสรมิการตลาด โดยการจดัทาํการสง่เสรมิการขายในรูปแบบต่างๆ 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื2อเป็นการคนืกาํไรให้กบัลูกคา้ เพื2อเพิ2มความพอใจให้กบัลูกคา้ หรอืเพื2อ

เป็นการระลกึตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค (Remind Brand) โดยจะมกีารโฆษณาผ่านสื2อโทรทศัน์

ในช่วงก่อนหน้าขายประมาณเดือนมีนาคม เพราะช่วงการขายของชุดนักเรียนสั 7นมาก จึง

จําเป็นต้องใช้สื2อที2กว้างและเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเร็ว ในหนึ2งปีจะมกีารซื7อเพียงแค่ครั 7งเดยีว

เท่านั 7น หากโฆษณาก่อนและไกลช่วงของการตัดสินใจซื7อก็จะไม่มีประโยชน์มากเท่าที2ควร 

ดงันั 7นสื2อที2ดทีี2สุดควรจะตอ้งสั 7น และเรว็ในส่วนของบรษิทัฯ จะมโีฆษณาใหม่ออกมาทุกๆ 2 ปี  

(อานนท ์จติรมศีลิป์, สมัภาษณ์, มกราคม, 2553) 

        คู่แข่ง 

        ผูป้ระกอบการในธุรกจิเครื2องแบบชุดนักเรยีนจะแยกการแข่งขนัออกเป็น 2 ตลาด คอื

ตลาดระดบับน ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ที2อยู่ในตลาดมานาน และได้รบัความ

เชื2อถอืจากผูบ้รโิภค สว่นการทําตลาดระดบักลางลงไปผูป้ระกอบการรายใหญ่จะเขา้ไปแขง่ขนั 

โดยการออกตรายี2หอ้ใหม่เพื2อที2จะแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายย่อย ซึ2งในการวจิยัครั 7งนี7จะมุ่ง

ศกึษาเฉพาะตลาดระดับบน ที2จะมคีู่แข่งขนัของทางบรษิัทน้อมจิตต์ซึ2งสามารถแบ่งได้ดงันี7 

(Business Thai, เมษายน, 2550) 

• คูแ่ขง่หลกั 

        ยี2ห้อตราสมอ เป็นตรายี2ห้อที2อยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน ซึ2งจุดเด่นของชดุนักเรยีนตรา

สมอคอืเรื2องของคณุภาพของเนื7อผา้ และความประณีตในการตดัเยบ็ รวมทั 7งจะมกีารเพิ2มคุณค่า

(Added Value) เขา้ไปในความคงทนยงัมคีวามเท่ที2ใส่แลว้สวยงาม เพื2อใหเ้ขา้กบักลุ่มเป้าหมาย

ที2เป็นวยัรุน่ ชดุนักเรยีนตราสมอจะมชี่องทางการจดัจําหน่าย คอืจะมกีารจําหน่ายผ่านหน้ารา้น

ของตวัเองที2มอียู่ดว้ยกนั 6 สาขาทั 2วกรุงเทพฯ, จําหน่ายผ่านตวัแทนรา้นคา้ปลกีทั 2วประเทศ, 

จําหน่ายผ่านห้างสรรพสนิคา้และโมเดริ์นเทรด รวมทั 7งจําหน่ายผ่านทางโรงเรยีน การส่งเสรมิ

การตลาดจะมกีารโฆษณาผา่นสื2อโทรทศัน์ และมกีารจดัการส่งเสรมิการขาย ณ จุดขายบ้างเป็น

ครั 7งคราวเพื2อเป็นการสร้างตรายี2ห้อให้ผู้บริโภคจดจํา (อาภาพร ศิริปทุมมาศ, สัมภาษณ์, 

กรกฎาคม, 2547)  



 4 

• คูแ่ขง่รอง 

        จะมยีี2ห้อทอ้ปส์ ยี2หอ้สมใจนึก และยี2หอ้ชา้งแมมมอธ ซึ2งในส่วนของยี2หอ้ท้อปสน์ั 7น จะมี

รปูทรงในการตดัเยบ็ที2ด ีจะมกีารจาํหน่ายผา่นหน้ารา้นของตวัเองที2มสีาขาอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้

เท่านั 7น (Business Thai, เมษายน, 2550) 

        ยี2หอ้สมใจนึก ถอืว่าเป็นแบรนด์สนิคา้ชุดนักเรยีนรายแรกในตลาดประเทศไทย ราคาชุด

นกัเรยีนสมใจนึกถอืว่ามรีาคาสงูกว่ายี2หอ้อื2นๆ ในตลาดระดบับนเลก็น้อย เพราะถอืนโยบายที2จะ

ไมล่งไปแขง่ขนัในเรื2องของราคา แต่จะมกีารสง่เสรมิการขาย ณ จุดขาย เช่นการปกัชื2อฟร ีการ

ทาํโคแบรนด(์Co-Brand) กบัผลติภณัฑโ์อโม ่ดว้ยการแจกโอโม่ฟรเีมื2อซื7อชุดนักเรยีนสมใจนึก

และชุดนักเรยีนสมใจนึกจะจําหน่ายผ่านหน้ารา้นของตวัเอง, ผ่านตวัแทนจําหน่ายทั 2วประเทศ 

และผา่นทางหา้งสรรพสนิคา้ (อดุม อมรวฒันา, สมัภาษณ์, เมษายน, 2549) 

        ยี2ห้อชา้งแมมมอธ จะมทีั 7งคุณภาพของเนื7อผ้าและรูปทรงการตดัเยบ็ที2เป็นรองยี2หอ้อื2นๆ 

ในตลาดระดบับน แต่จะมกีารตั 7งราคาที2ถูกกว่ายี2หอ้อื2นๆ ในตลาดนี7 และไม่เน้นการส่งเสรมิการ

ขาย แต่จะมีการโฆษณาบ้าง รวมทั 7งเป็นยี2ห้อที2ไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง แต่จะทําการ

จําหน่ายผ่านทางตวัแทนจําหน่าย และจําหน่ายผ่านทางโมเดริ์นเทรดเท่านั 7น (หนังสอืพมิพ์

ฐานเศรษฐกจิ, พฤษภาคม, 2552) 

 

ปัญหาและความสาํคญัของปัญหา 

 

        ไมว่่าจะเป็นในยคุสมยัใดการศกึษาถอืเป็นสิ2งที2สาํคญัเสมอสาํหรบัทุกๆ คน ยิ2งในปจัจุบนั

เหล่าบรรดาผูป้กครองทั 7งหลายย่อมคาดหวงัที2จะใหลู้กหลานของตนเองประสบความสาํเรจ็เพื2อ

อนาคตที2ดี และเมื2อเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็น

ธรรมดา ซึ2งนอกเหนือจากค่าเทอมแล้ว เครื2องแบบชุดนักเรียนก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ2งที2

ผูป้กครองยนิยอมที2จะจบัจ่ายเพื2อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่บุตรหลาน ซึ2งแต่ละโรงเรียนก็จะมี

เครื2องแบบที2แตกต่างกนั บางโรงเรยีนจะมเีครื2องแบบที2เป็นเอกลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นสกีระโปรง 

หรอืกางเกง ประกอบกบันโยบายเรยีนฟร ี15 ปี ของรฐับาลที2ส่วนหนึ2งมกีาร ให้เงนิแก่เด็ก

นกัเรยีนเพื2อนํามาซื7อชดุนักเรยีน และอปุกรณ์การเรยีนไดค้นละ 1,000 บาท ทําใหใ้นปี 2552 ที2
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ผ่านมา ตลาดชุดนักเรยีนมกีารเตบิโตมากถงึ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ2งมมีูลค่าตลาดรวมกว่า 4,000 

ลา้นบาท (หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ, พฤษภาคม, 2552) จากเหตุผลขา้งตน้ส่งผลใหต้ลาดชุด

นกัเรยีนมกีารแขง่ขนักนัสงูขึ7น 

        ตลาดชดุนักเรยีนสามารถแยกการแขง่ขนัออกเป็นสองตลาดคอื ตลาดระดบับน ส่วนใหญ่

จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที2อยู่ในตลาดมานาน และได้รบัความเชื2อถือจากผู้บริโภคซึ2งมี

ดว้ยกนัอยู่กว่า 5 ราย(น้อมจติต,์ตราสมอ, สมในนึก, ทอ้ปส,์ ชา้งแมมมอธ) ส่วนการทาํตลาด

ระดบักลางลงไป ผูป้ระกอบการรายใหญ่จะเขา้ไปแข่งขนั โดยการออกตรายี2ห้อใหม่เพื2อที2จะ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายย่อย อาทเิช่น น้อมจติต์ออกตรายี2หอ้แพนด้า หรอื สมใจนึกที2ได้

ออกยี2หอ้พอใจ มาแขง่ขนัในตลาดระดบัล่าง เป็นตน้ (Business Thai, เมษายน, 2550) และจาก

การแขง่ขนัของตลาดชดุนักเรยีนมคีวามรุนแรงมาก เนื2องจากการมผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เขา้

มาอยา่งต่อเนื2อง ซึ2งสว่นใหญ่จะใชก้ลยทุธใ์นเรื2องของราคาเป็นหลกั ถงึแมว้่าทางผูป้ระกอบการ

จะตอ้งเผชญิกบัปญัหาตน้ทุนที2มแีนวโน้มสงูขึ7นจากทั 7งตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนค่าขนสง่ แต่ก็

ไมส่ามารถปรบัขึ7นราคาได ้อนัเนื2องมาจากรฐับาลไดป้ระกาศขอความรว่มมอืในการตรงึราคา 

        เครื2องแบบชดุนกัเรยีนเป็นเสื7อผา้ที2ตอ้งการความคงทนของทั 7งเนื7อผา้และการตดัเยบ็ที2สงู

กว่าเสื7อผา้แฟชั 2น เพราะเหตุผลของการใช้ที2ยาวนานจําเป็นต้องผ่านการซกัรดีที2มากครั 7งกว่า

เสื7อผ้าทั 2วไป และเครื2องแบบชุดนักเรียนถอืเป็นเสื7อผ้าที2มคีวามหลากหลายของขนาดสูงสุด 

เนื2องจากเป็นชุดที2มคีวามสมัพนัธ์ต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ภายใต้การร ักษาคุณภาพจึง

จําเป็นต้องใชต้น้ทุนในการผลติมาก และยงัตอ้งแบกรบัภาระสนิคา้คงคลงัภายหลงัฤดูกาลขาย 

โดยไม่สามารถระบายสินค้าโดยการลดราคาได้ ทั 7งนี7ย ังต้องเผชิญกับความเสี2ยงของการ

เปลี2ยนแปลง หรอืการยกเลกิแบบฟอร์มเดมิของทางโรงเรยีนต่างๆ ซึ2งหมายถงึต้นทุนในการ

เกบ็สต๊อกสนิคา้ทั 7งหมดอาจสญูเสยีไปเมื2อใดกไ็ด ้

        นอกจากนี7ตลาดชดุนกัเรยีนกม็ขีอ้จํากดัที2ตอ้งแกไ้ขอยูม่าก ไมว่่าจะเป็น ทางดา้นการผลติ 

(Product) ที2จะตอ้งนําเสนอผลติภณัฑท์ี2มคุีณภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรม(มอก.) และการตดั

เยบ็ที2ประณีตสวยงาม พรอ้มทั 7งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ เพราะว่าจากการที2ตลาดชุดนักเรยีน

เป็นสนิคา้ฤดกูาล(Seasonal) กล่าวคอืจะขายดเีฉพาะในช่วงใกลเ้ปิดเทอมเท่านั 7น ทาํใหก้ารทํา

การตลาดทาํไดย้าก เพราะหนึ2งปีจะมกีารซื7อเพยีงครั 7งเดยีว และลูกคา้ค่อนขา้งจงรกัภกัดต่ีอตรา

สนิคา้ที2ใชอ้ยู่ การที2จะทาํใหผู้บ้รโิภคปรบัเปลี2ยนการใชผ้ลติภณัฑ์จงึเป็นเรื2องยาก อกีทั 7งตลาด
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ชุดนักเรยีนในปจัจุบันนี7ค่อนขา้งหลากหลาย เพราะในบางโรงเรยีนมขีอ้จํากดัว่าชุดนักเรยีน

จะตอ้งเป็นแบบเดยีวกบัที2ทางโรงเรยีนจดัขึ7น โดยสถานศกึษาบางแห่งจะมชีุดเครื2องแบบที2เป็น

เอกลกัษณ์ของโรงเรยีนเอง ไม่ว่าจะเป็นสขีองกระโปรง กางเกง รปูแบบของเสื7อ และชุดที2ใชใ้น

กจิกรรมอื2นๆ ซึ2งเป็นการยากต่อการผลิต ทําใหผู้ป้ระกอบการจําเป็นตอ้งปรบัการผลติเพื2อให้

ตอบสนองผูบ้รโิภคในทกุๆ กลุ่ม ทางดา้นราคา (Price) เนื2องจากตลาดชุดนักเรยีนมกีารแขง่ขนั

ค่อนข้างรุนแรงเพราะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดมาโดยตลอด ทําให้กลยุทธ์ที2ถูก

นํามาใช้มากที2สุดคอื กลยุทธ์ในเรื2องของราคา ทําให้เกิดสงครามการตัดราคาขึ7น ทางด้าน

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในแต่ละบรษิทัจะมชีอ่งทางการจดัจาํหน่ายที2หลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นการจาํหน่ายผา่นหน้ารา้นของตวัเองในลกัษณะของโชวร์มู จาํหน่ายผา่นตวัแทนในรา้นคา้

ปลกีทั 2วประเทศ จําหน่ายผ่านหา้งสรรพสนิคา้หรอืโมเดริน์เทรด และจําหน่ายผา่นโรงเรยีน ซึ2ง

กลุ่มโรงเรยีนจะเป็นช่องทางที2มศีกัยภาพมากที2สุด เพราะผู้ปกครองจะให้ความไว้วางใจและ

มั 2นใจในเรื2องของแบบฟอร์มที2ถูกระเบยีบ และยงัเพิ2มความสะดวกกบัการให้บรกิารในรูปแบบ

วนัสต็อปที2ทางโรงเรียนมใีห้บรกิาร อีกทั 7งในบางโรงเรียนจะมีขอ้จํากดัในเรื2องชุดนักเรยีนที2

ผูป้กครองจะตอ้งซื7อกบัทางโรงเรยีนเท่านั 7น แต่อุปสรรคที2สาํคญัของการทาํตลาดในช่องทางนี7ก็

คอื การเขา้มาแขง่ขนัของผูป้ระกอบการรายใหม่ จะทําใหเ้กดิการตดัราคาในการทาํการประมลู

กบัโรงเรยีนต่างๆ และสนิคา้ที2ผลิตไม่ไดม้าตรฐาน ซึ2งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ส่วน

ทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด(Promotion) นั 7น สามารถทาํไดห้ลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 

การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขายต่างๆ ซึ2งส่วนใหญ่จะทําตามการโฆษณา

ตามสื2อโทรทศัน์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื2อการระลกึถงึตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค(Remind Brand) คอื

การปลุกกระแสตลาดให้ระลกึถงึตราสนิค้าที2มีอยู่เดมิ เพราะเนื2องจากเป็นสนิคา้ที2ขายได้บาง

ฤดกูาลเท่านั 7น 

        ปจัจุบนัตลาดชดุนักเรยีนมผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ  เกดิขึ7นมาก โดยในตลาดระดบับนจะ

มสีดัส่วนประมาณ 60% ซึ2งมไีม่กี2ตรายี2หอ้ ไดแ้ก่ ชดุนักเรยีนน้อมจติต์, ชุนนักเรยีนตราสมอ, 

ชดุนักเรยีนทอ้ปส ์รองลงมากจ็ะเป็น ชดุนักเรยีนสมใจนึก และชดุนกัเรยีนชา้งแมมมอธ 

        จากการที2ธุรกจิเครื2องแบบชุดนักเรยีนประสบความสาํเรจ็ จงึเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัที2ทํา

ใหผู้ป้ระกอบการหน้าใหมอ่กีจํานวนมากมแีนวโน้มที2จะกา้วเขา้สู่ธุรกจินี7กนัมากขึ7น การแขง่ขนั

จงึมคีวามรุนแรงมากขึ7น ส่งผลให้ทางชุดนักเรยีนน้อมจิตต์จึงตอ้งมคีวามมุ่งมั 2นพฒันาการทํา

การตลาดเพื2อตอกยํ7าตลาดเพื2อการรบัรูต้ราสนิคา้ และมุ่งไปสู่การเป็นตราสนิคา้ที2มคีวามมั 2นคง
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และแขง็แกรง่ในตลาดชุดนักเรยีนระดบักลางถงึระดบับน ทําใหใ้นการวางตําแหน่งตราสนิคา้จงึ

เป็นคําถามที2สําคญัที2ผูบ้รหิารบรษิทัตอ้งทําการศกึษาเพื2อหาคาํตอบ ดงันั 7นการศกึษาทางดา้น

การวางตาํแหน่งตราสนิคา้จงึเป็นสว่นสาํคญัในการวางแผนการตลาดเพื2อมุ่งสูก่ารเป็นผูนํ้าตลาด

ดงักล่าว โดยบรษิัทจําเป็นต้องศกึษาในสิ2งที2ลูกค้ามองถงึตําแหน่งตราสนิค้าของบรษิัท หาก

บรษิทัไมส่ามารถทําใหลู้กคา้มองเห็นถงึความแตกต่างไดแ้ลว้ ลูกคา้กจ็ะสามารถเปลี2ยนไปซื7อ

สนิค้าจากบริษัทคู่แข่งได้ง่าย จากเหตุผลดงักล่าวผู้บริหารของทางชุดนักเรียนน้อมจิตต์จึง

จาํเป็นตอ้งศกึษาถงึตราสนิคา้นั 7นว่ามทีศิทางอย่างไรในตลาด มคีู่แขง่คอืใคร ทั 7งนี7เพื2อจะช่วยให้

บรษิทัรูว้่าลกูคา้มคีวามรบัรูอ้ยา่งไรในตราสนิคา้ของบรษิทั 

        ในการวจิยัครั 7งนี7ผูว้จิยัจะรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชผ้ลติภณัฑช์ุดนักเรยีนชั 7นนํา 5 ยี2หอ้ คอื 

ยี2หอ้น้อมจติต,์ ยี2หอ้ตราสมอ, ยี2หอ้สมใจนึก, ยี2หอ้ทอ้ปส ์ และยี2หอ้ชา้งแมมมอธ ซึ2งผลที2ไดร้บั

จากการศกึษาจะทาํใหท้ราบว่าผูใ้ชผ้ลติภณัฑม์คีวามรบัรูอ้ยา่งไรในตราสนิคา้ของทางบรษิทั 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1. เพื2อศกึษาถงึตําแหน่งทางการตลาดที2ผูบ้รโิภครบัรูเ้กี2ยวกบัผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชุด

นกัเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ 

2. เพื2อศกึษาถงึความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรู้ในการใชผ้ลติภณัฑเ์ครื2องแบบชุดนักเรยีน

ทั 7ง 5 ยี2หอ้ 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 

        การวจิยัครั 7งนี7จะทาํการสาํรวจความคดิเหน็ของผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ครื2องแบบชุดนักเรยีน ใน

ระดบัชั 7นมธัยมศกึษาของโรงเรยีนรฐับาลและ/หรอืโรงเรยีนเอกชน ที2มอีายุตั 7งแต่ 15 – 18 ปี  
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ในพื7นที2กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศกึษาเฉพาะ 5 ยี2หอ้เท่านั 7น คอื ยี2หอ้น้อมจติต์, ยี2หอ้ตราสมอ, 

ยี2หอ้สมใจนึก, ยี2หอ้ทอ้ปสแ์ละยี2หอ้ชา้งแมมมอธ  

 

ตวัแปรในการวิจยั 

 

ตวัแปรต้น คอื ตําแหน่งทางการตลาดใน Perceptual Space ที2ตอ้งการศกึษาถงึระดบัความ

คลา้ยคลงึกนัที2ผูบ้รโิภครบัรูเ้กี2ยวกบัตลาดเครื2องแบบชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ คอื ยี2หอ้น้อมจติต ์

ยี2หอ้ตราสมอ ยี2หอ้สมใจนึก ยี2หอ้ทอ้ปส ์และยี2หอ้ชา้งแมมมอธ ประกอบไปดว้ย 

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้น้อมจติต์ กบั ยี2หอ้ตราสมอ 

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้น้อมจติต์ กบั ยี2หอ้สมใจนึก 

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้น้อมจติต์ กบั ยี2หอ้ทอ้ปส ์

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้น้อมจติต์ กบั ยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้ตราสมอ   กบั ยี2หอ้สมใจนกึ 

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้ตราสมอ   กบั ยี2หอ้ทอ้ปส ์

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้ตราสมอ   กบั ยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้สมใจนึก   กบั ยี2หอ้ทอ้ปส ์

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้สมใจนึก   กบั ยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

• ความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง ยี2หอ้ทอ้ปส ์   กบั ยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

ตวัแปรตาม คอื ความแตกต่างทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการเลอืกซื7อ

ชุดนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ คอื ยี2หอ้น้อมจติต์ ยี2หอ้ตราสมอ ยี2หอ้สมใจนึก ยี2หอ้ทอ้ปส์ และยี2หอ้ชา้ง

แมมมอธ  

ดา้นผลติภณัฑ ์ 

1. รปูทรงของปกคอ 

2. รปูทรงของชดุนักเรยีน 

3. คณุภาพของเนื7อผา้ 
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4. รปูแบบของกระดมุ 

5. มคีวามหลากหลายของขนาด 

6. มคีวามประณีตของการตดัเยบ็ 

7. ผลติภณัฑม์คีวามคงทน ใชไ้ดน้าน 

8. กระโปรง/กางเกงมคีวามหลากหลายของความยาว 

ดา้นบรกิาร หมายถงึการบรกิารเสรมิในรปูแบบตา่งๆ เชน่ การบรกิารรบัปกัชื2อ 

ดา้นราคา  

1. ความเหมาะสมของราคาเมื2อเทยีบกบัคณุภาพของสนิคา้ที2ไดร้บั 

2. ความเหมาะสมของราคาเมื2อเทยีบกบัอายกุารใชง้าน 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย  

1. มชีอ่งทางการจดัจาํหน่ายที2หลากหลาย และสะดวกในการเดนิทาง 

2. ความพรอ้มของสนิคา้ที2จุดจาํหน่าย 

ดา้นสง่เสรมิการตลาด  

1. การโฆษณา เชน่ มกีารโฆษณาที2ตรงกบัความเป็นจรงิ 

2. การส่งเสรมิการขาย เช่น การแจกของแถมที2ลูกคา้สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ, การจดั

โปรโมชั 2นชว่งเปิดเทอม และการใหส้่วนลดที2มากกว่ายี2หอ้อื2นๆ 

 

คาํนิยามศพัท ์

 

        ตาํแหน่งสินค้า หมายถงึ สิ2งที2ผูบ้รโิภครบัรูเ้กี2ยวกบัตราสนิคา้ จากการสื2อสารของทาง

บรษิัทที2สื2อออกมาเป็นภาพพจน์ เป็นการสรา้งตําแหน่งที2แตกต่างกนัในใจของผู้บรโิภค หาก

ภาพพจน์นั 7นสามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้แล้ว ก็จะเป็นเหตุผลโน้มน้าวว่าทําไม

ผูบ้รโิภคตอ้งซื7อของตราสนิคา้นั 7น อกีทั 7งบรษิทัตอ้งเขา้ใจว่าลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเรื2องใดจากการ

ที2ไดส้ ื2อสารออกไป และใชเ้ครื2องมอืทางการตลาดตอกยํ7าภาพพจน์ที2สรา้งขึ7นเพื2อใหส้นิคา้ไดเ้ขา้

ไปอยูใ่นที2ว่างกลางใจของผูบ้รโิภคที2เป็นกลุ่มเป้าหมาย จนส่งผลใหลู้กคา้ตดัสนิใจซื7อสนิคา้และ
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ไมเ่ปลี2ยนใจไปจากบรษิทั เมื2อตราสนิคา้สามารถยดึครองตําแหน่งเหล่านั 7นไดแ้ลว้กจ็ะเป็นการ

ยากที2คู่แขง่จะเขา้มาอา้งในตําแหน่งเดยีวกนั และตําแหน่งทางการตลาดนั 7นยงัทําใหส้ามารถ

คน้พบความตอ้งการที2ยงัไมส่ามารถตอบสนองไดซ้ึ2งถอืว่าเป็นโอกาสของธุรกจิ 

        เครื)องแบบชุดนักเรียน หมายถึง เครื2องแบบการแต่งกายของผู้เขา้ศกึษาในระดับ

มธัยมศึกษา ในสถานศกึษาที2จดัตั 7งขึ7น ตามพระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 

2542 ที2กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัเิครื2องแบบนักเรยีน พทุธศกัราช 2551 ประกอบกบัระเบยีบ

ปฏบิตัขิองโรงเรยีนต่าง ๆ เอง ประกอบไปดว้ยเสื7อ และกางเกงสาํหรบันักเรยีนชาย และเสื7อกบั

กระโปรงสําหรบันักเรยีนหญงิ ซึ2งไม่รวมถงึชุดที2ใส่ในกจิกรรมอื2นๆ อย่าง ชุดลูกเสื7อ, ชุดเนตร

นาร ีชดุยวุกาชาด หรอืชุดพละ 

 

ประโยชน์ที)คาดว่าจะได้รบั 

 

1.   บริษัทสามารถทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท โดยเน้น

คุณประโยชน์ของผลติภณัฑเ์พื2อเป็นการสรา้งจุดขายที2มเีอกลกัษณ์ และส่งผลใหผู้บ้รโิภคจดจํา

ไดง้า่ย อกีทั 7งตําแหน่งทางการตลาดยงัเป็นโอกาสในการแสวงหากลุ่มเป้าหมายที2ยงัไม่ไดร้บัการ

ตอบสนองใหม้าเป็นลกูคา้ของบรษิทั 

2.   บริษัทสามารถทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื2อเทียบกบัคู่

แขง่ขนั เป็นกระบวนการเพิ2มสิ2งที2แตกต่างที2มคีวามหมาย และคณุคา่เพื2อแยกแยะขอ้เสนอทาง

การตลาดของบรษิทัออกจากคู่แขง่ได ้

3.   บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที2เหมาะสมสําหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดย

สามารถวดัไดจ้ากความแตกต่างของตวัผลติภณัฑใ์นดา้นต่างๆ ดงันี7 รปูทรงของปกคอ รปูทรง

ของชุดนักเรยีน คุณภาพของเนื7อผา้ รูปแบบความสวยงามของกระดุม ความหลากหลายของ

ขนาด ความประณีตในการตดัเยบ็, ผลติภณัฑม์คีวามคงทน ใชไ้ดน้าน และกระโปรง/กางเกงมี

ความหลากหลายของความยาว เป็นตน้  

4.   บริษัทสามารถพัฒนาการบริการที2เหมาะสมสําหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดย

สามารถวดัไดจ้ากความแตกตา่งของการบรกิารเสรมิในเรื2องขอการใหบ้รกิารรบัปกัชื2อ  



 11

5. บรษิทัสามารถกาํหนดราคาที2เหมาะสมสําหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถวดั

ได้จากความเหมาะสมของราคาต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที2ได้รับ ในด้านต่างๆ ดงันี7 ความ

เหมาะสมของราคาเมื2อเทยีบกบัคุณภาพของสนิค้าที2ได้รบั และความเหมาะสมของราคาเมื2อ

เทยีบกบัอายกุารใชง้าน 

6. บรษิทัสามารถเลอืกช่องทางในการกระจายสนิคา้ โดยสามารถวดัได้จากการมชี่องทาง

การการจดัจําหน่ายที2หลากหลายและสะดวกในการเดนิทางหาซื7อผลติภณัฑ ์และความพร้อม

ของสนิคา้ ณ จุดจาํหน่าย 

7. บรษิทัสามารถเลอืกชอ่งทางในการสง่เสรมิทางการตลาดที2ดทีี2สุด โดยสามารถวดัไดจ้าก

การสง่เสรมิทางการตลาด อาทเิชน่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย และการจดักจิกรรมต่างๆ 

ณ จุดขาย 

8. เพื2อกาํหนดแผนทางการตลาด และวางกลยทุธเ์ชงิบรหิารสาํหรบัชดุนกัเรยีนน้อมจติต ์

 



บทที) 2 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัที)เกี)ยวข้อง 

 

        ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ เพื2อเป็นพื7นฐานสาํหรบัการดาํเนินการวจิยั โดยแยก

ลกัษณะการคน้ควา้เป็น 7 สว่น ดงันี7 

1. ทฤษฏทีี2เกี2ยวขอ้งกบัตาํแหน่งทางการตลาด 

2. ทฤษฏทีี2เกี2ยวขอ้งกบัสนิคา้เลอืกซื7อ 

3. ทฤษฏทีี2เกี2ยวขอ้งกบับทบาทการซื7อ 

4. เอกสารที2เกี2ยวขอ้งกบัเครื2องแบบชดุนกัเรยีน 

5. สรปุขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 

6. สรปุขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

7. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ทฤษฏีที)เกี)ยวข้องกบัตาํแหน่งทางการตลาด 

 

กลยุทธ์การพัฒนาและการสื)อสารตําแหน่งทางการตลาด (Developing and 

communicating a positioning strategy) (Kotler 2003 : 308 อา้งถงึใน ธนวรรณ แสง

สวุรรณและคณะ ,2547 : 400-409)  

        การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) โดยที2บรษิทัต่างๆ ตอ้งพยายามทําใหเ้กดิ

ความแตกต่างที2หลากหลายของผลติภณัฑ์ที2บรษิทัจะสร้างขึ7น จากนั 7นตอ้งคาํนึงไปถงึความ

ตอ้งการและกลุ่มลกูคา้ที2บรษิทัจะสามารถสรา้งความพงึพอใจไดด้ว้ยวธิกีารที2ดทีี2สุด แลว้จงึวาง

ตําแหน่งขอ้เสนอทางการตลาดเพื2อให้กลุ่มเป้าหมายจดจําความแตกต่างและภาพพจน์ของ

ขอ้เสนอของบรษิทั ถา้บรษิทัวางตําแหน่งทางการตลาดไมช่ดัเจน ตลาดกจ็ะเกดิความสบัสนใน
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ความคาดหวงั แต่ถา้วางตาํแหน่งทางการตลาดไดช้ดัเจนแลว้การวางแผนทางการตลาดกจ็ะทํา

ไดโ้ดยงา่ย  

        การวางตําแหน่ง (Positioning) หมายถงึ การนําเสนอภาพพจน์เพื2อเขา้ไปอยู่ในที2ว่าง 

กลางใจของผูบ้รโิภคที2เป็นตลาด จากสิ2งที2ผูบ้รโิภคยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนองความพงึพอใจจาก

บรษิทัใดเลย ดงันั 7นจงึเป็นเหตุโน้มน้าวว่าทาํไมผูบ้รโิภคตอ้งซื7อสนิคา้ของทางบรษิทั 

การวางตาํแหน่งตามแนวคิดของ Ries และ Trout (Kotler 2003 : 308 อา้งถงึใน ธนวรรณ 

แสงสวุรรณและคณะ ,2547 : 400-409) 

        การวางตําแหน่งเป็นการสร้างตําแหน่งทางการตลาดที2ทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความ

แตกต่างได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั 7นๆ มีจุดเด่นในเรื2องใด และพยายามตอกยํ7าจนทําให้

ผูบ้รโิภคจดจาํตาํแหน่งทางการตลาดในเรื2องนั 7นๆ อยา่งตอ่เนื2อง เมื2อตราสนิคา้ยดึครองตําแหน่ง

เหล่านี7 เหล่านี7แล้วก็ยากที2คู่แข่งขนัจะเข้ามากล่างอ้างในตําแหน่งเดียวกนั แต่คู่แข่งขนัอาจ

เลอืกใชว้ธิกีารตอ่ไปนี7เพื2อนํามาต่อสูก้บัทางบรษิทัได ้คอื 

กลยทุธ์ที2หนึ2ง ตอ้งเพิ2มความแขง็แกร่งของตาํแหน่งที2ยดึครองอยู่ใหม้ากยิ2งขึ7น อาจจะเพิ2ม

ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ให้กบับรษิัท เพื2อนํามาต่อสูก้บัคู่แข่งขนัที2พยายามจะเขา้มาสู่

ตําแหน่งทางการตลาดที2บรษิทัพยายามสื2อสารไปใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ด ้ 

        กลยทุธท์ี2สอง คอืการเขา้ยดึตาํแหน่งที2ยงัว่างอยู ่บรษิทัควรจะสรา้งตําแหน่งที2เป็นจุดเด่น

หลกัจากในสว่นที2คูแ่ขง่ขนัยงัไมไ่ดส้รา้งขึ7น และบรษิทักต็อ้งพยายามสื2อสารใหผู้บ้รโิภคเกดิจาก

รบัรูใ้หเ้รว็ที2สดุ ซึ2งสิ2งนั 7นตอ้งเป็นสิ2งที2ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการแต่ยงัไม่ไดร้บัการตอบสนองมา

จากผลติภณัฑข์องบรษิทัไหนเลย 

กลยทุธ์ที2สาม คอืการลดตําแหน่ง หรอืเปลี2ยนตาํแหน่งคูแ่ขง่ขนัในใจของผูบ้รโิภค บรษิทั

จาํเป็นตอ้งสรา้งจุดเด่นที2เน้นไปที2ตวัคณุประโยชน์ของผลติภณัฑใ์หไ้ด้ เพื2อทําใหผู้บ้รโิภคไดน้ึก

ถงึเป็นอนัดบัแรก ถา้ตอ้งการใชป้ระโยชน์จากผลติภณัฑป์ระเภทนี7 

นอกจากนี7บริษัทต้องตัดสินว่าจะนําเสนอกี2ความคิดในการกําหนดตําแหน่งต่อลูกค้า

เป้าหมาย ไม่ว่าการนําเสนอโดยใชผ้ลประโยชน์หลกัเพยีงอย่างเดยีว คอืกจิการควรพฒันาจุด

ขายหลักของแต่ละตราสินค้าและตอกยํ7าไว้อย่างเหนียวแน่น เพื2อง่ายต่อการสื2อสารกับ
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กลุ่มเป้าหมายตลอดจนพนักงานทั 2วทั 7งองคก์ร ถา้บรษิทัสามารถตอกยํ7าตาํแหน่งใดตําแหน่งหนึ2ง

และส่งมอบต่อผูบ้รโิภคได้อย่างต่อเนื2อง กจ็ะเป็นที2รู้จกัและถูกถามหาในผลประโยชน์นั 7นอย่าง

ชดัเจน นอกจากนี7ยงัสามารถนําเสนอประโยชน์ไดม้ากกว่าหนึ2งอย่างได้อกีดว้ย แต่การที2บรษิทั

ไดเ้พิ2มจาํนวนผลประโยชน์ในตราสนิคา้ทาํใหเ้กดิความเสี2ยงที2ผูบ้รโิภคจะไมเ่ชื2อ และตาํแหน่งไม่

ชดัเจน โดยทั 2วไปการวางตาํแหน่งผลติภณัฑต์อ้งหลกีเลี2ยงขอ้ผดิพลาด 4 ประการ คอื 

1. การวางตําแหน่งตํ2าไป (Under positioning) :บางบริษัทค้นพบว่าผู้ซื7อมคีวามคดิ

คลุมเครอืเกี2ยวกบัตราสนิคา้ สนิคา้ถูกมองเป็นเพยีงอกีรายการหนึ2งท่ามกลางสนิคา้ที2มอียูอ่ย่าง

มากมายในตลาด  

2. การวางตําแหน่งสงูไป (Over positioning) :ผูซ้ ื7ออาจจะมภีาพลกัษณ์เกี2ยวกบัตรา สนิคา้

ที2แคบเกนิไป  

3. การวางตําแหน่งสบัสน (Confused positioning) :ผูซ้ื7อมภีาพลกัษณ์ที2สบัสนเกี2ยว กบั

ตราสนิคา้ซึ2งเป็นผลจากการที2บรษิทัอา้งผลประโยชน์หลายอยา่ง หรอืเปลี2ยนตําแหน่งสนิคา้บ่อย

เกนิไป  

4. การวางตําแหน่งที2ชวนสงสยั (Doubtful positioning) :ผูซ้ื7ออาจพบว่าเป็นการยาดที2จะ

เชื2อในสิ2งที2ตราสนิคา้นั 7นๆ กล่าวอา้งในดา้นของคณุลกัษณะ ราคา หรอืผูผ้ลติ  

การแกป้ญัหาการวางตาํแหน่งนั 7นสามารถแกป้ญัหาเรื2องสว่นประสมการตลาดไดด้ว้ย เช่น

การวางตาํแหน่งคุณภาพสงูทาํใหต้อ้งผลติสนิคา้ที2มคุีณภาพสงู ตอ้งกระจายผ่านตวัแทนขายที2มี

ระดบั และตอ้งโฆษณาตามนิตยสารที2มคีณุภาพสงู เป็นตน้ ตวัอยา่งต่อไปนี7คอืวธิกีารที2บรษิทัจะ

เลือกตําแหน่งผลติภณัฑ์ บรษิทัสวนสนุกแห่งหนึ2งต้องการสร้างสวนสนุกแห่งใหม่ขึ7นในเมอืง

ลอสแองเจลสิ  เพื2อที2จะสนองความตอ้งการของนักท่องเที2ยวจํานวนมาก ในปจัจุบนัมสีวนสนุก

อยู่ 7 แห่งในลอสแองเจลสิ ไดแ้ก ่ Disneyland, Magic Mountain, Knott’s Berry Farm, 

Japanese Deer Park, Busch Gardens, Marine land of the Pacific และ Lion Country 

Safari บรษิทัไดจ้ดันักท่องเที2ยวแบ่งเป็นกลุ่มๆใหแ้ต่ละกลุ่มไดเ้ที2ยวสวนสนุก  3   แห่ง เช่น 

Busch Japanese Deer Park และ Disneyland และใหเ้ลอืก 2 ใน 3 สวนสนุกที2คลา้ยกนัมาก

ที2สดุและคลา้ยกนัน้อยที2สดุ 

การวเิคราะห์ทางสถติไิด้นํามาสรา้งเป็นแผนที2การรบัรู ้(Perceptual map) ดงัภาพที2 1 

แผนที2ประกอบด้วยสองแกน จุดทั 7ง 7 จุดจะแสดงถงึการดงึดูดความความสนใจ 7 อย่างของ

นักท่องเที2ยว จุดที2ใกล้กนั 2 จุดแสดงถึงความคล้ายกนัในความรูส้ึกของนักท่องเที2ยว เช่น 
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Dineyland กบั Magic Mountain นักท่องเที2ยวรูส้กึว่าคลา้ยกนั ในขณะที2 Disneyland กบั Lion 

Country Safari ถูกรูส้กึว่าต่างกนัมาก นอกจากนั 7นแผนที2ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความพงึพอใจ 9 

ประการที2เป็นที2สนใจของนักท่องเที2ยว ดงัที2ลูกศรชี7 Marine land of the Pacific ไดร้บัการ

ยอมรบัว่า “ใชเ้วลาในการรอคอยน้อยที2สดุ” ดงันั 7นจงึอยูบ่นเสน้ลกูศร “รอเลก็น้อย” และผูบ้รโิภค

คดิว่า Busch Garden คอื “ทางเลอืกที2ประหยดัที2สดุ” 

ภาพที2 1 Perceptual Map 

จะเหน็ไดว้่า บรษิทัสวนสนุกมทีางเลอืกในการวางตําแหน่งที2แตกตา่งกนัอยา่งเป็นไปไดใ้น

หลายทางเลอืกคอื 

- การวางตําแหน่งตามคณุสมบตั ิ(Attribute positioning) เช่น ขนาดและ

จาํนวนปีที2กอ่ตั 7ง Disneyland สามารถโฆษณาเป็นสวนสาธารณะที2ใหญ่ที2สุดใน

โลก 

- การวางตําแหน่งตามคณุประโยชน์ (Benefit positioning) เช่น Knott’s 

Berry Farm พยายามวางตําแหน่งตนเองเป็นสวนสนุกที2สามารถมอบ

ประสบการณ์ที2ตื2นตาตื2นใจ เหมอืนกบัการอาศยัอยูใ่น Old West 



 16

- การวางตําแหน่งตามการใชส้อย (Use or application positioning) 

เช่น Japanese Deer Park วางตาํแหน่งตวัเองว่าสะดวกรวดเรว็เหมาะสาํหรบั

นกัทอ่งเที2ยวที2มจีาํกดัเวลาในการหาความบนัเทงิ 

- การวางตําแหน่งตามผูใ้ช ้(User positioning) เช่น Magic Mountain 

โฆษณาว่าเหมาะสาํหรบั “ Thrill Seekers” (ผูแ้สวงหาสิ2งที2ทาํใหต้ื2นเตน้เรา้ใจ) 

- การวางตําแหน่งตามคู่แข่งขนั (Competitor positioning) เช่น Lion 

Country Safari  โฆษณาว่าสตัวม์ากมายและหลากหลายชนิดกว่าที2 Japanese 

Deer Park 

- การวางตําแหน่งตามกลุ่มผลติภณัฑ ์(Product category positioning) 

เช่น  Marine land of the Pacific สามารถวางตาํแหน่งตนเองเป็นสถาบนัใน

การแสวงหาความรูม้ากกว่าที2จะเป็นสวนสนุกเพื2อความบนัเทงิทั 2วๆ ไป 

- การวางตําแหน่งตามคณุภาพหรอืราคา (Quality or price positioning) 

เชน่  Busch Gardens  วางตําแหน่งเป็นสวนสนุกที2 “ ใหคุ้ณค่าสงูสดุ”กบัเงนิที2

ผูบ้รโิภคจ่าย 

 

ทฤษฎีกลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ (Al Ries and Jack Trout อา้งถงึใน กอ้งเกยีรต ิโอภาส

วงการ,2546 : 273-293)  

บนัได 6 ขั Sน สู่ความสาํเรจ็ แนวทางที)ใช้ในการสร้างภาพพจน์  

ข้อที) 1: ภาพพจน์ที2บรษิทัมอียูแ่ลว้ 

ภาพพจน์เป็นสิ2งที2ทุกบรษิทัพยายามสื2อสารไปให้ผูบ้รโิภครบัรู ้ดงันั 7นบริษทัควรจะถาม

ตวัเองว่าบรษิัทมภีาพพจน์อย่างไรในใจของผู้บริโภคและตลาด เพราะการที2จะเปลี2ยนแปลง

ความคดิของตลาดได้เป็นเรื2องที2ยาก ฉะนั 7นบริษัทจะต้องเขา้ไปในจิตใจของผู้บริโภค และ

เชื2อมโยงผลติภณัฑข์องบรษิทักบัสิ2งเหล่านั 7น 

ข้อที) 2: ภาพพจน์ที2บรษิทัตอ้งการจะม ี

การแข่งขนัมอีตัราเตบิโตสงูมาก ดงันั 7นบรษิทัจงึควรที2จะตกีรอบความสามารถที2บรษิทัมี

ความเชี2ยวชาญและถนัดเพื2อจะได้นําเสนอออกมาให้ผูบ้รโิภคไดร้บัรู ้และสามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดจ้ากภาพพจน์ที2สื2อสารออกมาและสามารถกระทาํไดจ้รงิตรงตามที2

ผูบ้รโิภคไดค้าดหวงัเอาไว ้เพราะผูบ้รโิภคจะไมร่บัผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ที2มภีาพพจน์ที2ไมเ่หมาะสม 

ข้อที) 3: ใครคอืคูแ่ขง่ของบรษิทั 

บรษิทัไมค่วรจะสรา้งภาพพจน์ที2มคีูแ่ขง่ที2แขง็แกร่งอยู่แลว้ บรษิทัควรเลอืกภาพพจน์ที2ยงั

ไมม่ผีูนํ้าที2แขง็แกรง่ เพื2อที2จะไดล้ดระดบัการแขง่ขนั และยงัทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูภ้าพพจน์

ของบรษิทัไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย 

ข้อที) 4: บรษิทัควรมเีงนิทนุที2เพยีงพอในการสรา้งภาพพจน์ 

เนื2องจากปจัจุบนัมสีนิคา้เลยีนแบบมาก จงึเป็นการลําบากในการทําใหส้นิคา้ของบรษิทั

เป็นที2จดจาํ หากมเีงนิทุ่นไมเ่พยีงพอบรษิทัอื2นที2มเีงนิมากกว่าจะเอาชนะบรษิทัได ้ดงันั 7นสิ2งที2ทาํ

ไดค้อืการลดระดบัการแขง่ขนัคอื การจาํกดับรเิวณที2จะแนะนําผลติภณัฑส์ูต่ลาด คอืไม่ควรเสนอ

ขายทั 2วประเทศหรอืทั 2วทนัท ี

ข้อที) 5: ขดีจาํกดัของบรษิทั 

เนื2องจากสงัคมปจัจุบนัเปลี2ยนแปลงตลอดเวลา เพื2อที2จะต่อสู้กบัการเปลี2ยนแปลงนั 7น 

จะตอ้งมองไปขา้งหน้าอยา่งกว้างๆ เพื2อพจิารณาว่าจะเลอืกเสน้ทางใดในการปลูกฝงัภาพพจน์ 

เพราะภาพพจน์เป็นสิ2งที2ค่อยๆ สะสม ค่อยเป็นค่อยไป แต่กม็ขีอ้ยกเวน้ที2บรษิทัไมค่วรเปลี2ยน

ยทุธวธิกีารสรา้งภาพพจน์  

ข้อที) 6: บรษิทัเหมาะสมกบัภาพพจน์ที2สรา้งหรอืไม 

การที2บรษิทัจะประสบความสาํเรจ็มาไดน้ั 7น ตอ้งสามารถนําเอาความคดิสรา้งสรรค์มาผสม

ประสานกบัการสรา้งภาพพจน์ จงึจะทาํใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัทั 7งในปจัจุบนัและอนาคต และ

เพื2อเป็นแนวทางในการวางแผนการดาํเนินงานที2เหมาะสม 

การสร้างภาพพจน์ 

การสรา้งภาพพจน์ที2ประสบความสาํเรจ็นั 7น จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี7 บรษิทัจะตอ้งมี

ความสามารถในการเลอืกขอ้ความที2เหมาะสมเพื2อแทนภาพพจน์ที2ตอ้งการสรา้งขึ7น การกาํหนด

ขอ้ความควรจะพจิารณาตามความเหมาะสม หากต้องการเปลี2ยนภาพพจน์ของสนิค้า บุคคล 

หรอืประเทศ จงึจาํเป็นตอ้งเปลี2ยนขอ้ความเหล่านี7กอ่น  

ในปจัจุบนัการเปลี2ยนแปลงสิ2งใหม่ๆ เกดิ การเปลี2ยนแปลงจงึกลายเป็นสิ2งที2หลายบรษิทั

ต้องเผชญิ แต่การเปลี2ยนแปลงของบรษิัทเหล่านั 7นเป็นวิธีถูกต้องหรอืไม่เพื2อให้ไล่ทนักบัการ

เปลี2ยนแปลงของสงัคม บริษัทจะต้องมองการณ์ไกล และพจิารณาว่าจะทําธุรกิจประเภทใด 
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จากนั 7นบริษัทไม่ควรเปลี2ยนตําแหน่งบ่อยๆ หากบรษิัทสามารถสร้างภาพพจน์ในลกัษณะที2

เหมาะสมไดแ้ลว้ บรษิทักจ็ะสามารถตา้นทานกระแสเปลี2ยนแปลง สามารถตกัตวงผลประโยชน์

จากโอกาสที2เหมาะสมกบับรษิทั แต่ตอ้งควา้โอกาสทนัททีี2มาถงึ กอ่นที2บรษิทัอื2นจะควา้ไป  

บริษทัจะต้องมคีวามตั 7งใจที2จะดํารงตําแหน่งที2มอียู่ในตลาดและไม่ประมาท บริษัทต้อง

ประเมนิผลติภณัฑ์อย่างตรงไปตรงมา และดูว่าลูกคา้มองผลิตภณัฑ์นั 7นอย่างไรด้วย  แนวคดิที2

ชดัเจนเทา่นั 7นที2จะนํามาซึ2งความสาํเรจ็  

ในปจัจุบนัการโฆษณาควรทําในลกัษณะที2ใชแ้นวคดิง่าย คําพูดง่ายๆ และตรงไปตรงมา 

ในการสื2อความหมายกลยทุธ์ตลาดที2ลูกคา้ตอ้งการได ้เพื2อจะใหส้ิ2งที2บรรลุความสาํเรจ็ในวงการ

ธุรกจิคอื บรษิทัจะตอ้งสามารถคน้พบชอ่งว่างในชอ่งกลางๆ ของความเป็นไปได ้บางครั 7งอาจจะ

ประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งภาพพจน์แต่ประสบความลม้เหลวในการขาย  

การแนะนําสนิคา้ใหม ่โดยปกตบิรษิทัควรมองหาสถานที2หรอืเมอืงที2สามารถสรา้งตลาดได้

เสยีก่อน แล้วจงึค่อยๆ ขยายไปยงัเมอืงอื2น ซึ2งการขยายสามารถทําได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นการขยายทางภูมศิาสตร์ การขยายโดยทางประชากรศาสตร์ การขยายตามกายภาพ และ

การขยายตามลกัษณะของการจาํหน่าย และการมองลู่ทางของตลาดโลก ในปจัจุบนัการตลาดได้

ขยายตวัรวดเรว็มาก บรษิทัที2มภีาพพจน์ในประเทศหนึ2งๆ พบว่าทางบรษิทัสามารถใชภ้าพพจน์

นั 7นในประเทศอื2นได้ แต่บรษิัทที2วางแผนบุกตลาดโลกมกัประสบกบัปญัหาในการตั 7งชื2อของ

บรษิทัหรอืผลติภณัฑ์ได ้และบรษิทัควรพยายามมองหาจุดอ่อนของคู่แขง่ขนั และหลกีเลี2ยงจุด

แกรง่ของคูต่่อสู ้ 

ในสว่นของสิ2งที2บรษิทัที2เป็นผูนํ้าไมค่วรทาํ คอืการทาํผดิพลาดในฐานะของผูนํ้าผลติภณัฑ์

ที2พยายามนําความสําเรจ็ดงักล่าวไปใชก้บัผลติภณัฑห์รอืตลาดอื2น ดงันั 7นบรษิทัไม่ควรไปแขง่

กบัยี2หอ้ที2ตดิตลาดเป็นอนัดบัหนึ2ง และในปจัจุบนัสิ2งที2สาํคญัที2สุดทางการตลาดคอื การรูว้ธิกีาร

สรา้งภาพพจน์และรูท้างหนีทไีล่ ไมใ่ชไ่ปแขง่ซึ2งๆ หน้ากบัผลติภณัฑท์ี2ตดิตลาด  

 
ทฤษฏีที)เกี)ยวข้องกบัสินค้าเลือกซืSอ 

 

ทฤษฎีการแบ่งประเภทสินค้าอปุโภคบริโภค (Consumer-Good Classification) (Kotler 

2003 : 308 อา้งถงึใน ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ ,2547 : 525-526) 
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สนิคา้อุปโภคบรโิภค (Consumer Product) เป็นสนิคา้ที2ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายซื7อสนิคา้ไป

ใช ้และบรโิภคเองหรอืที2เรยีกว่าเป็นผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย (End User) สนิคา้อุปโภคบรโิภคนั 7น 

สามารถแบ่งตามวิธีการที2ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายคดิว่าเป็นอย่างไร เลือกซื7อสนิค้าอะไร และใช้

วิธีการใดในการเลือกซื7อสนิคา้เป็นพื7นฐานในการจดัแบ่ง ซึ2งหนึ2งในนั 7นก็คือ สินค้าเลือกซื7อ

(Shopping goods) คือสินค้าที2ลูกค้าใช้ขบวนการคัดเลือกและการซื7อบนพื7นฐานการ

เปรยีบเทยีบลกัษณะบางอย่าง เช่น ความเหมาะสม คุณภาพ ราคา และรปูแบบ ตวัอย่างเช่น 

เฟอรน์ิเจอร ์เสื7อผา้ รถยนตใ์ชแ้ลว้ และเครื2องใชไ้ฟฟ้าสาํคญัๆ ซึ2งสนิคา้เลอืกซื7อจะเป็นสนิคา้ที2

ซื7อไมบ่่อย ตอ้งมวีางแผนในการซื7อ และมกีารกระจายสนิคา้ไมม่ากนกั  

สนิคา้เลอืกซื7อแบ่งไดเ้ป็น สนิคา้เลอืกซื7อที2เหมอืนกนั(Homogeneous shopping goods) 

เป็นสนิคา้มคีณุภาพใกลเ้คยีงกนั แต่ราคาแตกต่างกนัจนสามารถเปรยีบเทยีบเพื2อตดัสนิใจเลอืก

ซื7อได ้และสนิคา้เลอืกซื7อที2ต่างกนั (Heterogeneous shopping goods) เป็นสนิคา้ที2มคีุณสมบตั ิ

รปูลกัษณ์ และบรกิารแตกต่างกนัและลูกคา้ใหค้วามสาํคญัมากกว่าราคา ผูข้ายสนิคา้เลอืกซื7อที2

ต่างกนัต้องมสีนิคา้หลากหลายเพื2อตอบสนองรสนิยมของแต่ละคน และจําเป็นตอ้งมพีนักงาน

ขายที2ผา่นการอบรมมาอยา่งดเีพื2อใหส้ามารถนําเสนอขายและใหค้าํแนะนําปรกึษาแกล่กูคา้ 

        ซึ2งจากการแบ่งประเภทสนิคา้อปุโภคบรโิภคนี7เองสามารถบอกไดว้่าชดุนกัเรยีนเป็นสนิคา้

เลอืกซื7อแบบสนิคา้เลอืกซื7อที2เหมอืนกนั เพราะรปูแบบของชดุนกัเรยีนจะเป็นแบบมาตรฐานของ

แต่ละโรงเรยีน แมใ้นปจัจุบนันี7จะมรีูปแบบที2หลากหลายขึ7นอยูก่บัแต่ละโรงเรยีนว่าจะออกแบบ

ชดุนักเรยีนมาในลกัษณะใด แต่ผูบ้รโิภคกจ็ะถกูบงัคบัใหเ้ลอืกซื7อในรปูแบบของโรงเรยีนที2ตวัเอง

เรยีนอยู่เท่านั 7น และในแต่ละยี2หอ้กจ็ะมสีนิคา้ที2หลากหลายรูปแบบไว้คอยบรกิารเหมอืนกนั มี

คุณภาพของเนื7อผ้าที2ใกล้เคียงกัน แต่จะมีราคาที2แตกต่างกัน ทําให้ผู้บริโภคสามารถ

เปรยีบเทยีบเพื2อตดัสนิใจเลอืกซื7อได ้

 

ทฤษฏีที)เกี)ยวข้องกบับทบาทการซืSอ 

 

ทฤษฎีบทบาทการซืSอ (Buyer Role) (Kotler 2003 : 308 อา้งถงึใน ธนวรรณ แสงสุวรรณและ

คณะ ,2547 : 525-526) 



 20

บทบาทการซื7อ(Buyer Role) ผลิตภัณฑ์หลายๆ ชนิดสามารถระบุผู้ซื7อได้โดยง่าย 

ตวัอย่างเช่น โดยปกตผิูช้ายจะเป็นผูเ้ลอืกซื7ออุปกรณ์โกนหนวด ในขณะที2ผูห้ญงิเป็นผูเ้ลอืกซื7อ

ถุงน่อง แต่ในปจัจุบนันี7บทบาทการเลอืกซื7อไดเ้ปลี2ยนไปแลว้ ดงันั 7นจงึสามารถจําแนกบทบาทที2

ผูบ้รโิภคอาจตดัสนิใจซื7อ ออกเป็น 5 บทบาท ดงัต่อไปนี7 

• ผูร้เิริ2ม (Initiator) คอืผูเ้สนอความคดิที2จะซื7อผลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็นคนแรก 

• ผูม้อีทิธพิล (Influencer) คอืผูม้บีทบาทสาํคญัที2จะใหค้าํแนะนําว่าควรซื7อหรอืไม่ควรซื7อ 

• ผูต้ดัสนิใจ (Decider) คอืเป็นผูท้ี2ทาํการตดัสนิใจในการซื7อ เชน่ควรซื7อหรอืไม่ควรซื7อ 

ซื7ออยา่งไรและซื7อที2ไหน เป็นตน้ 

• ผูซ้ื7อ (Buyer) คอืผูท้ี2กระทาํการซื7อหรอืลงมอืซื7อ 

• ผูใ้ช ้(User) คอืผูบ้รโิภคที2ใชห้รอืบรโิภคผลติภณัฑ ์

หากนําทฤษฎีมาประยุกต์ใชก้บับทบาทการซื7อชุดนักเรยีน จะพบว่าบุคคลรอบขา้งจะมี

อทิธพิลต่อการซื7อชดุนกัเรยีนเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครวั เพื2อน เพราะบุคคล

ในครอบครวั และเพื2อน สามารถใหค้ําปรกึษาเกี2ยวกบัผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงสถานที2จําหน่าย

ผลติภณัฑไ์ดอ้กีดว้ย 

 

เอกสารงานวิจยัที)เกี)ยวข้องกบัเครื)องแบบชุดนักเรียน 

 

พงศกร รตันไพบูลย ์(2551)ศกึษาเรื2อง “การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกคา้ที2มี

ระดบัความภกัดแีตกต่างกนัต่อชุดนักศกึษาหญงิยี2ห้อเอส-ไวท”์ มวีตัถุประสงค์เพื2อศกึษาความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มลกูคา้ที2มรีะดบัความภกัดแีตกต่างกนัในการเลอืกซื7อชุดนักศกึษายี2หอ้เอส-

ไวท์ในระดับปริญญาตรแีละเพื2อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความภกัดีในตราสินคา้กบัส่วน

ประสมทางการตลาด รปูแบบในการดาํเนินชวีติและขอ้มลูพื7นฐานสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคที2เลอืก

ซื7อชดุนกัศกึษาหญงิยี2หอ้เอส-ไวทใ์นระดบัปรญิญาตร ีการวจิยัครั 7งนี7เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ กลุ่ม
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ตวัอยา่งที2ศกึษา คอืนกัศกึษาหญงิที2มอีายตุั 7งแต่ 18-23 ปี และกาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี

ของมหาวทิยาลยัรฐับาลและ/หรอืมหาวทิยาลยัเอกชนที2เคยใชเ้สื7อและกระโปรงนักศกึษาหญงิ

ยี2หอ้เอส-ไวท์ จํานวน 400 คน เกบ็สาํรวจขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า

สามารถทําการอภปิรายผลโดยแบ่งออกเป็น 4 ปจัจยั ดงัต่อไปนี7 คอื ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ ที2

ส่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มตวัอย่างที2มต่ีอชุดนักศกึษายี2ห้อเอส-ไวท์สามารถสรุปโดย

เรยีงลําดบัความสาํคญั ซึ2งพบว่ามปีระเดน็ดงันี7 คอืขนาดลําตวัของเสื7อยี2หอ้เอส-ไวทเ์ขา้รูปพอด ี

ปกคอเสื7อตั 7งเป็นทรงอยูเ่สมอ ขนาดของแขนเสื7อไมส่ั 7น-ยาวจนเกนิไป และกระโปรงนักศกึษารดี

งา่ย ปจัจยัทางดา้นราคาที2สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มตวัอยา่งที2มต่ีอชุดนักศกึษายี2หอ้เอส-

ไวทม์รีาคาที2เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัอายุการใชง้าน โดยทั 2วไปกระโปรงนักศกึษาจะมอีายุการใช้

งานที2ยาวนานกว่าเสื7อนกัศกึษา สว่นในเรื2องของราคากจ็ะแตกต่างกนัโดยขึ7นอยู่กบัประเภทของ

เนื7อผา้ที2ใชใ้นการตดัเยบ็ ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายที2ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่ม

ตวัอย่างที2มต่ีอชุดนักศกึษายี2หอ้เอส-ไวท์นั 7น พบว่าการรบัคําสั 2งตดัชุดนักศกึษาหญงิยี2หอ้เอส-

ไวท์ ใชเ้วลาไมน่านในการรอสนิคา้ และเสื7อนักศกึษายี2หอ้เอส-ไวท์มกีารจดัแสดง (แขวนโชว์) 

สนิค้าได้อย่างชดัเจนให้เลอืกซื7อ และปจัจยัด้านการส่งเสริมการขายที2ส่งผลกระทบต่อความ

จงรกัภักดขีองกลุ่มตวัอย่างที2มต่ีอชุดนักเรียนยี2หอ้เอส-ไวท์นั 7นพบว่าราคาสนิคา้ยี2ห้อเอส-ไวท์

ในชว่งที2มกีารลดพเิศษทาํใหล้กูคา้อยากซื7อสนิคา้มากขึ7น และสนิคา้ยี2หอ้เอส-ไวทม์พีนักงานขาย

ที2คอยใหข้อ้มลูลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

        จากงานวจิยัที2กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปส่วนประสมทางการตลาดของสนิคา้ควรเป็น

ดงันี7 ดา้นผลติภณัฑจ์ะตอ้งมคุีณภาพของเนื7อผา้ที2ด ีรดีง่าย มคีวามทนทานคอืเหลอืงชา้ในส่วน

ของเสื7อ และซีดยากในส่วนของกระโปรง/กางเกง รวมทั 7งมรีูปทรงการตดัเยบ็ที2สวยงาม ดา้น

ราคาจะต้องไม่สูงมากนัก แต่ส่วนมากจะตดัสนิใจซื7อเพราะคุณภาพของเนื7อผา้ รูปทรงการตดั

เยบ็ที2ด ีและความทนทานที2สามารถใชง้านไดน้าน เมื2อเทยีบกบัเงนิที2เสยีไปกบัความคุม้ค่าที2จะ

ไดร้บั ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย รา้นจดัจาํหน่ายควรอยูใ่กลแ้หล่งชอ็ปปิ7ง เดนิทางสะดวก หา

งา่ย และรา้นจะตอ้งมลีกัษณะที2ตอ้งไดม้าตรฐาน กวา้งขวาง และควรมหีอ้งใหล้องชดุดว้ย อกีทั 7ง

ควรมีสินค้าพร้อมให้บริการ ณ จุดจําหน่ายเสมอ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ควรมกีาร

ส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา การแจกของแถมที2ผูบ้รโิภคสามารถ

นําไปใชไ้ดจ้รงิ เป็นตน้ 
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สรปุข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ 

 

        บรษิทั น้อมจติต ์แมนนูแฟกเจอริ2ง เป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่ายชุดนักเรยีนภายใตต้รายี2หอ้ 

“น้อมจติต”์ โดยมเีป้าหมายที2ตอ้งการใหต้รายี2หอ้มคีวามมั 2นคง และแขง็แกร่ง รวมทั 7งตอ้งการที2

จะเชื2อมโยงเครอืขา่ยกบัตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ใหม้คีวามมั 2นคง 

จดุแขง็  เนื2องจากเสื7อผ้าชุดนักเรียนเป็นยูนิฟอร์มที2ถูกกําหนดไว้แล้ว ดังนั 7นความ

แตกต่างที2ชดัเจนจงึไมม่ ีแต่จะมเีพยีงแค่ส่วนประกอบในเรื2องของรายละเอยีดเลก็น้อย ไม่ว่าจะ

เป็นเรื2องของบุคลกิของแต่ละยี2ห้อที2จะมกีารตดัเยบ็หรอืรูปทรงที2แตกต่างกนั และในเรื2องของ

เนื7อผา้ที2แตกต่างกนั ซึ2งจุดเด่นที2ทางน้อมจติต์ไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้กค็อืเรื2องของคุณภาพ

ที2ไวว้างใจไดใ้นดา้นของเนื7อผา้และรปูทรงการตดัเยบ็ 

คู่แข่ง  เนื2องจากน้อมจติต์มลีูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยู่ในตลาดกลางจนถงึบน ดงันั 7นจึงมี

คู่แขง่หลกัและรายใหญ่ที2สุดคอื ตราสมอ รองลงมากจ็ะเป็นท้อปส์ ชา้งแมมมอธ และสมใจนึก 

ส่วนในตลาดระดบักลางลงไปจนถงึล่างที2มกีารแขง่ขนักนัในเรื2องของราคาเป็นหลกั ทางบรษิทั

ไดอ้อกตรายี2หอ้แพนดา้ขึ7นเพื2อเขา้ไปในแขง่ขนัระดบันี7 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ทางบรษิทัมชี่องทางการจดัจําหน่ายที2หลายหลาย ไม่

ว่าจะเป็นการจําหน่ายผ่านหน้าร้านของทางบริษัทเอง การจําหน่ายผ่านทางโรงเรียน การ

จําหน่ายผ่านร้านค้าที2เป็นตวัแทนจําหน่าย และการจําหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าและ 

โมเดิร์นเทรดต่างๆ ซึ2งแต่ละช่องทางก็มคีวามสะดวกที2แตกต่างกนั และจากช่องทางการจัด

จาํหน่ายที2มอียูท่ ั 7งหมดนี7ถอืว่าเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค แต่หากจะมกีารพจิารณาที2

จะเพิ2มชอ่งทางการจดัจาํหน่าย จะพจิารณาจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นหลกั 

พฤติกรรมการซืSอของผู้บริโภค  เสื7อผ้าชุดนักเรียนเป็นสินค้าที2มีความภักดีต่อตรา

สนิคา้ค่อนขา้งมากพอสมควร เพราะโดยธรรมชาตผิูบ้รโิภคจะซื7อเพยีงปีละครั 7ง และผูบ้รโิภค

สว่นใหญ่จะไม่กลา้เสี2ยงที2จะลองของใหม ่เพราะสนิคา้ใชง้านไดน้าน ดงันั 7นส่วนมากจะซื7อเพยีง

หนึ2งหรอืสองครั 7งต่อปีขึ7นอยู่กบัปจัจยัทางเศรษฐกจิเป็นตวักําหนด ซึ2งช่วงแรกของการซื7อกค็อื 

ช่วงของวนัมอบตวัประมาณปลายเดอืนเมษายนไปจนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม และอกีช่วงจะอยู่

ประมาณกลางเดอืนพฤษภาคม 
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ความเสี)ยง เนื2องจากเสื7อผา้ชดุนกัเรยีนเป็นสนิคา้ฤดกูาลจะขายไดเ้พยีงปีละครั 7ง ดงันั 7นหาก

ยงัไมถ่งึชว่งหน้าขายบรษิทัจะทาํการผลติเพื2อใหเ้พยีงพอกบัฤดกูาลขายที2จะมาถงึ แต่หากมกีาร

เปลี2ยนแปลงแบบเกิดขึ7นก็จะทําให้สนิคา้ที2ผลิตไว้แล้วไม่สามารถขายได้ หรืออาจจะขายได้

น้อยลง ซึ2งถือเป็นความเสี2ยงของบรษิัทที2จะต้องเตรียมตวัไว้เพื2อรบัมอืกบัความไม่แน่นอนที2

อาจจะเกดิขึ7น 

 

สรปุข้อมลูจากการสนทนา (Focus Group) 

        ภายหลงัจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรปุประเดน็ที2สาํคญัในมมุมอง

ของผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย ซึ2งสามารถแบ่งตามหวัขอ้สว่นประสมทางการตลาดไดด้งัต่อไปนี7 

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

สามารถแบ่งไดต้ามผลติภณัฑด์ง้ต่อไปนี7 

- เสื7อนกัเรยีน 

ในมุมมองของผูบ้รโิภคปจัจยัดา้นผลติภณัฑเ์สื7อนักเรยีน ผู้บรโิภคมองว่า

ปกคอเสื7อนักเรยีนต้องตั 7งเป็นทรงอยู่เสมอ และไม่ควรที2จะหนาหรอืแขง็จนเกนิไป 

เหมอืนเอากระดาษแขง็มาตดิไว ้ในสว่นของขนาดลาํตวัจะตอ้งเขา้รปูบ้างแต่ไม่มาก

เพราะเสื7อนักเรยีนไมค่วรที2จะฟิตหรอืใหญ่จนเกนิไป สาํหรบัชายเสื7อจะเป็นทรงตรง

หรอืโคง้ไม่ได้อยู่ในประเด็นที2นํามาพจิารณาเลอืกซื7อ เพราะว่าชายเสื7อเป็นส่วนที2

ตอ้งอยู่ภายในกางเกงหรอืกระโปรง และเป็นความชอบส่วนบุคคล เนื7อผา้ของเสื7อ

นักเรยีนจะตอ้งเป็นผา้ที2เนียน มคีุณภาพด ีแลว้ตอ้งเป็นผา้ที2รดีง่ายแต่ยบัยากจะดี

มาก 

- กางเกงนกัเรยีนชาย 

ในมมุมองของผูบ้รโิภคปจัจยัดา้นผลติภณัฑก์างเกงนักเรยีนชาย ผูบ้รโิภค

มองว่า เนื7อผ้าจะต้องไม่แขง็มากเกนิไป ผ้าต้องหนาๆ อยู่ทรง รดีง่าย และสเีขม้ 

ความสั 7นยาวของกางเกงควรมหีลากหลายเพื2อสนองตอบรบัความตอ้งการของลูกคา้

แต่ละคน ที2มคีวามสงูไมเ่ท่ากนั 
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- กระโปรงนักเรยีนหญงิ 

ในมุมมองของผูบ้รโิภคปจัจยัดา้นกระโปรงนักเรยีนหญงิ ผูบ้รโิภคมองว่า

เนื7อผา้ตอ้งไมแ่ขง็มากเกนิไป และกไ็มค่วรนิ2มเกนิไป เมื2อใสไ่ปนานๆ แลว้ยงัอยู่ทรง 

ควรเป็นกระโปรงที2มจีบีลกึและคม เพื2อที2จะไม่บานเวลาใส่ไปนานๆ ส่วนเกรด็ของ

กระโปรงกไ็มค่วรจะยาวมากเพราะว่าจะทําใหร้ดัช่วงหน้าทอ้งและนั 2งลําบาก ความ

สั 7นหรอืยาวของกระโปรงก็ควรมหีลากหลายเพื2อสนองตอบรบัความต้องการของ

ลกูคา้แต่ละคน เพราะจะไดไ้มต่อ้งนํามาแกภ้ายหลงัจากการซื7อ 

ฉะนั 7นผู้บริโภคจึงมองว่าคุณภาพทางด้านเนื7อผ้าจะเป็นปจัจยัหลกัในการเลือกซื7อชุด

นักเรยีน รวมไปถงึความคงทนและทนทานในการใชง้าน จะไดไ้ม่ตอ้งหาซื7อใหม ่เพราะมคีวาม

เคยชนิกบัชุดที2ใส่อยู่แล้ว ผู้บรโิภคส่วนใหญ่จะซื7อชุดนักเรยีนพรอ้มกนัทั 7งชุด แต่อาจจะมกีาร

แบ่งยี2หอ้กนับา้งแลว้แต่ความชอบของแต่ละคน ส่วนแฟชั 2นในการเลอืกซื7อชดุนักเรยีนและเรื2อง

ความกงัวลว่าชดุนักเรยีนที2ซื7อมาจะผดิระเบยีบหรอืไมน่ั 7นจะมน้ีอยมาก เพราะทุกยี2หอ้จะผลติมา

แบบมาตรฐานอยู่แล้ว นอกจากจะนํามาดดัแปลงเพิ2มเตมิกส็ามารถทําไดง้่ายในร้านตดัเสื7อผา้

ทั 2วไป สาํหรบัความมชีื2อเสยีงของตรายี2หอ้มสีว่นในการพจิารณาในการเลอืกซื7ออยู่บา้งถงึแมว้่า

จะมคีวามกงัวลว่าราคาอาจจะแพงกว่ายี2ห้ออื2น และในการไปซื7อชุดนักเรยีนในแต่ละครั 7งจะมี

ยี2หอ้ที2ตั 7งใจจะซื7ออยูแ่ลว้ รูส้กึไมอ่ยากเปลี2ยนยี2หอ้ เพราะมคีวามกงัวลว่าหากเปลี2ยนแลว้จะไมด่ี

เหมอืนเดมิ แต่เมื2อมคีนแนะนํายี2หอ้ใหมก่จ็ะลองพจิารณาเปรยีบเทยีบด ูถา้ไมด่กีว่ายี2หอ้เก่ากจ็ะ

ไมเ่ปลี2ยนไปใชย้ี2หอ้ใหม ่ถงึแมย้ี2หอ้ที2ตั 7งใจมาซื7อจะตอ้งเสยีเวลาในการเดนิหากจ็ะยอมเพื2อที2จะ

ไดข้องที2ถกูใจ เพราะไมอ่ยากตอ้งเสยีเงนิกลบัมาซื7อใหมอ่กีครั 7ง สว่นสาเหตุที2ต้องซื7อชุดนักเรยีน

ใหม่เพราะว่าชุดที2มีอยู่เก่า ชํารุด เล็กไป เสื7อเหลือง สีกางเกงหรือกระโปงซีด รวมทั 7งการ

เปลี2ยนแปลงเครื2องแบบใหม ่ในการซื7อนั 7นจะทาํการซื7อภายในครั 7งเดยีวคอืในช่วงเปิดเทอม และ

สว่นมากจะไปซื7อกบัแมแ่ละเพื2อน โดยที2เพื2อนจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื7อมากกว่าเพราะเป็น

ผูบ้รโิภคเหมอืนกนั 

ดา้นการบรกิาร พบว่าการที2มกีารรบัตดัชุดนักเรยีนตามคาํสั 2งซื7อ รวมถงึการมชีดุนักเรยีน

สาํหรบัเดก็พเิศษจะช่วยเพิ2มความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคมากขึ7น รวมทั 7งทาํใหผู้บ้รโิภคไดส้นิคา้

ที2ตรงกบัความตอ้งการที2แทจ้รงิของแต่ละบุคคล และอยากใหภ้ายในรา้นมบีรกิารแกท้รงหรอืตดั

ความสั 7นยาวของกระโปรงไวค้อยใหบ้รกิารเพิ2มเตมิจากการรบัปกัชื2อที2มอียูแ่ลว้  



 25

2. ปจัจยัดา้นราคา 

ในมุมมองของผู้บริโภคปจัจัยด้านราคา ผู้บริโภคจะพิจารณาราคาเปรียบเทียบกบั

คุณภาพที2ไดร้บั ถา้เสื7อนกัเรยีนมคุีณภาพที2ด ีไมเ่หลอืงงา่ย ใชง้านไดน้านเมื2อเทยีบกบัเงนิที2เสยี

ไป แลว้คุม้คา่ ในสว่นของกางเกงหรอืกระโปรงกจ็ะซื7อเพราะเนื7อผา้ดมีคุีณภาพ รปูทรงด ีใส่แลว้

พอดีไม่ต้องแกเ้พิ2ม ใช้ทน สีไม่ซีดง่ายหรอืบางครั 7งอายุการใชง้านก็อาจจะขึ7นอยู่กบัการดูแล

รกัษาของแต่ละคน แต่ถ้าเป็นไปไดก้็ต้องการกางเกงหรอืกระโปรงที2ใช้ได้นาน และจะมคีวาม

มั 2นใจกบัตรายี2หอ้ที2มปีระกนัหลงัการขายมากกว่ายี2หอ้ที2ไมม่ ี

3. ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

ในมุมมองของผู้บริโภคปจัจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคจะเลือกซื7อชุด

นักเรียนจากที2ต่างๆ โดยคํานึงถึงความสะดวกเป็นหลกั ซึ2งส่วนใหญ่จะซื7อจากร้านที2นํามา

จําหน่ายผ่านทางโรงเรยีนเพราะสะดวกและไม่ตอ้งกลวัว่าจะผดิระเบยีบ แต่กจ็ะมบีางส่วนที2ไป

เลอืกซื7อที2ศนูยก์ารขายของแต่ละยี2หอ้หรอืตวัแทนรา้นคา้ปลกีของแต่ละยี2หอ้เพราะจะมสีนิคา้ให้

เลอืกซื7ออยา่งครบถว้น และผูบ้รโิภคมองว่ารา้นที2จาํหน่ายชดุนักเรยีนควรอยูใ่นทาํเลที2การสญัจร

ไปมาสะดวก อยู่ใกล้บรเิวณที2มรีถสาธารณะบรกิาร เขา้ถงึง่าย ใกล้แหล่งชอ้ปปิ7ง ร้านต้องได้

มาตรฐาน สาํหรบัเรื2องความพรอ้มของสนิคา้เป็นสิ2งสาํคญัมากสาํหรบัผูบ้รโิภค 

ภายในร้านควรจะมีหลายยี2ห้อ และทุกรูปแบบเพื2อสามารถเปรียบเทียบถึงความ

แตกต่างได้ และหากไม่มไีซต์ที2ต้องการ ควรจะมกีารสั 2งตดัได้และการสั 2งตดักต็้องรวดเรว็ ตดั

ตามขนาด และภายในร้านควรมสีินค้าที2เกี2ยวกบัเครื2องแต่งกายนักเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็น

รองเทา้ ถุงเทา้ เขม็ขดั และโบวผ์กูผม เป็นตน้  

4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 

ในมุมมองของผูบ้รโิภคปจัจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด พบว่าผูบ้ริโภครู้จกัยี2ห้อ

ต่างๆ มาจากโฆษณาทางทวีี และไม่เชื2อโฆษณาเหล่านั 7นเพราะมกีารโฆษณาที2เกนิความเป็น

จรงิ สําหรบัการส่งเสรมิการขายที2ผูบ้รโิภคอยากไดม้ากที2สุดคอื การลดราคา และการแจกของ

แถมที2ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และหากยี2หอ้ที2ใชอ้ยู่ประจําไม่จดัโปรแกรมการส่งเสรมิ

การขายใดๆ ผูบ้รโิภคกจ็ะพจิารณาจากความคุม้ค่าที2ตวัเองจะไดร้บัเพื2อเป็นการเปรยีบเทยีบว่า

จะเปลี2ยนไปใชย่ี2หอ้ใหมห่รอืไม ่

 

  



 26

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที2 2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภณัฑ ์

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ตํ า แห น่ ง ท า ง ก า รต ล า ด ใน 
Perceptual Space ของยี)ห้อ
ต่างๆ ที) MDS จาํลองขึSนจากการ 
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงใน
ภาพรวมระหว่างยี)ห้อต่างๆ โดย
ผู้บริโภค 



บทที) 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
        ในการวิจัยเรื2องการวิเคราะห์ตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจชุดนักเรียนในเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื2อศกึษาถงึความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้น
การซื7อชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ คอื ยี2หอ้น้อมจติต ์ ยี2หอ้ตราสมอ ยี2หอ้สมใจนึก ยี2หอ้ทอ้ปส ์และ
ยี2หอ้ชา้งแมมมอธ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั 7นตอนตอ่ไปนี7 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. กรอบตวัอยา่งและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3. เครื2องมอืที2ใชใ้นการวจิยั 

4. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิี2ใชใ้นการวเิคราะห ์

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
         กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที2ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียนในระดับชั 7นมธัยมศึกษาของโรงเรียน
รฐับาล และ/หรอืโรงเรยีนเอกชนในประเทศไทย โดยมุ่งศกึษาเฉพาะ 5 ยี2หอ้เท่านั 7น คอื ยี2ห้อ
น้อมจิตต์ ยี2ห้อตราสมอ ยี2ห้อสมใจนึก ยี2ห้อท้อปส์ และยี2ห้อช้างแมมมอธ เนื2 องด้วย
กลุ่มเป้าหมายที2กล่าวมามีขนาดใหญ่ และเหตุผลด้านข้อจํากัดต่างๆ เช่น ด้านเวลา และ
งบประมาณ ทําให้ผู้วิจ ัยไม่สามารถที2จะศึกษากลุ่มเป้าหมายทั 7งหมดได้ จึงได้กําหนดกลุ่ม
ประชากรดงันี7 
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        ประชากรที)ศึกษา 

        ผูท้ี2ศกึษาอยูใ่นระดบัชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 3-มธัยมศกึษาปีที2 6 ของโรงเรยีนรฐับาล และ/

หรอืเอกชน ที2มอีายรุะหว่าง 15-18 ปี ในพื7นที2เขตกรงุเทพมหานคร ที2รูจ้กัผลติภณัฑช์ุดนักเรยีน

ทั 7ง 5 ยี2หอ้ คอืยี2หอ้น้อมจติต์ ยี2หอ้ตราสมอ ยี2หอ้สมใจนึก ยี2หอ้ท้อปส์ และยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

รวมทั 7งเป็นผูท้ี2เคยใช้ผลติภณัฑข์องยี2หอ้ขา้งตน้มาอยา่งน้อย 1 ยี2หอ้ และใชผ้ลติภณัฑม์าแล้ว

เป็นเวลาไมต่ํ2ากว่า 1 ภาคการศกึษา (3 เดอืน) 

 

        กลุ่มตวัอย่าง 

        การวจิยัในครั 7งนี7 กาํหนดระดบัความเชื2อมั 2น ณ รอ้ยละ 95 ดงันั 7นจงึสามารถกาํหนดระดบั

นัยสาํคญัทางสถติไิวท้ี2 0.05 ทาํใหค้่าระดบัความเชื2อมั 2น (Z) 1.96 สาํหรบัการกาํหนดค่าความ

คลาดเคลื2อนของความถูกตอ้ง (H) และค่าประมาณของส่วนเบี2ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

(�) จะทาํโดยเลอืกใชก้ารแทนสตูรของ Roscoe (John T. Roscoe, 1969:156) ดงันี7 

เมื2อ    H = 
�

��
   

เนื2องจากค่าความคลาดเคลื2อนของความถูกต้อง (H) ไม่ได้มกีารกําหนดไว้เป็นมาตรฐานที2

แน่นอน ดงันั 7น Roscoe จงึไดเ้สนอว่าควรใหม้คี่าความคลาดเคลื2อนของความถูกตอ้ง (H) ไวท้ี2

ประมาณ 1 ใน 10 ของค่าประมาณการส่วนเบี2ยงเบนมาตรฐานของประชากร (�) (หรือ 

Standard Deviation) 

สตูร   N = 
�
�
�
�

��
 

        โดยที2  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   Z แทน ระดบัความเชื2อมั 2น 

   σ แทน คา่ประมาณของสว่นเบี2ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

   H แทน ความคาดเคลื2อนของความถูกตอ้ง 



 

การคาํนวณ: จากสตูร  

    

N =   z2 * 100 

จากคา่ Z = 1.96  

N =  (1.96)2 * 100 

   N =   384 

ดงันั 7น ตัวอย่างที2ใช้ในการวิจัยครั 7งนี7จึงเท่ากบั 

ศกึษาวจิยัครั 7งนี7 ผูว้จิยัจงึเพิ2มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น 

 

กรอบตวัอย่างและการเกบ็รวบรวมข้อมลู

 

กระบวนการสุม่ 

ขั Sนตอนที) 1 การสุม่แบบ Stratified 

� การสุ่มขั Sน Stratified

กจิกรรมอื2นๆ นอกโรงเรยีน เนื2

การศกึษา และเป็นชว่งที2ไมไ่ดอ้ยูใ่นหน้าการขายของสนิคา้ชดุนักเรยีน

 

� การสุ่มขั Sน Sub-Stratum 

1 กรอบ คอืสถานที2ที2นักเรยีนทํากจิกรรมอื2นๆ นอกโรงเรยีน ซึ2งสา

ตวัอยา่งยอ่ยได ้4 กรอบ ดงันี7

กรอบย่อยที2 1  โรงเรยีนกวดวชิา

เนื2องจากช่วงของการเกบ็ขอ้มูลเป็นช่วงที2โรงเรยีนปิดภาคการศกึษา จงึทําใหก้ลุ่มเป้าหมาย

ตอ้งการศกึษาหาความรูเ้พิ2มเตมิจงึเลอืกที2จะไปเรยีนตามโรงเรยีนกวดวชิาต่างๆ แทน

 N =  

N =   384 ตวัอยา่ง 

ดงันั 7น ตัวอย่างที2ใช้ในการวิจัยครั 7งนี7จึงเท่ากบั 384 ตัวอย่าง เพื2อความเหมาะสมในการ

ยครั 7งนี7 ผูว้จิยัจงึเพิ2มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 ตวัอยา่ง 

กรอบตวัอย่างและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

Stratified  

Stratified: โดยทําการแบ่งกลุ่มออกเป็น 1 กรอบ คอื สถานที2ที2นักเรยีนทํา

กจิกรรมอื2นๆ นอกโรงเรยีน เนื2องจากช่วงที2ทําการเก็บขอ้มูลเป็นช่วงที2โรงเรยีนปิดภาค

การศกึษา และเป็นชว่งที2ไมไ่ดอ้ยูใ่นหน้าการขายของสนิคา้ชดุนักเรยีน 

Stratum (กรอบย่อย) จากกลุ่มประชากรสามารถเก็บขอ้มูลได้จาก 

กรอบ คอืสถานที2ที2นักเรยีนทํากจิกรรมอื2นๆ นอกโรงเรยีน ซึ2งสามารถแ

กรอบ ดงันี7 

โรงเรยีนกวดวชิา 

เนื2องจากช่วงของการเกบ็ขอ้มูลเป็นช่วงที2โรงเรยีนปิดภาคการศกึษา จงึทําใหก้ลุ่มเป้าหมาย

ตอ้งการศกึษาหาความรูเ้พิ2มเตมิจงึเลอืกที2จะไปเรยีนตามโรงเรยีนกวดวชิาตา่งๆ แทน

29

เพื2อความเหมาะสมในการ

กรอบ คอื สถานที2ที2นักเรยีนทํา

องจากช่วงที2ทําการเก็บขอ้มูลเป็นช่วงที2โรงเรยีนปิดภาค

จากกลุ่มประชากรสามารถเก็บขอ้มูลได้จาก  

มารถแบ่งเป็นกรอบ

เนื2องจากช่วงของการเกบ็ขอ้มูลเป็นช่วงที2โรงเรยีนปิดภาคการศกึษา จงึทําใหก้ลุ่มเป้าหมาย

ตอ้งการศกึษาหาความรูเ้พิ2มเตมิจงึเลอืกที2จะไปเรยีนตามโรงเรยีนกวดวชิาต่างๆ แทน 
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กรอบยอ่ยที2 2  สนามสอบ GAT PAT ระบบสอบเขา้มหาวทิยาลยั ปี 2553 

เนื2 องจากสํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดให้มีการสอบความถนัดทั 2วไป 

(General Aptitude Test หรอื GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional 

Aptitude Test หรอื PAT) ในระหว่างวนัที2 6-9 มนีาคม 2553 ของนักเรยีนในระดบัชั 7น

มธัยมศกึษาปีที2 5 และปีที2 6 เพื2อใช้เป็นคะแนนในการนําไปสอบระบบกลางการรบันิสติ 

นกัศกึษาหรอืแอดมชิชั 2นสก์ลางปี 2553  

กรอบยอ่ยที2 3  หา้งสรรพสนิคา้ 

เนื2องจากหา้งสรรพสนิคา้จะเป็นสถานที2ที2กลุม่เป้าหมายใชเ้ป็นที2พกัผอ่น และทาํกจิกรรมต่างๆ  

กรอบยอ่ยที2 4  รา้นเกมสอ์อนไลน์และอนิเตอรเ์น็ทที2อยูใ่กลโ้รงเรยีน 

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกรอบยอ่ยนี7เพื2อที2จะไดค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั 7งหมด เนื2องจากกลุ่มเป้าหมาย

บางคนไมไ่ดไ้ปเรยีนในโรงเรยีนกวดวชิา หรอืทาํกจิกรรมอื2นๆ ในกรอบยอ่ยต่างๆ ขา้งตน้ 

 

ขั Sนตอนที) 2 การสุม่แบบ Multistage Clustering 

จากการสุ่มแล้วแบ่งออกเป็นแต่ละกรอบย่อยแล้ว สามารถนํามาทําการสุ่มแบบ Multistage 

Clustering ไดด้งันี7 

กรอบย่อยที) 1 โรงเรยีนกวดวชิา 

ขั 7นที2 1 (Primary Sampling Unit) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบคาํนึงถงึความน่าจะเป็นโดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Multistage-Cluster ใช้เกณฑ์รายชื2อของย่านที2มโีรงเรียนกวดวิชา

มากกว่า 2 โรงเรยีนในบรเิวณนั 7นซึ2งมทีั 7งหมด 14 ยา่น ดงันี7 

1. ยา่นสยามสแควร ์

2. ยา่นงามวงศว์าน 

3. ยา่นบางกะปิ 

4. ยา่นปิ2นเกลา้ 

8. ยา่นวงเวยีนใหญ่ 

9. ยา่นราชวตัร 

10. ยา่นวสิทุธกิษตัรยิ ์

11. ยา่นพฒันาการ 
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5. ยา่นอนุสาวรยีช์ยัฯ 

6. ยา่นพญาไท 

7. ยา่นสะพานควาย 

12. ยา่นฟิวเจอรป์ารค์รงัสติ 

13. ยา่นซคีอนสแควร ์

14. ยา่นสามยา่น 

 

 จากนั 7นผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิทีําการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบั

ฉลากรายชื2อยา่นของโรงเรยีนกวดวชิาขึ7นมา 3 ย่าน ผลการสุม่ประกอบดว้ย 

1. ยา่นสยามสแควร ์

2. ยา่นบางกะปิ 

3. ยา่นปิ2นเกลา้ 

ขั 7นที2 2 (Secondary Sampling Unit) เมื2อไดต้วัแทนย่านโรงเรยีนกวดวชิาครบทั 7ง 4 ย่านแลว้ 

ผูว้จิยัใชว้ธิทีาํการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก วนั/เวลาที2จะทาํ

การเก็บขอ้มูลตามตารางเรียนของโรงเรียนกวดวิชา คอร์สปิดเทอมระหว่างเดอืนมนีาคม – 

เมษายน พ.ศ. 2553  

วนั จนัทร-์อาทติย ์

เวลา 
10:00 – 13:00 น. 

15:00 – 18:00 น. 
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ผลจากการสุม่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี7 

ย่าน 
การเกบ็ตวัอย่าง 

วนั เวลา 

ยา่นสยามสแควร ์ พฤหสัและศกุร ์ 10:00-13:00 น. 

ยา่นบางกะปิ องัคารและเสาร ์ 15:00-18:00 น. 

ยา่นปิ2นเกลา้ พธุและอาทติย ์ 15:00-18:00 น. 

 

ขั 7นที2 3 (Systematic Sampling) เมื2อไดว้นั/เวลาที2จะทําการเกบ็ขอ้มลูแลว้ ผูว้จิยัจะทําการสุ่ม

โรงเรยีนกวดวชิาขึ7นมาย่านละ 1 แห่ง และจะทําการสุ่มบุคคลที2เขา้ไปเรยีนในสถาบนัต่างๆ ที2

สุม่มาไดโ้ดยจบัเวลาทุกๆ 5 นาท ีและในทกุๆ 30 นาท ีจะทําการยา้ยไปยงัโรงเรยีนกวดวชิาอกี

แหง่ซึ2งจะอยูท่างดา้นขวามอืของผูว้จิยั (หมนุตามเขม็นาฬกิา) 

กรอบย่อยที) 2 สนามสอบ GAT PAT ระบบสอบเขา้มหาวทิยาลยั ปี 2553 

ขั 7นที2 1 (Primary Sampling Unit) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบคาํนึงถงึความน่าจะเป็นโดยใช้

วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) โดยจะทาํการจบัฉลากรายชื2อเขตของ

กรงุเทพมหานครที2มสีนามสอบเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัจาํนวน 30 เขต ดงันี7 

 

1. เขตปทมุวนั  

2.  เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 

3. เขตพระนคร 

4.  เขตยานนาวา 

5. เขตราชเทว ี

6. เขตพญาไท 

7. เขตคลองเตย 

8. เขตดนิแดง 

16. เขตธนบุร ี

17. เขตบางกอกน้อย 

18. เขตบางกอกใหญ่ 

19. เขตบางแค 

20. เขตภาษเีจรญิ 

21. เขตราษฏรบ์รูณะ 

22. เขตดสุติ 

23. เขตบางพลดั 
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9. เขตวฒันา 

10. เขตสาทร 

11. เขตจตุัจกัร 

12. เขตดอนเมอืง 

13. เขตสายไหม 

14. เขตหลกัสี2 

15. เขตตลิ2งชั 2น 

24. เขตลาดกระบงั 

25. เขตจอมทอง 

26. เขตบางกะปิ 

27. เขตบางขนุเทยีน 

28. เขตมนีบุร ี

29. เขตสวนหลวง 

30. เขตสะพานสงู 

 

จากการจับฉลากรายชื2อเขตของกรุงเทพมหานครที2มีสนามสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ

มหาวทิยาลยัจาํนวน 30 เขต โดยทาํการจบัฉลากออกมาทั 7งหมด 4 เขต ซึ2งมรีายละเอยีดดงันี7 

1. เขตคลองเตย 

2. เขตราชเทว ี

3. เขตสาทร 

4. เขตจตัจุกัร 

ขั 7นที2 2 (Secondary Sampling Unit) จากพื7นที2 4 เขตที2สุ่มมา ประกอบไปดว้ยสนามสอบเขา้

ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ดงัต่อไปนี7 

1. เขตคลองเตย 

1.1 สนามสอบปทุมคงคา 

1.2 สนามสอบพระหฤทยัคอนแวนต ์

1.3 สนามสอบศรวีกิรม ์

1.4 สนามสอบสายนํ7าผึ7ง 

2. เขตราชเทว ี

2.1 สนามสอบศรอียธุยาในพระอปุถมัภ์ฯ 

2.2 สนามสอบสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั 

2.3 สนามสอบเซนตด์อมนิกิ 

2.4 สนามสอบมกักะสนัพทิยา 
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3. เขตสาทร 

3.1 สนามสอบวดัสทุธวิราราม 

3.2 สนามสอบสตรศีรสีรุโิยทยั 

4. เขตจตัจุกัร 

4.1 สนามสอบสาธติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4.2 สนามสอบสารวทิยา 

4.3 สนามสอบเซนตจ์อหน์ 

จากนั 7นผูว้ ิจยัได้ใชว้ิธทีําการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธกีารจบัฉลาก

รายชื2อของสนามสอบเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัขึ7นมาเขตละ 1 สนามสอบ ผลการสุ่ม

ประกอบดว้ย 

1. เขตคลองเตย ไดส้นามสอบสายนํ7าผึ7ง 

2. เขตราชเทว ี ไดส้นามสอบเซนตด์อมนิิก 

3. เขตสาทร ไดส้นามสอบวดัสทุธวิราราม 

4. เขตจตัจุกัร ไดส้นามสอบสารวทิยา 

ขั 7นที2 3 (Tertiary Sampling Unit) เมื2อไดต้วัแทนสนามสอบเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั

ครบทั 7ง 4 สนามสอบแลว้ ผูว้จิยัใชว้ธิทีําการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยการ

จบัฉลาก วนั/เวลาที2จะทําการเก็บข้อมูล และทางสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติได้

กาํหนดวนัที2ทาํการสอบวดัระดบัความรูน้ี7ไวใ้นชว่งวนัที2 6-9 มนีาคม พ.ศ. 2553 

วนั เสาร-์องัคาร 

เวลา 8:30-17:00 น 
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ผลจากการสุม่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี7 

เขต 
การเกบ็ตวัอย่าง 

สถานที) วนั เวลา 

เขตคลองเตย สนามสอบสายนํ7าผึ7ง องัคาร 8:30-17:00 น 

เขตราชเทว ี สนามสอบเซนต์ดอมนิิก เสาร ์ 8:30-17:00 น 

เขตสาทร สนามสอบวดัสทุธวิราราม อาทติย ์ 8:30-17:00 น 

เขตจตุจกัร สนามสอบสารวทิยา จนัทร ์ 8:30-17:00 น 

 

ขั 7นที2 4 (Systematic Sampling) เมื2อไดว้นั/เวลาที2จะทําการเกบ็ขอ้มลูแลว้ ผูว้จิยัจะทําการสุ่ม

บุคคลที2เขา้ไปสอบ GAT PAT ระบบสอบเขา้มหาวทิยาลยั ปี 2553ในสนามสอบต่างๆที2สุ่มมา

ไดโ้ดยจบัเวลาทุกๆ 5 นาท ี

กรอบย่อยที) 3 ห้างสรรพสินค้า 

ขั 7นที2 1 (Primary Sampling Unit) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบคาํนึงถงึความน่าจะเป็นโดยใช้

วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) โดยมเีกณฑร์ายชื2อ หา้งสรรพสนิคา้ที2

กลุ่มเป้าหมายไปทาํกจิกรรมต่างๆ เพื2อผอ่นคลายในเขตกรุงเทพมหานครทั 7งหมด 30 แหง่ ดงันี7 

1. เซน็ทรลัเวลิด ์

2. เซน็ทรลั พลาซ่า ลาดพรา้ว 

3. เซน็ทรลั พลาซ่า บางนา 

4. เซน็ทรลั พลาซ่า ปิ2นเกลา้ 

5. เซน็ทรลั พลาซ่า รามอนิทรา 

6. เซน็ทรลั พลาซ่า แจง้วฒันะ 

7. เซน็ทรลั พลาซ่า พระราม 2  

8. เซน็ทรลั พลาซ่า พระราม 3 

9. เซน 

16. เดอมอลล ์สาขาบางแค 

17. เดอมอลล ์สาขาบางกะปิ 

18. สยามสแควร ์

19. สยามดสิคฟัเวอรี2เซน็เตอร ์

20. สยามเซน็เตอร ์

21. สยามพารากอน 

22. จามจุร ีสแควร ์

23. เอม็ บ ีเค เซน็เตอร ์

24. ด ิเอสพละนาด 
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10. แฟชั 2นไอสแ์ลนด ์

11. สยามพารากอน 

12. ด ิเอม็ โพเรี2ยม 

13. เดอมอลล ์สาขารามคาํแหง 

14. เดอมอลล ์สาขาท่าพระ 

15. เดอมอลล ์สาขางามวงศว์าน 

25. เพลยก์ราวนด ์

26. เจ-เอวนิว 

27. ด ิอเวนิว 

28. The Crystal 

29. ซคีอนสแควร ์

30. ยเูนี2ยนมอลล ์

 

จากการจบัฉลากรายชื2อหา้งสรรพสนิคา้ที2กลุ่มเป้าหมายไปทํากจิกรรมต่างๆ เพื2อผ่อนคลายใน

เขตกรุงเทพมหานครทั 7งหมด 30 แหง่ ออกมาทั 7งหมด 3 แหง่ ซึ2งมรีายละเอยีดดงันี7 

1. เซน็ทรลั พลาซ่า รามอนิทรา 

2. สยามพารากอน 

3. เดอะมอลล ์สาขางามวงศว์าน 

ขั 7นที2 2 (Secondary Sampling Unit) เมื2อไดต้วัแทนหา้งสรรพสนิคา้ครบทั 7ง 3 แห่งแลว้ ผูว้จิยัใช้

วธิทีาํการสุ่มแบบงา่ย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก วนั/เวลาที2จะทําการเกบ็

ขอ้มลู 

วนั จนัทร-์อาทติย ์

เวลา 

10:00-12:00 น. 

13:00-16:00 น. 

17:00-22:00 น. 
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ผลจากการสุม่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี7 

ห้างสรรพสินค้า 
การเกบ็ตวัอย่าง 

วนั เวลา 

เซน็ทรลั พลาซ่า รามอนิทรา จนัทรแ์ละศกุร ์ 17:00-22:00 น. 

สยามพารากอน พฤหสัและเสาร ์ 10:00-12:00 น. 

เดอะมอลล ์สาขางามวงศว์าน พธุและอาทติย ์ 13:00-16:00 น. 

 

ขั 7นที2 3 (Systematic Sampling) เมื2อไดว้นั/เวลาที2จะทําการเกบ็ขอ้มลูแลว้ ผูว้จิยัจะทําการสุ่ม

บุคคลที2เขา้ไปใชบ้รกิารในหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆที2สุม่มาไดโ้ดยจบัเวลาทุกๆ 5 นาท ี

กรอบย่อยที) 4  รา้นเกมสอ์อนไลน์และอนิเตอรเ์น็ทที2อยูใ่กลโ้รงเรยีน 

ขั 7นที2 1 (Primary Sampling Unit) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบคาํนึงถงึความน่าจะเป็นโดยใช้

วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Multistage-Cluster ใชเ้กณฑ์การแบ่งเขตตามลกัษณะทางภูมศิาสตร์

ของเขตในกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็นเขตกรุงเทพชั 7นใน และกรุงเทพชั 7นนอก โดยมี

รายชื2อเขตการปกครองของกรงุเทพมหานครทั 7งหมด 50 เขต ประกอบไปดว้ย 

กรงุเทพชั 7นใน ประกอบไปดว้ย 18 เขต ดงันี7 

1. เขตคลองเตย 

2. เขตคลองสาน 

3. เขตดนิแดง 

4. เขตดุสติ 

5. เขตธนบุร ี

6. เขตบางคอแหลม 

7. เขตบางรกั 

8. เขตปทมุวนั 

9. เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 

10. เขตพญาไท 

11. เขตพระนคร 

12. เขตยานนาวา 

13. เขตราชเทว ี

14. เขตวฒันา 

15. เขตสมัพนัธวงศ ์

16. เขตสาทร 

17. เขตหว้ยขวาง 

18. เขตบางกอกใหญ่ 



 38

กรงุเทพชั 7นนอก ประกอบไปดว้ย 32 เขต ดงันี7 

1. เขตหนองจอก  

2. เขตบางเขน  

3. เขตบางกะปิ  

4. เขตพระโขนง  

5. เขตมนีบุร ี 

6. เขตลาดกระบงั  

7. เขตตลิ2งชนั  

8. เขตบางกอกน้อย  

9. เขตบางขนุเทยีน  

10. เขตภาษเีจรญิ  

11. เขตหนองแขม  

12. เขตราษฎรบ์รูณะ  

13. เขตบางพลดั  

14. เขตบงึกุม่  

15. เขตบางซื2อ  

16. เขตจตุจกัร  

17. เขตประเวศ  

18. เขตสวนหลวง  

19. เขตจอมทอง  

20. เขตดอนเมอืง  

21. เขตลาดพรา้ว  

22. เขตบางแค  

23. เขตหลกัสี2  

24. เขตสายไหม  

25. เขตคนันายาว  

26. เขตสะพานสงู  

27. เขตวงัทองหลาง  

28. เขตคลองสามวา  

29. เขตบางนา  

30. เขตทววีฒันา  

31. เขตทุง่คร ุ 

32. เขตบางบอน  

 

จากการสุ่มรายชื2อเขตตามลกัษณะภูมศิาสตร์จากทั 7งหมด 50 เขต ทําการสุ่มออกมา ตาม

ลกัษณะพื7นที2ละ 2 เขต ดงันี7 

• เขตกรุงเทพชั 7นใน ได ้เขตดุสติ และเขตปทมุวนั 

• เขตกรุงเทพชั 7นนอน ได ้เขตบางกอกน้อย และเขตดอนเมอืง 
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ขั 7นที2 2 (Secondary Sampling Unit) จากพื7นที2 4 เขตที2สุม่มา โรงเรยีนสามารถแบ่งตามเขต ได้

ดงัต่อไปนี7 

1. เขตดสุติ 

1.1 โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล 

1.2 โรงเรยีนโจนออฟอารค์ 

1.3 โรงเรยีมธัยมวดัเบญจมบพติร 

1.4 โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม 

1.5 โรงเรยีนโยธนิบูรณะ 

1.6 โรงเรยีนราชนิีบน 

1.7 โรงเรยีนอกัษรเจรญิ 

 

2. เขตปทมุวนั 

2.1 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 

2.2 โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.3 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั 

 

3. เขตบางกอกน้อย 

3.1 โรงเรยีนชโินรสวทิยาลยั 

3.2 โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั 

4. เขตดอนเมอืง 

4.1 โรงเรยีนดอนเมอืงจาตรุจนิดา 

4.2 โรงเรยีนบรบิูรณ์ศลิป์ศกึษา 

 

จากนั 7นผูว้ ิจยัได้ใชว้ิธทีําการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธกีารจบัฉลาก

รายชื2อโรงเรยีนขึ7นมาเขตละ 1 แห่ง ผลการสุม่ประกอบดว้ย 

1. เขตดสุติ  ไดโ้รงเรยีนเซนตค์าเบรยีล 

2. เขตปทมุวนั  ไดโ้รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ ปทมุวนั 

3. เขตบางกอกน้อย ไดโ้รงเรยีนสตรวีดัระฆงั 

4. เขตดอนเมอืง ไดโ้รงเรยีนบรบิูรณ์ศลิป์ศกึษา 
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ขั 7นที2 3 (Tertiary Sampling Unit) เมื2อไดต้วัแทนโรงเรยีนครบทั 7ง 4 สนามสอบแลว้ ผูว้จิยัใชว้ธิี

ทาํการสุ่มแบบงา่ย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก วนั/เวลาที2จะทาํการเกบ็

ขอ้มลู 

วนั จนัทร-์อาทติย ์

เวลา 

09:00-12:00 น. 

13:00-16:00 น. 

17:00-20:00 น. 

 

ผลจากการสุม่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี7 

เขต 
การเกบ็ตวัอย่าง 

สถานที) วนั เวลา 

เขตดสุติ โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล จนัทรแ์ละพฤหสั 09:00-12:00 น. 

เขตปทมุวนั 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี

นครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั 
องัคารและศกุร ์ 09:00-12:00 น. 

เขตบางกอกน้อย โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั พธุและอาทติย ์ 09:00-12:00 น. 

เขตดอนเมอืง โรงเรยีนบรบิรูณ์ศลิป์ศกึษา พุธและเสาร ์ 09:00-12:00 น. 

 

ขั 7นที2 4 (Systematic Sampling) เมื2อไดว้นั/เวลาที2จะทําการเกบ็ขอ้มลูแลว้ ผูว้จิยัจะทําการสุ่ม

บุคคลที2เขา้ไปใชบ้รกิารในรา้นเกมสอ์อนไลน์และอนิเตอรเ์น็ทที2อยู่ใกลโ้รงเรยีนต่างๆที2สุม่มาได้

โดยจบัเวลาทกุๆ 5 นาท ี
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การกาํหนดจาํนวนตวัอย่างในแต่ละกรอบ 

เมื2อได้ตวัแทนครบทั 7ง 4 กรอบย่อยแลว้ จากจํานวนตวัอย่างที2 384 ตวัอยา่ง ต่อมาไดก้าํหนด

จํานวนตวัอย่างในแต่ละกรอบยอ่ยและเพื2อความเหมาะสมในการศกึษาวจิยัคร ั 7งนี7 ผูว้จิยัไดเ้พิ2ม

จํานวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นสดัส่วนดว้ยวธิกีารกําหนดโควตา (Quota 

Sampling) ซึ2งสามารถแบ่งตามระดบัชั 7นการศกึษาละ 100 ตวัอย่าง และสามารถแบ่งตามกรอบ

ยอ่ยตามลกัษณะของพฤตกิรรมศาสตรข์องกลุ่มเป้าหมายไดด้งัตอ่ไปนี7  

• กรอบยอ่ยที2 1  โรงเรยีนกวดวชิา เกบ็ตวัอย่าง 30% ของจํานวนกลุ่มตวัอย่าง

ทั 7งหมด คอื 120 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 

- มธัยมศกึษาปีที2 3 40 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 4 40 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 5 20 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 6 20 ตวัอยา่ง 

• กรอบยอ่ยที2 2  สนามสอบเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั เก็บตวัอย่าง 

30% ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั 7งหมด คอื 120 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 

- มธัยมศกึษาปีที2 5 60 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 6 60 ตวัอยา่ง 

• กรอบยอ่ยที2 3  หา้งสรรพสนิคา้ เกบ็ตวัอย่าง 25% ของจํานวนกลุ่มตวัอย่าง

ทั 7งหมด คอื 100 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 

- มธัยมศกึษาปีที2 3 40 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 4 40 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 5 10 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 6 10 ตวัอยา่ง 

• กรอบยอ่ยที2 4  ร้านเกมส์ออนไลน์และอนิเตอร์เน็ทที2อยู่ใกล้โรงเรียน เก็บ

ตวัอยา่ง 15% ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั 7งหมด คอื 60 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 

- มธัยมศกึษาปีที2 3 20 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 4 20 ตวัอยา่ง 

- มธัยมศกึษาปีที2 5 10 ตวัอยา่ง 
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- มธัยมศกึษาปีที2 6 10 ตวัอยา่ง 

ตารางเวลาในการเกบ็ข้อมูลและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

วนั เวลา สถานที) 

วนัเสารท์ี2 6 มนีาคม 2553 08:00-17:00 น. สนามสอบเซนตด์อมนิกิ 

วนัอาทติยท์ี2 7 มนีาคม 2553 08:00-17:00 น. สนามสอบวดัสทุธวิราราม 

วนัจนัทรท์ี2 8 มนีาคม 2553 08:00-17:00 น. สนามสอบสารวทิยา 

วนัองัคารที2 9 มนีาคม 2553 08:00-17:00 น. สนามสอบสายนํ7าผึ7ง 

วนัพุธที2 10 มนีาคม 2553 09:00-12:00 น. โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั 

วนัพธุที2 17 มนีาคม 2553 15:00-18:00 น. โรงเรยีนกวดวชิายา่นปิ2นเกลา้ 

วนัพฤหสัที2 18 มนีาคม 2553 10:00-13:00 น. โรงเรยีนกวดวชิายา่นสยาม 

วนัพฤหสัที2 25 มนีาคม 2553 10:00-12:00 น. สยามพารากอน 

วนัศุกรท์ี2 26 มนีาคม 2553 09:00-12:00 น. 
 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ปทุมวนั 

วนัเสารท์ี2 27 มนีาคม 2553 09:00-12:00 น. 

15:00-18:00 น. 

โรงเรยีนบรบิรูณ์ศลิป์ศกึษา 

โรงเรยีนกวดวชิายา่นบางกะปิ 

วนัอาทติยท์ี2 28 มนีาคม 2553 09:00-12:00 น. 

15:00-18:00 น. 

โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั 

โรงเรยีนกวดวชิายา่นปิ2นเกลา้ 

วนัจนัทรท์ี2 29 มนีาคม 2553 09:00-12:00 น. 

17:00-20:00 น. 

โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล 

เซน็ทรลั พลาซ่า รามอนิทรา 

วนัองัคารที2 30 มนีาคม 2553 09:00-12:00 น. 
 
15:00-18:00 น. 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ปทุมวนั 
โรงเรยีนกวดวชิายา่นบางกะปิ 
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วนัพุธที2 31 มนีาคม 2553 09:00-12:00 น. 

13:00-16:00 น. 

โรงเรยีนบรบิรูณ์ศลิป์ศกึษา 

เดอมอลล ์สาขางามวงศว์าน 

วนัพฤหสัที2 1 เมษายน 2553 09:00-12:00 น. โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล 

วนัศุกรท์ี2 2 เมษายน 2553 10:00-13:00 น. 

17:00-20:00 น. 

โรงเรยีนกวดวชิายา่นสยาม 

เซน็ทรลั พลาซ่า รามอนิทรา 

วนัเสารท์ี2 3 เมษายน 2553 10:00-12:00 น. สยามพารากอน 

วนัอาทติยท์ี2 4 เมษายน 2553 13:00-16:00 น. เดอะมอลล ์สาขางามวงศว์าน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศกึษาในครั 7งนี7 ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื2อใชใ้นการวเิคราะหจ์าก 2 แหล่ง โดยมี

รายละเอยีด ดงันี7 

1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูที2ได้จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ การทําการ

สมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) และการออกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างที2อาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที2เคยใชชุ้ดนักเรียนยี2ห้อใดยี2หอ้หนึ2งใน 5 ยี2หอ้นี7เท่านั 7น คอื ยี2หอ้น้อมจติต ์

ยี2หอ้ตราสมอ ยี2หอ้สมใจนึก ยี2หอ้ทอ้ปส์ และยี2หอ้แมมมอธ ซึ2งมอีายุอยู่ในช่วงตั 7งแต่ 15 – 18 ปี 

จาํนวน 400 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มูลที2ได้จากการศกึษาคน้คว้าและเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากเอกสาร ตาํราทางวชิาการ บทความ นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์เวบ็ไซต ์รวมถงึงานวจิยัที2

เกี2ยวขอ้งกบัการศกึษาครั 7งนี7 เพื2อใช้เป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั และประกอบการวิเคราะห์

สรปุผล 
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เครื)องมือที)ใช้ในการวิจยั 

 

เครื2องมอืที2ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยัครั 7งนี7 ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื2องมอืในการ

สาํรวจถงึการศกึษาความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการเลอืกซื7อชุดนักเรยีน ผ่านทั 7ง 5 ยี2หอ้ คอื 

ยี2หอ้น้อมจติต์ ยี2หอ้ตราสมอ ยี2หอ้สมใจนึก ยี2หอ้ทอ้ปส ์และยี2หอ้แมมมอธ ซึ2งแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 สว่น คอื  

ส่วนที2 1 เป็นขอ้มลูเกี2ยวกบัพฤตกิรรมการใชชุ้ดนักเรยีน โดยลกัษณะของคําถามเป็นคําถาม

ปลายปิดที2ให้เลือกตอบเพียงส่วนเดียว โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรานามบัญญัต ิ

(Nominal Scale)  

ส่วนที2 2 ความคดิเห็นที2ผูบ้รโิภคมต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของชุดนักเรยีนยี2หอ้ต่างๆ ซึ2ง
ประกอบด้วยปจัจัยทางด้านผลิตภณัฑ์ ปจัจัยทางด้านราคา ปจัจัยทางด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และปจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราอนัตร
ภาคหรอืมาตราชว่ง (Interval Scale) โดยใชว้ธิกีารของ Likert Scale กาํหนดการใหค้ะแนนเป็น 
5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิ2ง เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ2ง เกณฑก์าร
ใหค้ะแนนลาํดบัความเหน็ดว้ยของผูบ้รโิภคที2มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดที2ใชใ้นการตดัสนิใจ
เลอืกซื7อชดุนักเรยีน มดีงันี7  
ระดบัความคดิเหน็ที2มตีอ่ปจัจยั      ค่าประเมนิ  
     เหน็ดว้ยอย่างยิ2ง                    5 
     เหน็ดว้ย                     4 
     ไมแ่น่ใจ                     3 
     ไมเ่หน็ดว้ย                     2 
     ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิ2ง                    1 
ส่วนที2 3 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบระดบัความคลา้ยคลงึของยี2หอ้ชดุนักเรยีนโดยมองในภาพรวม โดย

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราอนัตรภาคหรอืมาตราช่วง (Interval Scale) โดยใชว้ธิกีารของ 

Likert Scale กําหนดการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั คอื เหมอืนกนัมาก เหมอืนกนั ปานกลาง 

แตกต่างกนั และแตกต่างกนัมาก 

  



 45

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคลา้ยคลงึกนัของยี2หอ้ชดุนกัเรยีนโดยมองในภาพรวม มดีงันี7 

ระดบัความคลา้ยคลงึกนั      ค่าประเมนิ 

     เหมอืนกนัมาก             5 

     เหมอืนกนั              4 

     ปานกลาง              3 

     แตกต่างกนั              2 

     แตกต่างกนัมาก             1 

ส่วนที2 4 ข้อมูลส่วนบุคคลทั 2วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับชั 7น

การศกึษา โดยลกัษณะของคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดที2ใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 

เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ระดบัชั 7นการศกึษา เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

 

การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที)ใช้ในการวิเคราะห ์

 

การศกึษาวจิยัครั 7งนี7 ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํขอ้มลูโดยดาํเนินการตามลาํดบัดงันี7 

1. รวบรวมแบบสอบถามที2ไดร้บักลบัมาแลว้ ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม 

2. ดาํเนินการลงรหสั (Coding) เพื2อเปลี2ยนสภาพขอ้มลู (Data) เป็นขอ้มลู (Information) 

3. แลว้นําขอ้มลูมาบนัทกึลงคอมพวิเตอรเ์พื2อประมวลผล 
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4. ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for 

the Social Science) for Window Version 11.5  

 
สถิติที)ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

1.  Factor Analysis  

เป็นเทคนิคที2จะจบักลุ่มหรอืรวมตวัแปรที2มคีวามสมัพนัธก์นัไว้ในกลุ่มหรอื Factor เดยีวกนั โดย

ใช้หลกัของ Principle Component Analysis คอื ตวัแปรที2อยู่ใน Factor เดียวกนัจะมี

ความสัมพันธ์กันมาก ส่วนตัวแปรที2อยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมี

ความสมัพนัธ์กนัน้อยมาก วตัถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis เพื2อลดจํานวนตวัแปร

โดยรวมตวัแปรหลายๆตวัให้อยู่ในกลุ่มหรอืปจัจยั(Factor)เดยีวกนัโดยที2จํานวนปจัจยัจะน้อย

กว่าจํานวนตวัแปร โดยการนําตวัแปรที2มคีวามสมัพนัธ์กนัไว้ในปจัจยั(Factor)เดยีวกนั โดยที2

จํานวนตวัแปร คอื คําถามที2มาจากแบบสอบถามในสว่นที2 3 ความคดิเหน็ที2ผูบ้รโิภคมต่ีอส่วน

ประสมทางการตลาดของนํ7าสม้น้อยกว่า 25 เปอร์เซน็ต ์ยี2ห้อต่างๆ ซึ2งประกอบด้วย  ปจัจยั

ทางด้านผลิตภัณฑ์ ปจัจัยทางด้านราคา ปจัจัยทางด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และปจัจัย

ทางดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยมขี ั 7นตอนดงันี7คอื 

ขั Sนตอนที)1  ทําการพจิารณาว่าควรมกีี2ปจัจยั(Factor) โดยดูจากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม 

SPSS ซึ2งแสดงผลออกมาเป็นแผนภาพ (Scree Plot) ตอ้งพจิารณาจากวธิดีงันี7 คอื 

1.ดกูอ่นบรเิวณหนิกองคอืบรเิวณที2คา่ Eigen value มกีารเปลี2ยนแปลงเพยีงเลก็น้อย 

2.บรเิวณที2มคีา่ Eigen value มากกว่า 1 และ  

3.จากการหาค่าสดัส่วนจากคา่ Eigen value มากกว่า 1 นําแต่ละตวัมาบวกกนัและหารดว้ย

จํานวนตวัแปร (จํานวนคําถามทั 7งหมดที2อยู่ในส่วนที2 3 จากแบบสอบถาม) ซึ2งค่าสดัส่วนที2ได้

ออกมานั 7นตอ้งมากกว่า 60 เปอรเ์ซน็ต ์ดงันั 7นการพจิารณาว่าควรมกีี2ปจัจยัจงึตอ้งพจิารณาทั 7งค่า 

Eigen value และคา่สดัสว่นของจาํนวนตวัแปรทั 7งหมดควบคูก่นัไปดว้ย เนื2องจากในบางครั 7งการ

ประมวลผลที2ได้มามคี่า Eigen value มากกว่า 1 แต่คา่สดัส่วนของตวัแปรทั 7งหมดที2ไดอ้อกมา

นั 7นยงัไมถ่งึ 60 เปอรเ์ซน็ต ์หากเป็นเช่นนั 7นกต็อ้งทาํการพจิารณาค่า Eigen value ที2น้อยกว่า 1 
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และเลือกค่าสดัส่วนของตวัแปรทั 7งหมดที2มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ถ้าทําทั 7ง 3 ขั 7นตอนนี7ผ่านก็

สามารถดาํเนินการต่อไป  

ขั Sนตอนที)2  การนํา Factor ที2ได้นี7มาทําการประมวลผลใหม่ ด้วยคาํส ั 2งการหมุนแกนปจัจยั 

(Factor Rotate) เพื2อทําให ้Factor loading ไปยงั Factor ใด Factor หนึ2งเท่านั 7น ทาํให้

ตคีวามหมายไดง้า่ยขึ7น ดว้ยวธิกีารหมนุแกนแบบ Varimax คอื การหมนุแกนโดยรกัษาฉากของ

แกนเอาไว ้เพื2อทําใหรู้ว้่า Factor แต่ละอนัมนัไม่สมัพนัธ์กนั (Uncorrelation) ต่อจากนั 7นกต็อ้ง

พิจารณาว่าคําถามไหนไม่ได้ loading ที2 Factor ไหนเลย (โดยดูจากตาราง Rotated 

Component Matrix จะแสดงใหเ้หน็ว่าแนวแถวคอื คาํถามและแนวคอลมัน์ คอื Factor) จากการ

ที2กาํหนดคาํสั 2งในโปรแกรม SPSS ว่าแสดง loading มากกว่า 0.3 (ที2ใชค่้า 0.3 นี7เนื2องจากเป็น

ระดบัที2ตวัแปรสามารถอธบิาย Factor ไดเ้หมาะสมที2สุด ถา้ใชค้่า 0.5 เมื2อทําการประมวลผล

ออกมาแลว้อาจจะทาํใหบ้างประเดน็ของคาํถามที2สาํคญัในการวเิคราะหข์อ้มลูไม่ปรากฏผลได ้) 

โดยพจิารณา ดงันี7  

1. ทาํการตดัคาํถามนั 7นๆทิ7ง กรณีที2คาํถามนั 7นไมไ่ดอ้ยูใ่น Factor ใดเลย 

2. ดูว่ามคีําถามใดบ้างที2อยู่มากกว่า 2 คอลมัน์ และตดัสนิใจว่าควรเอาไว้หรอืไม่ โดย 

พจิารณาความเหมาะสมจากในแบบสอบถาม  

3. หลงัจากที2ไดท้ําตามขั 7นตอนขา้งตน้แลว้ กต็อ้งทาํการประมวลผลใหม่อกีครั 7ง โดยจะ

ไมนํ่าเอาคาํถามที2ตดัออกไปนั 7นมาทาํการประมวลผล ซึ2งจะทาํจนกว่าตาราง Rotated 

Component Matrix ได ้ Factor ออกมาชดัเจนและคาํถามต่างๆได ้ loading อยู่ใน 

Factor ใด Factor หนึ2ง และต่อจากนั 7นจะต้องมีการตั 7งชื2อหรือกําหนดชื2อปจัจัย 

(Factor) ที2แสดงถงึความหมายของตวัแปรต่างๆที2อยูใ่นปจัจยั (Factor) นั 7นดว้ย 

 

2. Multidimensional Scaling (MDS)  

เป็นวธิทีี2ใชใ้นการแสดงตําแหน่ง เช่น แสดงผลติภณัฑห์รอืยี2หอ้ในแง่ของการรบัรูข้องผูบ้รโิภค 

โดยที2สามารถแสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัหรอืคณุลกัษณะตา่งๆ กบัตําแหน่งสนิคา้ และ

ยงัสามารถระบุถงึคูแ่ขง่ขนัที2สาํคญั  

การวเิคราะห์ดว้ยเครื2องมอื Multidimensional Scaling จําเป็นต้องวเิคราะห์ดว้ย เครื2องมอื 
Regression ควบคู่กนั โดยวเิคราะห์ดว้ยเครื2องมอื Multidimensional Scaling ก่อนในการหา
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ความสมัพนัธ์ของแกน X และ แกน Y  เพื2อใหท้ราบว่าตําแหน่งของผลติภณัฑท์ั 7ง 4 ยี2หอ้อยู่ใน
ตําแหน่งใดของกราฟ โดยการนํา input เขา้ไปใส่ในการแสดงตําแหน่งการรบัรูย้ี2หอ้ต่างๆของ
ผูบ้รโิภค ซึ2ง input ในที2นี7 คอืขอ้มลูที2ระบุความคลา้ยคลงึหรอืระดบัความแตกต่างของยี2หอ้ต่างๆ
ที2มาจากการรบัรูข้องผูบ้รโิภคจรงิๆ(ลกัษณะของขอ้มลูนี7 คอื Perception Data ซึ2งขอ้มลูชนิดนี7
ตอ้งเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ คอื เป็น interval scale หรอื ratio scale เท่านั 7น) มาทาํการ
เปรยีบเทยีบกบัระยะทางที2โปรแกรมคอมพวิเตอร์จําลองขึ7น เพื2อที2จะพจิารณาดูว่าขอ้มลูที2ได้
ออกมานั 7นระยะทางจรงิ(input) และที2คอมพวิเตอร์จําลองตอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ถา้หาก
ไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักต็อ้งทําการเพิ2มมติ ิ(Dimension)ขึ7นมา และต้องพจิารณาดวู่าควร
มกีี2มติ(ิDimension) จงึจะเหมาะสมที2สุด โดยตอ้งพจิารณาจากค่าของ lack of fit ในโปรแกรม 
SPSS คอื ค่า S-Stress  ค่านี7ยิ2งน้อยยิ2งดแีสดงว่ามติ(ิDimension) นั 7นเป็นมติทิี2เหมาะสมที2สุด 
ซึ2งควรจะอยู่ในช่วง 0.025 – 0.050 และเมื2อได้มติ(ิDimension)ที2เหมาะสมแล้ว กต็้องนํามา
วเิคราะหร์่วมกบัเครื2องมอื Regression 
 

3. Regression  

เป็นการอธบิายคณุลกัษณะที2อยู่บน Dimension จากการหาความสมัพนัธ์ของคา่ X และ ค่า Y  
โดยที2ค่า X คอื ตําแหน่งบน Positioning Map (แกนตั 7งและแกนนอนของแต่ละยี2ห้อ) ใน 
Multidimensional Scaling และค่า Y คอื ความสามารถทางการตลาดที2ได้มาจากการความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภค (ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด) ซึ2งไดม้าจากการหา Factor Score โดย
นํามาหาความสมัพนัธ์ทลีะคู่ เมื2อทําการประมวลผลจากการวเิคราะห์ Regression  ด้วย
โปรแกรม SPSS กจ็ะไดค้่า Beta Value ออกมาเป็นค่า Beta 1 กบั ค่า Beta 2 ซึ2งเป็นค่า
ประจําของแต่ละ Dimension ในแต่ละ Factorจากนั 7นตคีวาม Dimension โดยใช ้2 เกณฑ์ คอื 
ค่า P-Value จะเลือกเฉพาะค่า P-Value ที2มคี่าน้อยกว่า 0.05 เท่านั 7น โดยสามารถดูได้จาก
ตาราง Coefficient (a) ในโปรแกรม SPSS และ คา่ R 2 เป็นค่าที2ใชว้ดัความสมัพนัธ์ระหว่าง 
Dimension กบั Factor ซึ2ง ค่า R 2 ยิ2งมากยิ2งแสดงว่า Factor นั 7นสามารถอธบิาย Dimension 
ได้ดีที2สุด ซึ2งจะสอดคล้องกบัความยาวของลูกศรบนกราฟ   เพื2อที2จะทําให้ทราบถึงความ
แตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นผลติภณัฑท์ั 7ง 4 ยี2หอ้  
ข้อควรระวัง  หากในการศึกษาวิจัย เกี2ยวกับตําแหน่งทางการตลาดที2 ใ ช้เครื2 องมือ 
Multidimensional Scaling มาพิจารณาข้อมูลนั 7นมีผลิตภัณฑ์เพียง 5 ยี2ห้อ จึงควรระบ ุ
Dimension ใหเ้ป็น 2 Dimension เท่านั 7น เนื2องจากการใชเ้ครื2องมอื Regression ที2ตอ้งใชค้วบคู่
กบัเครื2องมอื Multidimensional Scaling นั 7นจะสามารถปรากฏค่า P-Value ซึ2งพจิารณาไดจ้าก
ตาราง Coefficient (a) และจากผลที2ไดน้ี7จงึสามารถนําไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไปได ้แต่หากถ้าใช ้
4 Dimension ในการวิเคราะห์เพื2อวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ทั 7ง 5 ยี2ห้อ ในส่วนของการ
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วเิคราะห์ดว้ยเครื2องมอื Regression ควบคู่กนันั 7น เมื2อประมวลผลออกมาแล้วจะไม่สามารถ
ปรากฏ คา่ P-Value และเมื2อหากพจิารณาจากคา่ R 2 ที2ใชว้ดัความสมัพนัธ์ระหว่าง Dimension 
กบั Factor แลว้ คา่ R 2 ที2ไดอ้อกมาจะมคีา่เป็น 1 เสมอ เนื2องจากตวัแปรมมีากกว่าขอ้มลูนั 2นเอง 
ดงันั 7นการวางตําแหน่งของผลติภณัฑท์ั 7ง 5 ยี2หอ้ จึงควรพจิารณาการใช ้2 หรอื 3 Dimension 
ในการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มลู เนื2องจากถ้าใชจ้ํานวน Dimension ที2มากเกนิไปอาจจะทาํใหข้อ้มลู
บบีมากหรอืไมก่ระชบัจนไมส่ามารถวดัผลที2ไดอ้อกมาอยา่งชดัเจน 
 



บทที) 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การวิจัยเรื2 องการวิเคราะห์ตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจชุดนักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพื2อศกึษาถงึความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการใชผ้ลติภณัฑ์

เครื2องแบบชุดนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ คอื ยี2หอ้น้อมจติต,์ ยี2หอ้ตราสมอ, ยี2หอ้สมใจนึก, ยี2หอ้ทอ้ปส ์

และยี2หอ้ชา้งแมมมอธ ผูว้ิจยัได้ทําการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื2องมอืในการวจิยั ซึ2งแบบสอบถามจาํแนกเป็น 4 สว่น ดงันี7 

สว่นที2 1  ขอ้มลูสว่นบุคคลทั 2วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที2 2  ขอ้มลูเกี2ยวกบัพฤตกิรรมการใชช้ดุนักเรยีน  

สว่นที2 3  ความคดิเห็นที2ผู้บริโภคมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของชุดนักเรียนยี2ห้อ

ต่างๆ 

สว่นที2 4  ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความคล้ายคลึงของยี2ห้อชุดนักเรียนโดยมอง ใน

ภาพรวม 

สว่นที2 5  การวเิคราะหข์อ้มลู 

การนําเสนอผลการวจิยัครั 7งนี7นําเสนอในรปูแบบตารางขอ้มลูประกอบคาํบรรยายความเชงิ

พรรณนาวเิคราะห ์
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ส่วนที) 1 ข้อมลูส่วนบคุคลทั )วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที2 1 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 
หญงิ 

174 
226 

43.50 
56.50 

รวม 400 100.00 
จากตารางที2 1 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายจํานวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

43.50 และเป็นเพศหญงิจาํนวน 226 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.50 

ตารางที2 2 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 
15 ปี 
16 ปี 
17 ปี 
18 ปี 

106 
111 
102 
81 

26.50 
27.75 
25.50 
20.25 

รวม 400 100.00 
จากตารางที2 2 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาย ุ16 ปี จํานวน 111 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 27.75 รองลงมามอีาย ุ15 ปี จํานวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 อายุ 17 ปี จํานวน 

102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 และอาย ุ18 ปี จาํนวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 ตามลาํดบั 

ตารางที2 3 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัชั 7นการศกึษา 

ระดบัชั Sนการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
มธัยมศกึษาปีที2 3 
มธัยมศกึษาปีที2 4 
มธัยมศกึษาปีที2 5 
มธัยมศกึษาปีที2 6 

100 
100 
100 
100 

25 
25 
25 
25 

รวม 400 100.00 
จากตารางที2 3 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งศกึษาอยูใ่นระดบัชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 3 ปีที2 4 ปี

ที2 5 และปีที2 6 จาํนวนชั 7นปีศกึษาละ 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25  
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ส่วนที) 2 พฤติกรรมการใช้ชดุนักเรียน 

ตารางที2 4 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามพฤตกิรรมการใชช้ดุนกัเรยีนทั 7ง 

5 ยี2หอ้ 

ยี)ห้อ เคยใช้ ไมเ่คยใช้ รวม 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน 

น้อมจติต ์
ตราสมอ 
สมใจนึก 
ทอ้ปส ์

ชา้งแมมมอธ 

156 
250 
55 
32 
62 

39.00 
62.50 
13.80 
8.00 
15.50 

244 
150 
345 
368 
338 

61.00 
37.50 
86.20 
92.00 
84.50 

400 
400 
400 
400 
400 

 

จากตารางที2 4 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ 

จํานวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 รองลงมาเคยใชชุ้ดนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต ์จํานวน 156 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 เคยใชชุ้ดนักเรยีนยี2ห้อชา้งแมมมอธ จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

15.50 เคยใชชุ้ดนักเรยีนยี2หอ้สมใจนึก จํานวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.80 และเคยใช ้ชุด

นกัเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามลาํดบั 
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ส่วนที) 3 ข้อมลูส่วนประสมทางการตลาดของธรุกิจชุดนักเรียน 

ตารางที2 5 แสดงคา่เฉลี2ยสว่นประสมทางการตลาดของชดุนักเรยีนยี2หอ้ต่างๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จาํแนกตามดา้นผลติภณัฑ ์

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉลี)ย 

น้อม
จิตต ์

ตรา
สมอ 

สมใจ
นึก 

ท้อปส ์ ช้าง
แมมมอธ 

เสืSอ 
ปกคอเสื7อตั 7งเป็นทรงเสมอ 
 
ขนาดลาํตวัเขา้รปู ไมต่อ้งแกท้รง 
 
ใชเ้นื7อผา้ที2ละเอยีดเรยีบ 
 
ใชเ้นื7อผา้สไีม่ขาวสว่าง 
 
ใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืงชา้ 
 
ใชเ้นื7อผา้ที2ไมห่นาจนใสแ่ลว้รอ้น 
 
ใชเ้นื7อผา้ไมบ่างจนมองทะลุได ้
 
มกีระดุมที2กลมกลนืกบัสเีสื7อ 
 
มคีวามยาวที2เหมาะสมกบัขนาดไซต์
เสื7อ 
 
มไีซตท์ี2เหมาะสมกบัขนาดของตวัผูใ้ช ้
 
ทนทานเวลาซกัดว้ยมอื 
 

 
3.94 
 

3.93 
 

4.09 
 

3.97 
 

3.92 
 

4.01 
 

3.96 
 

3.66 
 

3.94 
 
 

4.09 
 
 

3.81 
 

 
4.27 
 

4.16 
 

4.33 
 

4.13 
 

4.18 
 

4.26 
 

4.17 
 

4.13 
 

4.14 
 
 

4.18 
 

 
4.13 
 

 
3.56 
 

3.55 
 

3.75 
 

3.74 
 

3.48 
 

3.71 
 

3.63 
 

3.68 
 

3.65 
 
 

3.72 
 
 

3.55 
 

 
3.41 
 

3.41 
 

3.53 
 

3.45 
 

3.31 
 

3.65 
 

3.57 
 

3.64 
 

3.54 
 
 

3.53 
 
 

3.52 
 

 
3.55 
 

3.61 
 

3.56 
 

3.45 
 

3.48 
 

3.58 
 

3.62 
 

3.69 
 

3.67 
 
 

3.65 
 
 

3.65 
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ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉลี)ย 

น้อม
จิตต ์

ตรา
สมอ 

สมใจ
นึก 

ท้อปส ์ ช้าง
แมมมอธ 

ทนทานเวลาซกัดว้ยเครื2องซกัผา้ 
 
ไมเ่สยีทรง ไมห่ดตวัเวลาซกั 
 
มคีวามประณีตเรยีบรอ้ยในการตดั
เยบ็ 
 
ใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย 
 
ใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก 
 
เสื7อใสแ่ลว้สบายใจ ไม่ผดิระเบยีบ 
 
กระโปรง/กางเกง 
ตดัเยบ็ไดร้ปูทรงที2ด ี
 
ตดัเยบ็โดยใชผ้า้สเีขม้ 
 
มจีบีที2คมและลกึ 
 
มไีซตท์ี2เหมาะสมกบัผูใ้ช ้
 
มคีวามยาวที2หลากหลาย 
 
มคีวามประณีตในการตดัเยบ็ 
 
ใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย 
 
มจีบีที2รดีแลว้เป็นทรงอยูต่ลอด 

3.97 
 

3.99 
 

4.11 
 
 

4.01 
 

3.70 
 

4.23 
 
 

4.06 
 

4.03 
 

3.82 
 

4.07 
 

4.05 
 

4.14 
 

3.98 
 

3.91 

4.09 
 

4.22 
 

4.33 
 
 

4.19 
 

3.81 
 

4.41 
 
 

4.08 
 

4.06 
 

3.93 
 

4.18 
 

4.22 
 

4.27 
 

4.10 
 

3.96 

3.68 
 

3.71 
 

3.81 
 
 

3.55 
 

3.42 
 

3.99 
 
 

3.77 
 

3.77 
 

3.66 
 

3.78 
 

3.88 
 

3.80 
 

3.62 
 

3.63 

3.50 
 

3.58 
 

3.57 
 
 

3.44 
 

3.34 
 

3.78 
 
 

3.52 
 

3.52 
 

3.43 
 

3.65 
 

3.58 
 

3.64 
 

3.51 
 

3.43 

3.59 
 

3.76 
 

3.59 
 
 

3.53 
 

3.47 
 

3.91 
 
 

3.52 
 

3.56 
 

3.44 
 

3.75 
 

3.60 
 

3.62 
 

3.58 
 

3.44 
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ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉลี)ย 

น้อม
จิตต ์

ตรา
สมอ 

สมใจ
นึก 

ท้อปส ์ ช้าง
แมมมอธ 

ใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก 
 
มเีนื7อผา้ที2ซดียาก 
 
กระโปรง/กางเกงใสแ่ลว้สบายใจ ไม่
ผดิระเบยีบ 

3.79 
 

3.92 
 

4.26 

3.98 
 

3.73 
 

4.31 

3.52 
 

3.64 
 

3.95 

3.37 
 

3.40 
 

3.76 

3.39 
 

3.42 
 

3.84 

 

จากตารางที2 5 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างระบุว่าในแต่ละปจัจยัด้านผลติของชุดนักเรยีน

ทั 7ง 5 ยี2หอ้ ประกอบดว้ย 

1. ปกคอเสื7อปกคอเสื7อตั 7งเป็นทรงเสมอ ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 4.27 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.41 

2. ขนาดลําตวัเสื7อเขา้รูป ไม่ต้องแกท้รง ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 4.16 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.41 

3. เสื7อใชเ้นื7อผา้ที2ละเอยีดเรยีบ ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบัสงูสุด

เท่ากบั 4.33 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.53 

4. เสื7อใชเ้นื7อผา้สไีม่ขาวสว่าง ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบัสูงสุด

เท่ากบั 4.13 ชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปสแ์ละยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเทา่กบั 3.45 

5. เสื7อใช้เนื7อผ้าที2เหลืองช้า ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ มีคะแนนในลําดับสูงสุด

เท่ากบั 4.18 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.31 

6. เสื7อใช้เนื7อผ้าที2ไม่หนาจนใส่แล้วร้อน ชุดนักเรยีนยี2ห้อตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 4.26 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเทา่กบั 3.58 

7. เสื7อใชเ้นื7อผา้ไมบ่างจนมองทะลุได ้ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบั

สงูสดุเทา่กบั 4.17 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.57 

8. เสื7อมกีระดุมที2กลมกลืนกบัสเีสื7อ ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ มคีะแนนในลําดบั

สงูสดุเทา่กบั 4.13 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.64 
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9. เสื7อมคีวามยาวที2เหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนน

ในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.14 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.54 

10. เสื7อมไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัผูใ้ช ้ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนน

ในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.18 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.53 

11. เสื7อทนทานเวลาซกัดว้ยมอื ชุดนักเรยีนยี2ห้อตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสูงสุด

เท่ากบั 4.13 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.52 

12. เสื7อทนทานเวลาซักด้วยเครื2องซักผ้า ชุดนักเรยีนยี2ห้อตราสมอ มีคะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 4.09 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.50 

13. เสื7อไม่เสยีทรง ไม่หดตวัเวลาซกั ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบั

สงูสดุเทา่กบั 4.22 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.58 

14. เสื7อมคีวามประณีตเรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนน

ในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.33 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.57 

15. เสื7อใชเ้นื7อผา้ที2รดีง่าย ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสงูสุดเทา่กบั 

4.19 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.44 

16. เสื7อใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 

3.81 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.34 

17. เสื7อใส่แลว้สบายใจ ไม่ผดิระเบยีบ ชดุนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบั

สงูสดุเท่ากบั 4.41 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.78 

18. กระโปรง/กางเกงตดัเยบ็ได้รูปทรงที2ด ี ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 4.08 สว่นชดุนกัเรยีนยี2หอ้ทอ้ปสแ์ละชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนน

ในลาํดบัตํ2าสดุเทา่กบั 3.52 

19. กระโปรง/กางเกงตดัเยบ็โดยใชผ้า้สเีขม้ ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 4.06 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.52 

20. กระโปรง/กางเกงมจีบีที2คมและลกึ ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบั

สงูสดุเท่ากบั 3.93 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.43 

21. กระโปรง/กางเกงมไีซต์ที2เหมาะสมกบัผูใ้ช ้ ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนน

ในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.18 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.65 
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22. กระโปรง/กางเกงมคีวามยาวที2หลากหลาย ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนน

ในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.22 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.58 

23. กระโปรง/กางเกงมคีวามประณีตในการตดัเยบ็ ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มี

คะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 4.27 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัตํ2าสุด

เท่ากบั 3.62 

24. กระโปรง/กางเกงใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย ชดุนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบั

สงูสดุเท่ากบั 4.10 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.51 

25. กระโปรง/กางเกงมจีบีที2รดีแล้วเป็นทรงอยู่ตลอด ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มี

คะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 3.96 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ท้อปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุเท่ากบั 

3.43 

26. กระโปรง/กางเกงใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 3.98 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.37 

27. กระโปรง/กางเกงมเีนื7อผา้ที2ซดียาก ชุดนักเรยีนยี2ห้อน้อมจติต์ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 3.92 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.40 

28. กระโปรง/กางเกงใส่แล้วสบายใจ ไม่ผดิระเบียบ ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ มี

คะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 4.31 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ท้อปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุเท่ากบั 

3.76 

โดยรวมพบว่าปจัจยัทางการตลาดของธุรกจิชุดนักเรยีนของกลุ่มตวัอย่างด้านผลิตภณัฑ์ ชุด

นักเรยีนยี2ห้อตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสูงสุด (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จํานวน 27 ประเด็น 

ประกอบไปดว้ยทางดา้นเสื7อ ในเรื2องปกคอเสื7อตั 7งเป็นทรงเสมอ เรื2องขนาดลําตวัเขา้รูป ไม่ตอ้ง

แกท้รง เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2ละเอยีดเรยีบ เรื2องการใชเ้นื7อผา้สไีมข่าวสว่าง เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2

เหลอืงช้า เรื2องการใช้เนื7อผ้าที2ไม่หนาจนใส่แล้วรอ้น เรื2องการใชเ้นื7อผา้ไม่บางจนมองทะลุได ้

เรื2องการมกีระดุมที2กลมกลนืกบัสเีสื7อ เรื2องความยาวที2เหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ เรื2องมไีซต์ที2

เหมาะสมกบัขนาดของตวัผูใ้ช ้เรื2องความทนทานเวลาซกัด้วยมอื เรื2องความทนทานเวลาซัก

ดว้ยเครื2องซกัผา้ เรื2องไมเ่สยีทรงและไม่หดตวัเวลาซกั เรื2องมคีวามประณีตเรยีบรอ้ยในการตดั

เยบ็ เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก และเรื2องเสื7อใส่แลว้สบายใจ ไม่ผดิระเบยีบ 

ทางดา้นกระโปรง/กางเกง ในเรื2องการตดัเยบ็ไดรู้ปทรงที2ด ีเร ื2องการตดัเยบ็โดยใชผ้า้สเีขม้ เรื2อง

มจีีบที2คมและลึก เรื2องมีไซต์ที2เหมาะสมกบัผู้ใช ้เรื2องมคีวามยาวที2หลากหลาย เรื2องมคีวาม
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ประณีตในการตดัเยบ็ เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย เรื2องการมจีบีที2รดีแลว้เป็นทรงอยู่ตลอด เรื2อง

การใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก และเรื2องกระโปรง/กางเกงใสแ่ลว้สบายใจ ไม่ผดิระเบยีบ รองลงมาคอืชุด

นักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต์ มคีะแนนในลําดบัสงูสุด จํานวน 1 ประเดน็ ในดา้นกระโปรง/กางเกงคอื 

เรื2องการมเีนื7อผา้ที2ซดียาก 

ในทางทรงกนัขา้มชดุนกัเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จํานวน 

24 ประเด็น คอื ประกอบไปด้วยทางดา้นเสื7อ ในเรื2องปกคอเสื7อตั 7งเป็นทรงเสมอ เรื2องขนาด

ลาํตวัเขา้รปู ไมต่อ้งแกท้รง เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2ละเอยีดเรยีบ เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืงชา้ เรื2อง

การใช้เนื7อผ้าไม่บางจนมองทะลุได้ เรื2องการมีกระดุมที2กลมกลืนกบัสีเสื7อ เรื2องความยาวที2

เหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ เรื2องมไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัผูใ้ช ้เรื2องความทนทานเวลา

ซกัด้วยมอื เรื2องความทนทานเวลาซกัด้วยเครื2องซกัผา้ เรื2องไม่เสยีทรงและไม่หดตวัเวลาซกั 

เรื2องมคีวามประณีตเรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2รดีง่าย เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก และ

เรื2องเสื7อใสแ่ลว้สบายใจ ไมผ่ดิระเบยีบ ทางดา้นกระโปรง/กางเกง ในเรื2องการตดัเยบ็ไดรู้ปทรงที2

ด ีเร ื2องการตดัเยบ็โดยใชผ้า้สเีขม้ เรื2องมจีีบที2คมและลกึ เรื2องมไีซต์ที2เหมาะสมกบัผูใ้ช ้เรื2องมี

ความยาวที2หลากหลาย เรื2องการใช้เนื7อผ้าที2รีดง่าย เรื2องการมจีีบที2รดีแล้วเป็นทรงอยู่ตลอด 

เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก เรื2องการมเีนื7อผา้ที2ซดียาก และเรื2องกระโปรง/กางเกงใสแ่ลว้สบายใจ 

ไมผ่ดิระเบยีบ 

ตารางที2 6 แสดงค่าเฉลี2ยส่วนประสมทางการตลาดของชุดนักเรยีนยี2หอ้ต่างๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํแนกตามดา้นราคา 

ปัจจยัด้านราคา 
ค่าเฉลี)ย 

น้อม
จิตต ์

ตรา
สมอ 

สมใจ
นึก 

ท้อปส ์ ช้าง
แมมมอธ 

ราคาชดุนกัเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อ
เทยีบกบัคณุภาพของเนื7อผา้ 
 
ราคาชดุนกัเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อ
เทยีบกบัอายุการใชง้าน 
 

4.00 
 
 

4.03 
 
 

4.20 
 
 

4.16 
 
 

3.63 
 
 

3.76 
 
 

3.62 
 
 

3.55 
 
 

3.69 
 
 

3.47 
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ปัจจยัด้านราคา 
ค่าเฉลี)ย 

น้อม
จิตต ์

ตรา
สมอ 

สมใจ
นึก 

ท้อปส ์ ช้าง
แมมมอธ 

มสีว่นลดใหม้ากกว่ายี2หอ้อื2นๆ 
โดยทั 2วไป 
 
มกีารแจกของแถมที2นําไปใชไ้ดจ้รงิ 
 
มกีารลดราคาในชว่งเวลาที2เหมาะสม
กบัความตอ้งการ 

3.58 
 
 

3.46 
 

3.92 

3.69 
 
 

3.56 
 

3.96 

3.45 
 
 

3.26 
 

3.59 

3.26 
 
 

3.21 
 

3.57 

3.19 
 
 

3.09 
 

3.61 

 

จากตารางที2 6 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างระบุว่าในแต่ละปจัจยัดา้นราคาของชุดนักเรยีน

ทั 7ง 5 ยี2หอ้ ประกอบไปดว้ย 

1. ราคาชดุนักเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อเทยีบกบัคณุภาพของเนื7อผา้ ชดุนักเรยีน

ยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.20 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลําดบั

ตํ2าสุดเทา่กบั 3.62 

2. ราคาชดุนักเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อเทยีบกบัอายุการใชง้าน ชดุนักเรยีนยี2หอ้

ตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 4.16 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนใน

ลาํดบัตํ2าสดุเทา่กบั 3.47 

3. มสีว่นลดใหม้ากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป ชดุนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 3.69 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเทา่กบั 3.19 

4. มกีารแจกของแถมที2นําไปใชไ้ดจ้รงิ ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบั

สงูสดุเทา่กบั 3.56 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเทา่กบั 3.09 

5. มกีารลดราคาในชว่งเวลาที2เหมาะสมกบัความตอ้งการ ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ 

มคีะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 3.96 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ท้อปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุเท่ากบั 

3.57 

 

โดยรวมพบว่าปจัจยัทางการตลาดของธุรกจิชุดนักเรยีนของกลุ่มตวัอย่างด้านราคา ชดุนักเรยีน

ยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสงูที2สุด (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จํานวน 5 ประเดน็ ในเรื2องราคา
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ชุดนักเรียนมีความเหมาะสมเมื2อเทียบกบัคุณภาพของเนื7อผ้า เรื2องราคาชุดนักเรียนมคีวาม

เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัอายุการใชง้าน เรื2องการมสีว่นลดให้มากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป เรื2อง

การมกีารแจกของแถมที2นําไปใชไ้ด้จรงิ และเรื2องการมกีารลดราคาในชว่งเวลาที2เหมาะสมกบั

ความตอ้งการ  

ในทางตรงกนัขา้มชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) 

จํานวน 3 ประเดน็ ในเรื2องราคาชุดนักเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อเทยีบกบัอายุการใชง้าน เรื2อง

การมสีว่นลดใหม้ากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป และเรื2องการมกีารแจกของแถมที2นําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 

ตารางที2 7 แสดงคา่เฉลี2ยสว่นประสมทางการตลาดของชดุนักเรยีนยี2หอ้ต่างๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จาํแนกตามดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ค่าเฉลี)ย 

น้อม
จิตต ์

ตรา
สมอ 

สมใจ
นึก 

ท้อปส ์ ช้าง
แมมมอธ 

มกีารจาํหน่ายในยา่นที2สะดวกในการ
เดนิทางไปหาซื7อ 
 
มกีารจาํหน่ายในยา่นที2ใกลก้บั
หา้งสรรพสนิคา้ 
 
มสีนิคา้ทุกไซตพ์รอ้มใหซ้ื7อที2จุดขาย
เสมอ 
 
มแีบบฟอรม์ของโรงเรยีนผูใ้ชพ้รอ้ม
ใหซ้ื7อที2จุดจาํหน่ายเสมอ 
 
มกีารจาํหน่ายในรา้นที2มกีารบรกิาร
อยา่งครบถว้น 

4.23 
 
 

4.12 
 
 

4.09 
 
 

3.84 
 
 

4.02 

4.39 
 
 

4.26 
 
 

4.23 
 
 

4.06 
 
 

4.16 

3.71 
 
 

3.87 
 
 

3.74 
 
 

3.49 
 
 

3.66 

3.57 
 
 

3.85 
 
 

3.56 
 
 

3.39 
 
 

3.59 

3.64 
 
 

3.60 
 
 

3.58 
 
 

3.32 
 
 

3.48 

จากตารางที2 7 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างระบุว่าในแต่ละปจัจัยด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายของชดุนกัเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ประกอบไปดว้ย 
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1. มกีารจาํหน่ายในยา่นที2สะดวกในการเดนิทางไปหาซื7อ ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ 

มคีะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 4.39 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ท้อปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุเท่ากบั 

3.57 

2. มกีารจําหน่ายในย่านที2ใกล้กบัห้างสรรพสินคา้ ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ มี

คะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 4.26 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัตํ2าสุด

เท่ากบั 3.60 

3. มสีนิคา้ทกุไซตพ์รอ้มใหซ้ื7อที2จุดขายเสมอ ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 4.23 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.56 

4. มแีบบฟอร์มของโรงเรยีนผูใ้ชพ้รอ้มให้ซื7อที2จุดจําหน่ายเสมอ ชุดนักเรยีนยี2หอ้

ตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 4.06 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนใน

ลาํดบัตํ2าสดุเทา่กบั 3.32 

5. มกีารจําหน่ายในรา้นที2มกีารบรกิารอยา่งครบถว้น ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มี

คะแนนในลําดบัสงูสุดเท่ากบั 4.16 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัตํ2าสุด

เท่ากบั 3.48 

โดยรวมพบว่าปจัจยัทางการตลาดของธุรกจิชุดนักเรยีนของกลุ่มตวัอย่างด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย ชุดนักเรยีนยี2ห้อตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสงูที2สดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จํานวน 5 

ประเด็น ในเรื2องมกีารจําหน่ายในย่านที2สะดวกในการเดนิทางไปหาซื7อ เรื2องมกีารจําหน่ายใน

ย่านที2ใกล้กบัห้างสรรพสนิคา้ เรื2องมสีนิคา้ทุกไซต์พรอ้มให้ซื7อที2จุดขายเสมอ เรื2องมแีบบฟอร์ม

ของโรงเรยีนผูใ้ชพ้รอ้มให้ซื7อที2จุดจําหน่ายเสมอ และเรื2องมกีารจําหน่ายในรา้นที2มกีารบรกิาร

อยา่งครบถว้น 

ในทางตรงกนัขา้มชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) 

จาํนวน 3 ประเดน็ ในเรื2องมกีารจําหน่ายในย่านที2ใกลก้บัหา้งสรรพสนิคา้ เร ื2องมแีบบฟอร์มของ

โรงเรยีนผูใ้ชพ้รอ้มใหซ้ื7อที2จุดจําหน่ายเสมอ และเรื2องมกีารจําหน่ายในรา้นที2มกีารบรกิารอย่าง

ครบถว้น 

ตารางที2 8 แสดงคา่เฉลี2ยสว่นประสมทางการตลาดของชดุนักเรยีนยี2หอ้ต่างๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จาํแนกตามดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
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ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลี)ย 

น้อม
จิตต ์

ตรา
สมอ 

สมใจ
นึก 

ท้อปส ์ ช้าง
แมมมอธ 

รูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากบุคคลใน
ครอบครวั 
 
รูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากเพื2อน 
 
รูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากโฆษณาทาง
โทรทศัน์ 
 
มขีอ้ความโฆษณาเกนิความจรงิ 

3.97 
 
 

3.88 
 

4.15 
 
 

3.40 

4.21 
 
 

4.04 
 

4.51 
 
 

3.44 

3.48 
 
 

3.51 
 

3.49 
 
 

3.22 

3.28 
 
 

3.28 
 

3.41 
 
 

3.19 

3.58 
 
 

3.57 
 

4.28 
 
 

3.55 
 

จากตารางที2 8 ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งระบุว่าในแตล่ะปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด

ของชุดนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ประกอบไปดว้ย 

1. รูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากบุคคลในครอบครวั ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนน

ในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.21 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.28 

2. รูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากเพื2อน ชดุนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบัสงูสดุ

เท่ากบั 4.04 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.28 

3. รูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ ชดุนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนน

ในลาํดบัสงูสดุเท่ากบั 4.51 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.41 

4. มขีอ้ความโฆษณาเกนิความจรงิ ชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนใน

ลาํดบัสงูสดุเทา่กบั 3.55 และชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุเท่ากบั 3.19 

โดยรวมพบว่าปจัจัยทางการตลาดของธุรกิจชุดนักเรียนของกลุ่มตัวอย่างด้านการส่งเสริม

การตลาด ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบัสงูที2สุด (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จํานวน 3 

ประเด็น ในเรื2องรูจ้กัชุดนักเรยีนมาจากบุคคลในครอบครวั เรื2องรู้จกัชุดนักเรยีนมาจากเพื2อน 

และเรื2องรูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ รองลงมาคอืชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

มคีะแนนในลาํดบัสงูสดุ จาํนวน 1 ประเดน็ ในเรื2องมขีอ้ความโฆษณาเกนิความจรงิ 
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ในทางตรงกนัขา้มชดุนกัเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จํานวน 

4 ประเด็น ในเรื2องรูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากบุคคลในครอบครวั เรื2องรูจ้กัชุดนักเรยีนมาจากเพื2อน 

เรื2องรูจ้กัชดุนักเรยีนมาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ และเรื2องมขีอ้ความโฆษณาเกนิความจรงิ 

ส่วนที) 4 ข้อมลูเปรียบเทียบระดบัความคล้ายคลึงกนัของยี)ห้อชุดนักเรียนโดยมองจาก

ภาพรวม 

ตารางที2 9 แสดงคา่เฉลี2ยระดบัความคลา้ยคลงึกนัของยี2หอ้ชดุนักเรยีนโดยมองในภาพรวม 

ยี)ห้อ ค่าเฉลี)ยของระดบัความแตกต่าง 
น้อมจติตก์บัตราสมอ 
น้อมจติตก์บัสมใจนึก 
น้อมจติตก์บัทอ้ปส ์
น้อมจติตก์บัชา้งแมมมอธ 
ตราสมอกบัสมใจนึก 
ตราสมอกบัทอ้ปส ์
ตราสมอกบัชา้งแมมมอธ 
สมใจนึกกบัทอ้ปส ์
สมใจนึกกบัชา้งแมมมอธ 
ทอ้ปสก์บัชา้งแมมมอธ 

2.28 
2.58 
2.91 
2.84 
2.73 
2.93 
2.85 
2.62 
2.98 
3.05 

 

จากตารางที2 9 ผลการศกึษาพบว่า ชดุนักเรยีนที2มคีวามแตกต่างกนัมากที2สุด คอืยี2หอ้ทอ้ปสก์บั

ยี2หอ้ชา้งแมมมอธ รองลงมาคอืยี2หอ้สมใจนึกกบัยี2หอ้ชา้งแมมมอธ และชุดนักเรยีนที2แตกต่างกนั

น้อยที2สดุ (ความคลา้ยคลงึกนัมากที2สดุ) คอืชดุนกัเรยีนยี2หอ้น้อมจติต์กบัยี2หอ้ตราสมอ รองลงมา

คอืยี2หอ้สมใจนึกกบัยี2หอ้ทอ้ปส ์
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ส่วนที) 5 การวิเคราะหข้์อมลู 

ขั 7นที2 1 ผูว้จิยันําคาํถามในส่วนที2 4 คอืขอ้มูลเปรยีบเทยีบระดบัความคล้ายคลงึกนัของยี2หอ้ชุด

นกัเรยีนโดยมองจากภาพรวม มาหาค่า Dimension โดยใชเ้ครื2องมอื Multidimensional Scaling 

เพื2อวางตาํแหน่งของชุดนักเรยีนทั 7ง 4 ยี2หอ้ โดยระบุคา่ Dimension ใหเ้ป็น  Dimension เท่านั 7น 

โดยใชค้าํสั 2ง PROXSCAL ในโปรแกรม SPSS Version 11.5 ผลการวเิคราะหป์รากฏผล ดงันี7  

ตารางที2 10 แสดงคา่ Dimension 

  

 

 

 

จากตารางที2 10 พบว่าคา่ Dimension ที2ไดจ้ากชดุนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต์มคี่าใน Dimension 1 

เท่ากบั -0.747 คา่ใน Dimension 2 เท่ากบั -1.123 ชดุนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอมคี่าใน Dimension 

1 เท่ากับ -1.356 ค่าใน Dimension 2 เท่ากบั 0.304 ชุดนักเรียนยี2ห้อสมใจนึกมค่ีาใน 

Dimension 1 เท่ากบั 0.886 ค่าใน Dimension 2 เท่ากบั -1.128 ชุดนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส์มคี่าใน 

Dimension 1 เท่ากบั 1.342 ค่าใน Dimension 2 เท่ากบั 0.485 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้ง

แมมมอธมคี่าใน Dimension 1 เท่ากบั -0.125 ค่าใน Dimension 2 เท่ากบั 1.462 เมื2อนําค่า 

Dimension ที2ไดม้าสรา้งกราฟปรากฏผล ดงันี7 

  

ยี)ห้อ 
Dimension 

1 2 
น้อมจติต ์ -0.747 -1.123 
ตราสมอ -1.356 0.304 
สมใจนึก 0.886 -1.128 
ทอ้ปส ์ 1.342 0.485 
ชา้งแมมมอธ -0.125 1.462 
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ภาพที2 3 แสดงคา่ตาํแหน่งของชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ 

  

 

จากภาพที2 3 จะพบว่า Dimension 1 (แกนนอน) ชุดนักเรยีนยี2หอ้สมใจนึก กบั ชุดนักเรยีนยี2หอ้

ทอ้ปสม์คี่าใกลก้นั คอื 0.886 และ 1.342 ตามลาํดบั เช่นเดยีวกบัชุดนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต์ ชุด

นัก เรียนยี2ห้อตราสมอ กับชุดนัก เรียนยี2ห้อช้า งแมมมอธมีค่ า ใกล้กัน  คือ  -0 . 747 ,  

-1.356 และ -0.125 ตามลาํดบั  

Dimension 2 (แกนตั 7ง) ชุดนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต ์กบั ชดุนักเรยีนยี2หอ้สมใจนึกมค่ีาใกลก้นั คอื 

-1.123 และ -1.128 ตามลาํดบั เชน่เดยีวกบัชดุนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ กบั ชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส์

มีค่าใกล้เคียงกันคือ 0.304 และ 0.485 ตามลําดับ ส่วนชุดนักเรียนช้างแมมมอธมีค่าที2ไม่

ใกลเ้คยีงกบัยี2หอ้อื2น 

ความเหมาะสมของ S-Stress คา่ S-Stress เป็นค่าสถติทิี2วดัความหา่งของผลลพัธ์ในกราฟกบั

ระยะหา่งของขอ้มลูจรงิ ถา้ค่า S-Stress มค่ีาใกลศ้นูย ์แสดงว่าผลลพัธ ์(กราฟ) ที2ไดแ้สดง

ระยะหา่งไดเ้หมาะสม 
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ตารางที2 11 แสดงคา่ความเหมาะสมของ S-Stress (Churchill, Gillbert A and Lacobucci 

Dawn. 2005 :609) 

Stress ความเหมาะสมของ Stress 
0.200 
0.100 
0.050 
0.025 
0.000 

ไมด่ ี
ปานกลาง 

ด ี
ดเียี2ยม 

สมบูรณ์แบบ 
 

ตารางที2 12 แสดงคา่ S-Stress 

Normalized Raw Stress 0.04850 
Stress-I 0.22023(a) 
Stress-II 0.93775(a) 
S-Stress 0.15250(b) 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) 0.95150 
Tucker's Coefficient of Congruence 0.97545 

 PROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress. 
a  Optimal scaling factor = 1.051. b  Optimal scaling factor = .944 
 

จากตารางที2 12 พบว่าคา่ S-Stress ที2ไดเ้ทา่กบั 0.04850 แสดงว่าคา่ S-Stress อยูร่ะหว่าง 

0.025 – 0.050 แสดงว่าค่า S-Stress มคีวามเหมาะสมระดบัดถีงึดเียี2ยม  
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ภาพที2 4 แสดงคา่ Dimension Weights  

จากภาพที2 4 จะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบอยู่เป็นกลุ่มในทศิทางเดยีวกนั อาจจะ

มบีา้งคนที2ใหนํ้7าหนกัการตอบใน Dimension ใด Dimension หนึ2งมากกว่า เนื2องมาจากว่าผูต้อบ

แบบสอบถามบางรายไม่ได้สงัเกตเหน็ถงึความคล้ายคลงึกนัของชุดนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ที2เกดิ

จากการใชด้ว้ยตนเองหรอืสงัเกตเหน็จากบุคคลรอบขา้ง 

ภาพที2 5  แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ S-Stress ระหว่าง 2 Dimension, 3 Dimension และ 4 

Dimension 
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จากภาพที2 5 จะพบว่าค่า S-Stress ของ 2 dimensions มีค่าเท่ากบั 0.04850 ค่าของ 3 

dimensions มค่ีาเท่ากบั 0.01523 และค่าของ 4 dimension มคี่าเท่ากบั 0.00056 ถึงแม ้ 

4 dimensions จะได้คา่ S-Stress ที2ดกีว่า แต่เนื2องจากการวจิยัครั 7งนี7มุ่งศกึษายี2หอ้ชดุนักเรยีน

เพยีง 5 ยี2หอ้เท่านั 7น จะมตีวัแปรมากกว่าขอ้มลูทาํให ้4 dimensions ไดค่้าสมบูรณ์แบบเกนิกว่า

ความเป็นจรงิ และการมจีํานวน dimensions ที2มากเกนิไปทําใหข้อ้มูลที2ได้มาไม่กะทดัรดั 

ในขณะที2 3 dimension เมื2อทาํการประมวลผลออกมาพบว่า dimension 3 ที2ออกมานั 7นมคีวาม

เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัแปร (Factor)น้อย จงึทาํให ้2 dimensions เหมาะสมสาํหรบัการวจิยัชดุ

นกัเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ในครั 7งนี7 

ขั 7นที2 2 ผูว้จิยันําคาํถามในสว่นที2 3 คอื ขอ้มลูสว่นประสมทางการตลาดของธุรกจิชดุ นักเรยีนมา

จําแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิค Factor Analysis คอืเป็นการรวมตวัแปรที2มคีวามสมัพนัธ์กนัไว้

ในกลุ่ม หรอื Factor เดยีวกนั โดยใชห้ลกัของ Principle Component Analysis ดว้ยโปรแกรม 

SPSS Version 11.5 ผลการวเิคราะหป์รากฏผลดงันี7 

ตารางที2 13แสดงคา่จาํนวนปจัจยั (Factor)  

Compon
ent 
  

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 

Cumul
ative 
% 

1 
13.305 40.318 40.318 

13.30
5 

40.318 40.318 4.937 14.959 14.959 

2 1.821 5.518 45.836 1.821 5.518 45.836 4.397 13.323 28.282 
3 1.417 4.293 50.129 1.417 4.293 50.129 2.346 7.108 35.390 
4 1.145 3.470 53.599 1.145 3.470 53.599 2.323 7.041 42.431 
5 1.062 3.218 56.817 1.062 3.218 56.817 2.026 6.138 48.569 
6 .974 2.951 59.768 .974 2.951 59.768 1.942 5.884 54.453 
7 .827 2.507 62.276 .827 2.507 62.276 1.832 5.551 60.004 
8 .790 2.393 64.669 .790 2.393 64.669 1.540 4.665 64.669 
9 .761 2.306 66.974             
10 .704 2.135 69.109             
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Compon
ent 
  

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 

Cumul
ative 
% 

11 .661 2.002 71.111             
12 .627 1.899 73.010             
13 .581 1.760 74.770             
14 .571 1.730 76.500             
15 .548 1.661 78.161             
16 .509 1.542 79.703             
17 .505 1.530 81.233             
18 .486 1.472 82.705             
19 .468 1.418 84.123             
20 .454 1.376 85.499             
21 .446 1.353 86.852             
22 .427 1.295 88.147             
23 .414 1.256 89.403             
24 .402 1.218 90.620             
25 .383 1.161 91.781             
26 .380 1.151 92.932             
27 .373 1.130 94.063             
28 .367 1.111 95.173             
29 .341 1.033 96.206             
30 .329 .996 97.202             
31 .321 .972 98.174             
32 .303 .920 99.094             
33 .299 .906 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis 

จากตารางที2 13 พบว่าการพจิารณาว่าควรมกีี2 Factor ในการศกึษาวจิยัครั 7งนี7 จะพจิารณาจาก

ตาราง Total Variance Explained ในตาราง Initial Eigen values ตรงส่วนของ Total จะเหน็ได้



 70

ว่า Factor ที2 1-6 จะมคี่า Eigen value ที2มากกว่า 1 แต่จากตาราง cumulative % เห็นว่า 

Factor ที2 1-6 สามารถอธิบายค่าสดัส่วนของตวัแปรทั 7ง 42 ตวัไดเ้พยีง 57.298 เปอร์เซ็นต ์

เท่านั 7น ซึ2งหลกัการพจิารณานั 7นคา่สดัสว่นที2ไดอ้อกมาตอ้งมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต ์ ดงันั 7นผูว้จิยั

จงึกาํหนดว่าควรม ี8 Factor  เนื2องมาจากค่าสดัส่วนที2ไดอ้อกมาของ 8 Factor เท่ากบั 61.791 

เปอรเ์ซน็ต ์ 

ภาพที2 6  แสดงกราฟค่า Eigen value ของแต่ละ Factor ดว้ยแผนภาพ Scree Plot

Scree Plot
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จากภาพที2 6  พบวา่ Scree Plot เป็นกราฟที2พลอ็ตคา่ Eigen value ของแต่ละ factor โดยเรยีง

จากมากไปน้อย ซึ2งจะเลอืกพจิารณาตรงบรเิวณที2คา่ Eigen value ลดลงอยา่งรวดเรว็ ซึ2งจากรปู 

จะเลอืกพจิารณาที2 8 factor  

ตารางที2 14 แสดงคา่การหมนุแกนปจัจยั (Factor Rotate) ดว้ย 8 factor 

 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Q27 .691               

Q19 .681               

Q18 .649 .321             

Q25 .632               

Q20 .606               

Q24 .531           .377   
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Q22 .517           .354   

Q30 .475   .425       .302   

Q14 .475 .438 .310           

Q12 .448 .362     .313   .313   

Q21 .440       .396       

Q15 .438 .306     .354 .303     

Q26 .437     .397         

Q13 .417 .393     .378       

Q16 .403 .342         .327   

Q3 .319 .685             

Q1 .307 .681             

Q5   .654             

Q4   .647             

Q2   .616             

Q6   .581         .389   

Q7   .569         .386   

Q9   .477     .364       

Q10 .314 .455     .400       

Q38     .697           

Q37     .591 .352         

Q36     .527     .315     

Q28 .344   .498   .417       

Q23 .444   .484           

Q32       .802         

Q31       .756         

Q33       .578 .303       

Q8         .703       

Q11   .347     .440     -.339 

Q17 .318   .356   .423       

Q40           .669     

Q39   .332       .619     

Q41         .324 .598     

Q29             .587   

Q34           .417 .476 -.317 

Q35     .329     .320 .381   

Q42               .744 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 11 iterations 

จากตารางที2 14 พบว่าจากการหมนุแกนดว้ยวธิ ีVarimax เพื2อให ้Factor loading ไปยงั Factor 

ใด Factor หนึ2งเท่านั 7น จะทาํใหต้คีวามหมาย Factor ไดง้่ายขึ7นดงัตารางขา้งตน้ ต่อจากนั 7นตอ้ง
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ทาํการตั 7งชื2อ Factor ที2แสดงถงึความหมายของตวัแปรต่างๆ (คาํถาม) ที2อยู่ใน Factor นั 7นดว้ย 

ไดด้งัต่อไปนี7 

Factor 1: คณุภาพของเสืSอ 

 Q1:  ปกคอเสื7อยี2หอ้นี7เป็นทรงอยูเ่สมอ 

 Q2:  ขนาดลาํตวัเสื7อยี2หอ้นี7เขา้รปูพอด ีไมต่อ้งแกท้รง 

 Q3:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ละเอยีดเรยีบ 

 Q4:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้สไีมข่าวสว่างเกนิไป 

 Q5:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืงชา้ 

 Q6:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมห่นาจนใสแ่ลว้รอ้น 

 Q7:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมบ่างจนมองทะลุเนื7อผา้ได ้

 Q9:  เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามยาวเหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ 

 Q10: เสื7อยี2หอ้นี7มไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

 Q13: เสื7อยี2หอ้นี7ไมเ่สยีทรง ไมห่ดตวัเวลาซกั 

 Q14: เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

Factor 2: คณุภาพของกระโปรง/กางเกง 

 Q18: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ตดัเยบ็ไดร้ปูทรงที2ด ี

 Q19: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ตดัเยบ็โดยใชเ้นื7อผา้สเีขม้ 

 Q20: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มจีบีที2คม และลกึ 

 Q21: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มไีซตท์ี2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

 Q22: แต่ละไซตข์องกระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7จะมคีวามยาว หลากหลายใหเ้ลอืก 
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 Q23: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

 Q25: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มจีบีที2รดีแลว้เป็นทรงอยูต่ลอดเวลา 

 Q27: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ซดียาก 

Factor 3: ความพร้อมของสินค้า ณ จดุจาํหน่ายที)มีอย่างครบถ้วน 

 Q36: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7จะมสีนิคา้ทกุไซตพ์รอ้มใหซ้ื7อที2จุดจาํหน่ายเสมอ 

 Q37: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มแีบบฟอรม์ของโรงเรยีนทา่นพรอ้มใหซ้ื7อที2จุดจําหน่ายเสมอ 

 Q38: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7จะมขีาย ในรา้นที2มบีรกิารอยา่งครบถว้น ไมว่่าจะเป็นการปกัชื2อ 

การขายสนิคา้เกี2ยวกบัเครื2องแต่งกายอื2นๆ 

Factor 4: การส่งเสริมการขายที)น่าสนใจ 

 Q31: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มสีว่นลดที2ใหม้ากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป 

 Q32: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารแจกของแถมที2ทา่นสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 Q33: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7ลดราคาในชว่งเวลาที2เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

Factor 5: อิทธิพลจากสื)อโฆษณา และบุคคลรอบข้าง 

 Q39: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากบุคคลในครอบครวั 

 Q40: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากเพื2อน 

 Q41: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ 

 Q42: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มขีอ้ความโฆษณาเกนิความจรงิ 

Factor 6: ความเหมาะสมของราคา 

 Q29: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มรีาคาที2เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัคณุภาพของเนื7อผา้ 

Factor 7: ความสะดวกในการหาซืSอ 
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 Q34: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดัจาํหน่ายในยา่นที2สะดวกในการเดนิทางไปหาซื7อ 

 Q35: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดัจาํหน่ายในยา่นที2ใกลก้บัหา้งสรรพสนิคา้ 

Factor 8: ความสวยงาม 

 Q8:  เสื7อยี2หอ้นี7มกีระดุมที2กลมกลนืเขา้กบัสเีสื7อ 

ขั 7นที2 3 อธบิายคา่ Dimension โดยใชเ้ครื2องมอื Regression ในการวเิคราะหเ์พื2อศกึษาถงึความ

แตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นชดุนกัเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ 

โดยระบุคา่ X คอื Dimension 1 (แกน X) และ Dimension 2 (แกน Y) 

และระบุค่า Y คอื คา่เฉลี2ยFactor Score ของชุดนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต,์ ค่าเฉลี2ยFactor Score 

ของชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ, ค่าเฉลี2ยFactor Score ของชุดนักเรยีนยี2หอ้สมใจนึก, ค่าเฉลี2ย

Factor Score ของชุดนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์และค่าเฉลี2ยFactor Score ของชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้ง

แมมมอธ 

ตารางที2 15 แสดงคา่ Standardized Coefficients Beta 1 (Dimension 1), Sig. (Dimension 1), 

Standardized Coefficients Beta 2 (Dimension 2), Sig. (Dimension 2), R2, F, Sig. 

Factor 

Dimension 1 Dimension 2 

R2 F Sig. 
Standardized 
Coefficients 
Beta 1 

Sig. 
Standardized 
Coefficients 
Beta 2 

Sig. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

-0.395 
-0.859 
-0.583 
-0.244 
-0.676 
-0.945 
-0.687 
-0.105 

0.100 
0.112 
0.224 
0.718 
0.107 
0.021 
0.299 
0.857 

-0.907 
-.0272 
-0.673 
-0.503 
0.640 
0.245 
-0.217 
0.677 

0.022 
0.478 
0.183 
0.483 
0.117 
0.217 
0.703 
0.318 

0.963 
0.802 
0.775 
0.307 
0.885 
0.962 
0.513 
0.473 

26.151 
4.045 
3.454 
0.444 
7.660 
25.346 
1.053 
0.897 

0.037 
0.198 
0.225 
0.693 
0.115 
0.038 
0.487 
0.527 
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ขั 7นที2 4 สรา้งกราฟจากตารางที2ปรากฏผล ดงันี7 

ภาพที2 7 แสดงคา่ตาํแหน่งความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุนกัเรยีนทั 7ง 

5 ยี2หอ้ ในแต่ละ Factor โดยใชค้า่ Beta 1 และ Beta 2 เป็นคา่ในแกน X และแกน Y ของแต่ละ 

Factor ตามลาํดบั 

Dimension 1

1.51.0.50.0-.5-1.0-1.5

D
im

e
n

s
io

n
 2

1.5

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

-1.5

f8

f7

f6

f5

f4

f3

f2

f1

top

somjaineuk

trasamau

nomjitt

 

ขั 7นที2 5 การตคีวาม Dimension โดยใชเ้กณฑ ์คอื คา่ P-Value (Sig.) และคา่ R2
 

ค่า P-Value (Sig.) เกดิจากการทดสอบสมมตฐิาน โดยสามารถกาํหนดสมมตฐิาน ได ้2 

สมมตฐิาน ดงันี7 

1. Dimension 1 

H0: Beta 1 = 0 (Dimension 1 ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัแต่ละ Factor) 

H1 : Beta 1 ≠ 0 (Dimension 1 มคีวามสมัพนัธก์บัแต่ละ Factor) 

2. Dimension 2 

H0 : Beta 2 = 0 (Dimension 2 ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัแต่ละ Factor) 

H1 : Beta 2 ≠ 0 (Dimension 2 มคีวามสมัพนัธก์บัแต่ละ Factor) 

changmammoth 
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ค่า P-Value (Sig.) จะมคีา่อยูร่ะหว่าง 0 ≤ Sig. ≤ 0.05 แสดงว่าผูว้จิยัปฏเิสธสมมตุฐิาน (H0 ) 

ดงักล่าว 

ค่า R2
 ใชว้ดัความสมัพนัธร์ะหว่าง Dimension กบัขอ้คาํถามคา่ R2

 จะมค่ีาอยูร่ะหว่าง 

 0 ≤ R2
≤ 1 ถา้  เขา้ใกล ้1 แสดงว่าขอ้คาํถามนั 7นมคีวามสมัพนัธก์บั Dimension นั 7นสงู 

ตารางที2 16 แสดงคา่ Sig. (Dimension 1), Sig. (Dimension 2) R2 

Factor 
Sig. 

(Dimension 1) 
Sig. 

(Dimension 2) 
R2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0.100 
0.112 
0.224 
0.718 
0.107 
0.021a 

0.299 
0.857 

0.022a 

0.478 
0.183 
0.483 
0.117 
0.217 
0.703 
0.318 

0.963b 

0.802 
0.775 
0.307 
0.885 
0.962b 

0.513 
0.473 

aSig. ที2 0.05 

bSig. ที2 0.10 (ดคูา่ R2 ประกอบกนั) 

จากตารางที2 16 เมื2อพจิารณาจากคา่ Sig. (Dimension 1) พบว่า Factor 6 มคีา่อยู่ระหว่าง 0 ≤ 

Sig. ≤ 0.05 แสดงว่าผู้วิจ ัยปฏิเสธ สมมติฐาน H0 และเมื2อดูค่า R
2 อยู่ระหว่าง  

0 ≤ Sig. ≤ 0.10 ซึ2งมคีา่เขา้ใกล ้1 มาก ผูว้จิยัจงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ไดเ้ช่นกนั 

เมื2อพิจารณาจากค่า Sig. (Dimension 2) พบว่า Factor 1 มีค่าอยู่ระหว่าง  

0 ≤ Sig. ≤ 0.05 แสดงว่าผูว้จิยัปฏิเสธ สมมตฐิาน H0 และเมื2อดูค่า R2 อยู่ระหว่าง  

0 ≤ Sig. ≤ 0.10 ซึ2งมคีา่เขา้ใกล ้1 มาก ผูว้จิยัจงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ไดเ้ช่นกนั 

ผูว้จิยัจงึใชค้า่ Sig. และ คา่ R2
 พจิารณาควบคูก่นัเพื2ออธบิายคา่ Dimension จงึเลอืก Factor 

ดงันี7  
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 Factor 6 ความเหมาะสมของราคา  

ประกอบดว้ย 

 Q29: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มรีาคาที2เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัคณุภาพของเนื7อผา้ 

Factor 1 คณุภาพของเสื7อ 

ประกอบดว้ย 

 Q1:  ปกคอเสื7อยี2หอ้นี7เป็นทรงอยู่เสมอ 

 Q2:  ขนาดลาํตวัเสื7อยี2หอ้นี7เขา้รปูพอด ีไมต่อ้งแกท้รง 

 Q3:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ละเอยีดเรยีบ 

 Q4:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้สไีมข่าวสว่างเกนิไป 

 Q5:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืงชา้ 

 Q6:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมห่นาจนใสแ่ลว้รอ้น 

 Q7:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมบ่างจนมองทะลุเนื7อผา้ได ้

 Q9:  เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามยาวเหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ 

 Q10: เสื7อยี2หอ้นี7มไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

 Q13: เสื7อยี2หอ้นี7ไมเ่สยีทรง ไมห่ดตวัเวลาซกั 

 Q14: เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

เมื2อนํา Factor ที2ไดม้าลากเสน้เขา้หาแกน สามารถสรา้งกราฟปรากฏผลดงันี7 
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ภาพที2 8 แสดงคา่ตาํแหน่งความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุนกัเรยีนทั 7ง 

5 ยี2หอ้ 

 

Dimension 1
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จากภาพที2 8 พบว่า Factor ที2เลอืกมาขา้งตน้ทั 7งหมด สามารถใชอ้ธบิายค่า Dimension 1 (แกน

X) ได้ดี คอื Factor 6 เพราะ Factor 6 อยู่ใกล้แกน Dimension 1(แกนX) โดย Dimension 1 

สามารถอธบิายประเดน็ของ Factor 6 ในเรื2องของความเหมาะสมของราคา (ประกอบดว้ย Q29) 

ซึ2งอยูท่างดา้นซา้ยมอืของแกน ดงันั 7นจงึสรุปได้ว่า Dimension 1 ชุดนักเรยีนตราสมอมคีะแนน

สงูสดุ ในขณะที2ชดุนักเรยีนทอ้ปสม์คีะแนนตํ2าสดุ 

และสามารถใช ้ Factor 1 อธบิายค่า Dimension 2 (แกนY) ไดด้ ีเพราะ Factor 1 อยู่ใกลแ้กน 

Dimension 2 (แกนY) โดย Dimension 2 สามารถอธิบายประเด็นเรื2องคุณภาพของเสื7อได้ด ี

(ประกอบดว้ย Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13 และ Q14) ซึ2งอยู่

ดา้นขวามอืของแกน ดงันั 7นจงึสรุปไดว้่า Dimension 2 ชุดนักเรยีนน้อมจติต์มคีะแนนสงูสุด 

ในขณะที2ชดุนักเรยีนชา้งแมมมอธมคีะแนนตํ2าสุด 

changmammoth 
คณุภาพของเสืSอ 

ความเหมาะสมของราคา 



บทที) 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั 7งนี7  มวีัตถุประสงค์เพื2อศึกษาถึงความแตกต่างที2ผู้บริโภครบัรู้ในการซื7อชุด

นักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ คอื ยี2หอ้น้อมจติต์ ยี2หอ้ตราสมอ ยี2หอ้สมใจนึก ยี2หอ้ทอ้ปส ์และยี2หอ้ชา้ง

แมมมอธ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มลูที2ไดจ้ากการวจิยัในครั 7งนี7สามารถนําไปใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และวางกลยุทธ์เชงิบรหิารให้เหมาะสม รวมทั 7งปรบัปรุง

พฒันาในดา้นสว่นประสมทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้าก

ขึ7นสาํหรบัชดุนักเรยีนน้อมจติต ์

 

สรปุผลการวิจยั 

ส่วนที) 1 การวิเคราะหข้์อมลูส่วนบคุคลทั )วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจํานวน 226 คน (56.50%) มอีายุ 16 ปี จํานวน 

111 คน (27.75%) และกลุ่มตวัอยา่งศกึษาอยูใ่นระดบัชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 3 ปีที2 4 ปีที2 5 และปีที2 

6 จาํนวนชั 7นปีศกึษาละ 100 คน (25%) 

ส่วนที) 2 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใช้ชดุนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ จํานวน 250 คน (62.50%) 

รองลงมาเคยใชช้ดุนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต ์จาํนวน 156 คน (39.00%) เคยใชช้ดุนกัเรยีนยี2หอ้ชา้ง

แมมมอธ จํานวน 62 คน (15.50%) เคยใชชุ้ดนักเรยีนยี2หอ้สมใจนึก จํานวน 55 คน (13.80%) 

และเคยใช ้ชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์จาํนวน 32 คน (8.00%) ตามลาํดบั 
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ส่วนที) 3 การวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาดของธรุกิจชุดนักเรียน 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ชุดนักเรียนยี2ห้อตราสมอ มีคะแนนในลําดบัสูงสุด (เมื2อ

เทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จาํนวน 27 ประเดน็ ประกอบไปดว้ยทางดา้นเสื7อ ในเรื2องปกคอเสื7อตั 7งเป็นทรง

เสมอ เรื2องขนาดลําตวัเขา้รูป ไม่ต้องแกท้รง เรื2องการใช้เนื7อผ้าที2ละเอียดเรียบ เรื2องการใช้

เนื7อผ้าสีไม่ขาวสว่าง เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืงชา้ เรื2องการใช้เนื7อผา้ที2ไม่หนาจนใส่แล้วรอ้น 

เรื2องการใชเ้นื7อผา้ไมบ่างจนมองทะลุได ้เรื2องการมกีระดุมที2กลมกลนืกบัสเีสื7อ เรื2องความยาวที2

เหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ เรื2องมไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัผูใ้ช ้เรื2องความทนทานเวลา

ซกัด้วยมอื เรื2องความทนทานเวลาซกัด้วยเครื2องซกัผา้ เรื2องไม่เสยีทรงและไม่หดตวัเวลาซกั 

เรื2องมคีวามประณีตเรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2รดีง่าย เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก และ

เรื2องเสื7อใสแ่ลว้สบายใจ ไมผ่ดิระเบยีบ ทางดา้นกระโปรง/กางเกง ในเรื2องการตดัเยบ็ไดรู้ปทรงที2

ด ีเร ื2องการตดัเยบ็โดยใชผ้า้สเีขม้ เรื2องมจีีบที2คมและลกึ เรื2องมไีซต์ที2เหมาะสมกบัผูใ้ช ้เรื2องมี

ความยาวที2หลากหลาย เรื2องมคีวามประณีตในการตดัเยบ็ เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย เรื2องการ

มจีบีที2รดีแล้วเป็นทรงอยู่ตลอด เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก และเรื2องกระโปรง/กางเกงใส่แล้ว

สบายใจ ไมผ่ดิระเบยีบ รองลงมาคอืชดุนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต์ มคีะแนนในลาํดบัสงูสดุ จาํนวน 1 

ประเดน็ ในดา้นกระโปรง/กางเกงคอื เรื2องการมเีนื7อผา้ที2ซดียาก 

ในทางทรงกนัขา้มชุดนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลาํดบัตํ2าสดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) 

จํานวน 24 ประเดน็ คอื ประกอบไปด้วยทางดา้นเสื7อ ในเรื2องปกคอเสื7อตั 7งเป็นทรงเสมอ เรื2อง

ขนาดลําตวัเขา้รูป ไมต่อ้งแกท้รง เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2ละเอยีดเรยีบ เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืง

ชา้ เรื2องการใชเ้นื7อผา้ไมบ่างจนมองทะลุได ้เรื2องการมกีระดุมที2กลมกลนืกบัสเีสื7อ เรื2องความยาว

ที2เหมาะสมกบัขนาดไซตเ์สื7อ เรื2องมไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัผูใ้ช ้เร ื2องความทนทานเวลา

ซกัด้วยมอื เรื2องความทนทานเวลาซกัด้วยเครื2องซกัผา้ เรื2องไม่เสยีทรงและไม่หดตวัเวลาซกั 

เรื2องมคีวามประณีตเรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2รดีง่าย เรื2องใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก และ

เรื2องเสื7อใสแ่ลว้สบายใจ ไมผ่ดิระเบยีบ ทางดา้นกระโปรง/กางเกง ในเรื2องการตดัเยบ็ไดรู้ปทรงที2

ด ีเร ื2องการตดัเยบ็โดยใชผ้า้สเีขม้ เรื2องมจีีบที2คมและลกึ เรื2องมไีซต์ที2เหมาะสมกบัผูใ้ช ้เรื2องมี

ความยาวที2หลากหลาย เรื2องการใช้เนื7อผ้าที2รีดง่าย เรื2องการมจีีบที2รดีแล้วเป็นทรงอยู่ตลอด 

เรื2องการใชเ้นื7อผา้ที2ยบัยาก เรื2องการมเีนื7อผา้ที2ซดียาก และเรื2องกระโปรง/กางเกงใสแ่ลว้สบายใจ 

ไมผ่ดิระเบยีบ 



 81

ปัจจยัด้านราคา พบว่า ชดุนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลาํดบัสงูที2สดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 

5 ยี2หอ้) จํานวน 5 ประเดน็ ในเรื2องราคาชุดนักเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อเทยีบกบัคุณภาพของ

เนื7อผา้ เรื2องราคาชดุนักเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อเทยีบกบัอายุการใชง้าน เรื2องการมสี่วนลดให้

มากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป เรื2องการมกีารแจกของแถมที2นําไปใชไ้ดจ้รงิ และเรื2องการมกีารลด

ราคาในชว่งเวลาที2เหมาะสมกบัความตอ้งการ  

ในทางตรงกนัขา้มชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 

ยี2หอ้) จํานวน 3 ประเดน็ ในเรื2องราคาชุดนักเรยีนมคีวามเหมาะสมเมื2อเทยีบกบัอายุการใชง้าน 

เรื2องการมสี่วนลดใหม้ากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป และเรื2องการมกีารแจกของแถมที2นําไปใชไ้ด้

จรงิ 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบั

สงูที2สดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) จํานวน 5 ประเดน็ ในเรื2องมกีารจําหน่ายในย่านที2สะดวกในการ

เดนิทางไปหาซื7อ เรื2องมกีารจาํหน่ายในยา่นที2ใกลก้บัหา้งสรรพสนิคา้ เรื2องมสีนิคา้ทุกไซตพ์รอ้ม

ใหซ้ื7อที2จุดขายเสมอ เรื2องมแีบบฟอรม์ของโรงเรยีนผูใ้ชพ้รอ้มใหซ้ื7อที2จุดจําหน่ายเสมอ และเรื2อง

มกีารจาํหน่ายในรา้นที2มกีารบรกิารอยา่งครบถว้น 

ในทางตรงกนัขา้มชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัตํ2าสดุ (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 

ยี2ห้อ) จํานวน 3 ประเด็น ในเรื2องมกีารจําหน่ายในย่านที2ใกล้กบัห้างสรรพสินค้า เรื2องมี

แบบฟอร์มของโรงเรียนผูใ้ชพ้ร้อมใหซ้ื7อที2จุดจําหน่ายเสมอ และเรื2องมกีารจําหน่ายในร้านที2มี

การบรกิารอยา่งครบถว้น 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ มคีะแนนในลําดบัสงู

ที2สุด (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2ห้อ) จํานวน 3 ประเด็น ในเรื2องรู้จักชุดนักเรียนมาจากบุคคลใน

ครอบครัว เรื2องรู้จ ักชุดนักเรียนมาจากเพื2อน และเรื2องรู้จ ักชุดนักเรียนมาจากโฆษณาทาง

โทรทศัน์ รองลงมาคอืชดุนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ มคีะแนนในลําดบัสงูสุด จํานวน 1 ประเดน็ 

ในเรื2องมขีอ้ความโฆษณาเกนิความจรงิ 

ในทางตรงกนัขา้มชดุนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์มคีะแนนในลําดบัตํ2าสุด (เมื2อเทยีบทั 7ง 5 ยี2หอ้) 

จํานวน 4 ประเดน็ ในเรื2องรู้จกัชดุนักเรยีนมาจากบุคคลในครอบครวั เรื2องรูจ้กัชุดนักเรยีนมา

จากเพื2อน เรื2องรูจ้กัชุดนักเรียนมาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ และเรื2องมขีอ้ความโฆษณาเกนิ

ความจรงิ 
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ส่วนที)  4 ข้อมูลเปรียบเทียบระดบัความคล้ายคลึงกนัของยี)ห้อชุดนักเรียนโดยมองจาก

ภาพรวม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แสดงใหเ้ห็นว่า ชุดนักเรยีนที2มคีวามแตกต่างกนัมากที2สุด คอืยี2หอ้

ทอ้ปสก์บัยี2ห้อชา้งแมมมอธ รองลงมาคอืยี2หอ้สมใจนึกกบัยี2หอ้ชา้งแมมมอธ และชุดนักเรยีนที2

แตกต่างกนัน้อยที2สุด (ความคล้ายคลงึกนัมากที2สุด) คอืชุดนักเรียนยี2ห้อน้อมจติต์กบัยี2ห้อตรา

สมอ รองลงมาคอืยี2หอ้สมใจนึกกบัยี2หอ้ทอ้ปส ์

ส่วนที) 5 การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหด์ว้ยเครื2องมอื Multidimensional Scaling จาํเป็นตอ้งวเิคราะหด์ว้ยเครื2อง มอื 

Regression ควบคู่กนั โดยวเิคราะห์ดว้ยเครื2องมอื Multidimensional Scaling ก่อน ในการหา

ความสมัพนัธ์ของแกน X และแกน Y มวีตัถุประสงค์เพื2อศกึษาถงึตําแหน่งทางการตลาดที2 

ผูบ้รโิภครบัรูเ้กี2ยวกบัผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ว่าอยู่ในตําแหน่งใดของกราฟ 

หลงัจากนั 7นทําการวิเคราะห์ด้วยเครื2องมอื Regression มีวตัถุประสงค์เพื2อศกึษาถงึความ 

แตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการใชผ้ลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้  

การศกึษาตาํแหน่งทางการตลาดที2ผูบ้รโิภครบัรูเ้กี2ยวกบัผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุนักเรยีน

ทั 7ง 5 ยี2หอ้ ว่าอยู่ในตําแหน่งใดของกราฟ พบว่าค่า Dimension ที2ไดจ้ากชดุนักเรยีนยี2หอ้น้อม

จติต ์มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั -0.747 ค่า Dimension 2 เท่ากบั -1.123 ชุดนักเรยีนยี2หอ้ตรา

สมอ มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั -1.356 ค่า Dimension 2 เท่ากบั 0.304 ชุดนักเรยีนยี2หอ้สมใจ

นึก มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั 0.886 ค่า Dimension 2 เท่ากบั -1.128 ชุดนักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปส ์

มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั 1.342 ค่า Dimension 2 เท่ากบั 0.485 และชุดนักเรยีนยี2หอ้ชา้ง

แมมมอธ มคีา่ Dimension 1 เท่ากบั -0.125 คา่ Dimension 2 เท่ากบั 1.462 

เมื2อนําคา่ Dimension ที2ไดม้าสรา้งกราฟปรากฏผล ดงันี7 
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ภาพที2 9 แสดงคา่ตาํแหน่งของชดุนักเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ 

 

จากภาพที2 9 จะพบว่า Dimension 1 (แกนนอน) ชุดนักเรยีนยี2ห้อสมใจนึก กบั ชุด

นักเรยีนยี2หอ้ทอ้ปสม์คีา่ใกลก้นั คอื 0.886 และ 1.342 ตามลาํดบั เช่นเดยีวกบัชุดนักเรยีนยี2หอ้

น้อมจิตต์ ชุดนักเรยีนยี2ห้อตราสมอ กบัชุดนักเรยีนยี2ห้อชา้งแมมมอธมคี่าใกล้กนั คอื -0.747,  

-1.356 และ -0.125 ตามลาํดบั  

Dimension 2 (แกนตั 7ง) ชุดนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต ์กบั ชดุนักเรยีนยี2หอ้สมใจนึกมค่ีาใกล้

กนั คอื -1.123 และ -1.128 ตามลําดบั เช่นเดยีวกบัชุดนักเรยีนยี2หอ้ตราสมอ กบั ชุดนักเรยีน

ยี2หอ้ทอ้ปส์มคี่าใกลเ้คยีงกนัคอื 0.304 และ 0.485 ตามลําดบั ส่วนชุดนักเรยีนช้างแมมมอธมี

คา่ที2ไมใ่กลเ้คยีงกบัยี2หอ้อื2น 

การศกึษาความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรู้ในการใช้ผลติภณัฑเ์ครื2องแบบชุดนักเรยีนทั 7ง 5 

ยี2หอ้ เป็นการอธบิายคา่ Dimension โดยสามารถสรา้งกราฟปรากฏผล ดงันี7 
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ภาพที2 10 แสดงค่าตําแหน่งความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการใช้ผลติภณัฑ์เครื2องแบบชุด

นกัเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ 

 

Dimension 1
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จากภาพที2 10 พบวา่ สามารถใชอ้ธบิายคา่ Dimension 1 (แกนX) โดย Dimension 1 

สามารถอธบิายประเดน็ของ Factor 6 ในเรื2องของความเหมาะสมของราคา ซึ2งประกอบดว้ย  

Q29: ชุดนักเรยีนยี2หอ้นี7มรีาคาที2เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัคณุภาพของเนื7อผา้ 

และสามารถใช ้Factor 1 อธบิายคา่ Dimension 2 (แกนY) ไดด้ ีเพราะ Factor 1 อยูใ่กล้

แกน Dimension 2 (แกนY) โดย Dimension 2 สามารถอธบิายประเดน็เรื2องคณุภาพของเสื7อได้

ด ีประกอบดว้ย  

Q1:  ปกคอเสื7อยี2หอ้นี7เป็นทรงอยูเ่สมอ 

Q2:  ขนาดลาํตวัเสื7อยี2หอ้นี7เขา้รปูพอด ีไมต่อ้งแกท้รง 

Q3:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ละเอยีดเรยีบ 

changmammoth 

ความเหมาะสมของราคา 

คณุภาพของเสืSอ 
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Q4:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้สไีมข่าวสว่างเกนิไป 

Q5:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืงชา้ 

Q6:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมห่นาจนใส่แลว้รอ้น 

Q7:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมบ่างจนมองทะลุเนื7อผา้ได ้

Q9:  เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามยาวเหมาะสมกบัขนาดไซตเ์สื7อ 

Q10: เสื7อยี2หอ้นี7มไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

Q13: เสื7อยี2หอ้นี7ไมเ่สยีทรง ไมห่ดตวัเวลาซกั 

Q14: เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ภาพที2 11 แสดงคา่ตาํแหน่งความแตกตา่งที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการใชผ้ลติภณัฑเ์ครื2องแบบชดุ

นกัเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ 

 

  

 

  

 

 

ความเหมาะสมของราคามาก ความเหมาะสมของราคาน้อย 

คณุภาพไม่ดี 

คณุภาพดี 

ตราสมอ ท้อปส ์

น้อมจิตต ์ สมใจนึก 

ช้างแมมมอธ 
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        จากภาพที2 11 จะพบว่าสามารถอธบิายค่า Dimension 1 (แกน X) ไดด้โีดยสามารถ

อธิบายได้ครอบคลุมถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของราคาที2ผู้บริโภคได้ร ับ อีกทั 7งยัง

สามารถอธบิาย Dimension 2 (แกน Y) ไดด้โีดยสามารถอธบิายได้ครอบคลุมถงึคุณภาพของ

เสื7อ 

จากภาพที2 11 พบว่าใน Dimension 1 (แกน X) สามารถอธบิายไดค้รอบคลุมถงึความ

เหมาะสมของราคา และความคุ้มค่าที2ผู้บริโภคได้รบั เมื2อเปรียบเทียบกบัราคาที2เสียไปกบั

คุณภาพของเนื7อผา้ สนิคา้ชุดนักเรยีนเป็นสนิคา้ที2ต้องการความคงทน และทนทานสูง ผูใ้ชจ้ะ

สวมใส่ได้เป็นเวลานาน จงึเป็นเรื2องที2ผูใ้ช้จะพจิารณาในการซื7อชุดนักเรยีน ซึ2งสอดคล้องกบั

ขอ้มลูจาก (Kotler, 2003:308 อา้งถงึใน ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ, 2547: 400-409) ที2

กล่าวว่าการวางตําแหน่งตามคุณภาพหรอืราคา (Quality or price positioning) เป็นการวาง

ตําแหน่งผลติภณัฑโ์ดยนําเสนอคณุคา่สงูสดุกบัเงนิที2ผูบ้รโิภคจ่าย และสอดคลอ้งกบัการสนทนา

กลุ่มที2ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่าจะพจิารณาความคุม้ค่าที2ได้รบัจากการซื7อผลติภณัฑน์ั 7นด้วย 

จากภาพที2 11 แสดงให้เห็นว่าชุดนักเรยีนตราสมอนั 7นนําเสนอความเหมาะสมของราคาได้

เหมาะสมที2สดุ อาจจะเนื2องมาจากชดุนกัเรยีนตราสมอเป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่ายรายใหญ่ อยู่ใน

ธุรกจิชุดนักเรยีนมาเป็นระยะเวลาที2นาน ทําใหม้ทุีนเพยีงพอต่อการผลิต อกีทั 7งยงัมสี่วนแบ่ง

การตลาดในตลาดระดับกลางจนถึงบนที2มาก ส่งผลให้ทางบริษัทมีความประหยดัต่อขนาด 

(Economy of scale) (อาภาพร ศริปิทุมมาศ, สมัภาษณ์, กรกฎาคม, 2547) ทําใหท้างชุด

นกัเรยีนตราสมอสามารถขายในราคาที2ยอ่มเยากว่ายี2หอ้อื2นๆ ได ้และชดุนักเรยีนที2มคีวามคุม้ค่า

ของราคารองลงมาได้แก่ชุดนักเรียนน้อมจิตต์ ที2เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี7

เชน่เดยีวกนั 

 ในทางตรงกนัขา้ม หากผลติภณัฑข์องตรายี2หอ้ต่างๆ ไม่มคีวามคุม้ค่าของผลติภณัฑ์

ผูบ้รโิภคก็จะไม่พจิารณาเลือกซื7อตรายี2หอ้นั 7น และตรายี2ห้อใดมอบความคุม้ค่าที2ไม่เหมาะสม 

หรอืน้อยกว่ายี2ห้ออื2นนั 7น กอ็าจจะทําใหผู้บ้รโิภคเปลี2ยนใจไปใชต้รายี2หอ้อื2นที2มอบความคุม้คา่ที2

มากกว่าได้ เนื2องจากความคุ้มค่ามสี่วนในการเลือกซื7อผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาจากสิ2งที2

ผูบ้รโิภคเสยีไปเปรยีบเทยีบกบัสิ2งที2ผูบ้รโิภคไดร้บั จากภาพที2 11 พบว่าชดุนักเรยีนสมใจนึกมี

ความเหมาะสมของราคาในระดับที2ไม่เหมาะสม หรือไม่คุ้มค่า เพราะหากพิจารณาใน 

Dimension 2 รว่มดว้ยจะพบว่าคณุภาพของเสื7อยี2หอ้สมใจนึกอยู่ในระดบัเดยีวกบัยี2หอ้น้อมจติต์

แต่ในเรื2องของความคุม้ค่าแลว้ยี2ห้อน้อมจติต์จะมคีวามคุม้ค่าของราคามากกว่า ในส่วนของชุด
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นักเรียนท้อปส์ พบว่ามอบความเหมาะสมของราคาในระดับที2ไม่เหมาะสม หรือไม่คุม้ค่า

เช่นเดยีวกนั กล่าวคอืหากพจิารณาใน Dimension 2 ร่วมด้วยจะพบว่าคุณภาพของเสื7อยี2หอ้ 

ทอ้ปสอ์ยู่ในระดบัเดยีวกบัยี2ห้อตราสมอแต่ในเรื2องของความคุม้ค่าแล้วยี2หอ้ตราสมอจะมคีวาม

คุ้มค่ามากกว่า ทั 7งนี7สาเหตุที2ทําให้ชุดนักเรียนท้อปส์มีราคาแพงกว่ายี2ห้ออื2นๆ เนื2องจากชุด

นกัเรยีนทอ้ปสจ์ะจดัจาํหน่ายอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้เท่านั 7น ในสว่นของชดุนกัเรยีนชา้งแมมมอธที2

อยู่ดา้นบนสุดของภาพนั 7น เมื2อพจิารณาใน Dimension 1 ร่วมดว้ย จะพบว่ามคุีณภาพของเสื7อ

ในระดบัตํ2า และความเหมาะสมของราคาในระดบัตํ2า แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าชุดนักเรยีนชา้ง

แมมมอธไม่มคีวามเหมาะสมของราคา เพราะผูบ้รโิภคบางกลุ่มกจ็ะพจิารณาในเรื2องของราคา

มากกว่าคณุภาพ 

 จากภาพที2 11 พบว่าใน Dimension 2 (แกน Y) สามารถอธบิายไดค้รอบคลุมถงึ

คุณภาพของเสื7อ ที2ตอ้งใชเ้นื7อผา้ที2มคีุณภาพดี มคีวามคงทน เหลอืงชา้ มกีารตดัเยบ็ที2ประณีต 

เรยีบรอ้ย ชุดนักเรยีนต้องการเนื7อผา้ที2มคีวามคงทน และทนทานสูง เพราะผูใ้ชจ้ะตอ้งสวมใส่

อยา่งน้อยเป็นเวลาหนึ2งภาคการศกึษา ซึ2งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการที2

กล่าวว่า การเลอืกใชผ้า้และการตดัเยบ็ของแต่ละยี2หอ้จะมคีวามแตกต่างกนั ขึ7นอยู่กบัตําแหน่ง

ทางการตลาดของแต่ละยี2ห้อว่าต้องการนําเสนอคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในระดบัใด และการ

สมัภาษณ์กลุ่มสมาชกิสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าจะพจิารณาจากคุณภาพของเนื7อผา้ และความ

ประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ เป็นอนัดบัแรกหากตอ้งพจิารณาเลอืกซื7อชดุนักเรยีน จากการที2

ผลติภณัฑท์ี2มชีื2อเสยีงอยู่ในปจัจุบนัล้วนแลว้แต่มาจากการสรา้งตําแหน่งทางการตลาดที2ทําให้

ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความแตกต่างไดว้่า ผลติภณัฑม์จีุดเด่นในเรื2องของอะไรเป็นสาํคญั ซึ2งชื2อเสยีง

ของตราสนิคา้นั 7นจะเป็นตวัแบ่งแยกจุดเด่นของแต่ละผลติภณัฑอ์ย่างชดัเจน บรษิทัจงึตอ้งสรา้ง

การจดจําอยู่ตลอดเวลาด้วยการตอกยํ7าจากการทําสื2อโฆษณาต่างๆ โดยพยายามเชื2อมโยง

ผลติภณัฑข์องบรษิทักบัสิ2งที2ผูบ้รโิภคตอ้งการตามทฤษฎกีารวางตําแหน่งตามแนวคดิของ Rise 

& Trout (Kotler, 2003:308 อา้งถงึใน ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ, 2547: 400-409) ซึ2ง ณ 

ที2นี7กค็อื คณุภาพของเสื7อ จากภาพที2 11 แสดงใหเ้หน็ว่าชุดนักเรยีนน้อมจติต์ใหค้วามสาํคญักบั

คุณภาพของเสื7อ ซึ2งสอดคล้องกบัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการที2กล่าวว่า คุณภาพ

เนื7อผ้าในการตดัเยบ็เสื7อของชุดนักเรียนน้อมจิตต์จะมีคุณภาพสูง เมื2อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง

อนัดบัหนึ2งอย่างชุดนักเรยีนตราสมอ อกีทั 7งชุดนักเรยีนน้อมจติต์ได้วางตําแหน่งทางการตลาด
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โดยเน้นจุดเด่นของตรายี2ห้อในเรื2องของการมคีุณภาพของเนื7อผา้ ส่วนชุดนักเรยีนที2มคีุณภาพ

ของเสื7อที2ดใีนระดบัรองลงมาคอืชดุนกัเรยีนสมใจนึก 

 ในทางตรงกนัขา้มหากเนื7อผ้ามคีุณภาพตํ2า มคีวามทนทานตํ2า เหลืองง่าย ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์และความน่าเชื2อถือของตรายี2ห้อ ซึ2งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการที2กล่าวว่า ผลติภณัฑช์ุดนักเรยีน เป็นผลติภณัฑ์ที2มคีวามภกัดีค่อนขา้งสูง หาก

ลูกคา้พอใจก็จะกลบัมาซื7อตรายี2หอ้เดมิอกีครั 7ง แต่หากลูกคา้ไม่พอใจในตรายี2หอ้เดมิกจ็ะมกีาร

เปลี2ยนไปใชต้รายี2ห้อใหม่ได้โดยง่าย ด้งนั 7นทุกตรายี2ห้อจงึต้องนําเสนอผลติภณัฑท์ี2มคีุณภาพ

และสรา้งความพอใจให้กบัผูบ้รโิภคเพื2อใหผู้บ้ริโภคไม่เปลี2ยนใจไปใชย้ี2ห้อใหม่ จากภาพที2 11 

พบว่าชดุนกัเรยีนตราสมอ และชดุนักเรยีนทอ้ปสม์คีุณภาพของเสื7อที2อยูใ่นระดบัเดยีวกนั คอือยู่

ในระดบัที2มคีุณภาพที2ไม่ดเีท่าที2ควร ในส่วนของชุดนักเรยีนชา้งแมมมอธมคีุณภาพของเสื7อที2

ดอ้ยกว่ายี2หอ้อื2นๆ อาจจะเนื2องมาจากชุดนักเรยีนชา้งแมมมอธจะเน้นการแข่งขนัในดา้นราคา

มากกว่าคณุภาพ 

 

ข้อเสนอแนะที)ได้จากงานวิจยั 

 

ชุดนักเรียนน้อมจิตต ์

 การวางตําแหน่งเป็นการสร้างตําแหน่งทางการตลาดที2ทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความ

แตกต่างได้ว่าผลติภณัฑ์ของบรษิทันั 7นมจีุดเด่นเรื2องใด และพยายามตอกยํ7าจนทําใหผู้บ้รโิภค

จดจาํตําแหน่งทางการตลาดในเรื2องนั 7นๆ อยา่งตอ่เนื2อง ซึ2งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวางตาํแหน่ง

ตามแนวคดิของ Rise & Trout (Kotler, 2003:308 อา้งถงึใน ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ, 

2547: 400-409) จากผลการศกึษาพบว่าชุดนักเรยีนน้อมจติต์จะมจีุดเด่นในเรื2องของคณุภาพ

ของผลติภณัฑ ์และยงัมคีวามเหมาะสมของราคาอยู่ ด้วยความโดดเด่นของภาพลกัษณ์นี7ไดถู้ก

สื2อสารไปยงักลุ่มเป้าหมายที2ชดัเจน และสามารถพบเห็นได้จากสื2อโฆษณาต่างๆ ที2สื2อถึงชุด

นักเรยีนที2มคีุณภาพ มคีวามคงทน สวมใส่สบาย เหมาะสมกบัทุกกจิกรรมของผูส้วมใส่ ซึ2งเป็น

การตอกยํ7าจุดเด่นจนทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจําตาํแหน่งทางการตลาดในเรื2องนี7อย่างต่อเนื2อง 

อย่างไรก็ตามชุดนักเรียนน้อมจิตต์ควรทําการโฆษณาให้มากเพื2อที2ตอกยํ7าจุดแข็ง และเพื2อ 
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ตอกยํ7าภาพพจน์ เพราะหากพจิารณาจากความคดิเหน็ของผูบ้ริโภคทางด้านการรบัรูจ้ากสื2อ

โฆษณาแลว้พบว่า ชุดนักเรยีนน้อมจติตย์งัเป็นรองคู่แขง่อนัดบัหนึ2งอย่างชุดนักเรยีนตราสมอยู่

บา้ง อกีทั 7งชื2อเสยีงของตราสนิคา้ยงัเป็นตวัที2แบ่งแยกจุดเด่นของแต่ละผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างชดัเจน

ที2บรษิัทสามารถสื2อสารไปยงัผูบ้รโิภคที2เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เกดิการรบัรู้และจดจําได้ ดงันั 7น

สําหรับชุดนักเรียนน้อมจิตต์ซึ2งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดนั 7น ควรใช้กลยุทธ์แบบ

การตลาดแบบบูรณาการ ซึ2งเป็นกลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างทํากิจกรรมการตลาด ทํา

การตลาดเพื2อสงัคม และการส่งเสริมการขาย นอกจากนี7ยงัควรทําการตลาดที2เน้นตวับุคคล 

เสรมิเพื2อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทั 7งผูป้กครอง และเดก็นกัเรยีนที2เป็นผูใ้ช ้ซึ2งเป็นผูท้ี2

มอีาํนาจในการตดัสนิใจซื7อ 

ชุดนักเรียนตราสมอ 

 การสื2อสารตําแหน่งทางการตลาดของบรษิัทที2ดี ข ั 7นแรกต้องสร้างตําแหน่งซึ2งจะเป็น

ลกัษณะขอ้ความที2บอกถงึแนวความคดิของบรษิทัว่ามจีุดที2แตกต่างจากบรษิัทอื2นอย่างไร ซึ2ง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีกลยุทธ์การสรา้งภาพพจน์ ( AL Rise & Jack Trout อา้งถงึใน กอ้งเกยีรต ิ

โอภาสวงการ, 2546: 273-293) ด้วยสโลแกน “ใส่สมอ เท่เสมอ” อาจจะไม่สามารถบอกถงึ

จุดเด่นของบริษัทในเรื2องของความเหมาะสมของราคาได้ดีเท่าที2ควร แม้ว่าทางชุดนักเรียน 

ตราสมอจะมีคุณภาพของเนื7อผ้าเป็นรองชุดนักเรียนน้อมจิตต์อยู่ แต่เนื2องจากชุดนักเรียน 

ตราสมอมสีว่นแบ่งทางการตลาดในตลาดระดบัที2สงูพอสมควร อกีทั 7งชดุนักเรยีนตราสมอยงัมจีุด

แขง็ที2ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางโรงเรยีน ซึ2งเป็นชอ่งทางที2ไดร้บัความนิยมจากผูป้กครอง 

และชุดนักเรียนตราสมอมรีะยะห่างจากยี2ห้ออื2นพอสมควร ดังนั 7นจึงเป็นจุดเด่นที2ชดัเจนใน

มุมมองของผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคมีอํานาจในการซื7อ เพราะราคาของชุดนักเรียนมคีวาม

เหมาะสมกบัคุณภาพที2ได้รบั ด้วยเหตุนี7ชุดนักเรยีนตราสมอควรที2จะรกัษาตําแหน่งทางการ

ตลาดนี7เอาไว้ เพราะทางบรษิทัมคีวามแขง็แกร่งในตําแหน่งนี7อยู่แล้ว พรอ้มทั 7งควรพฒันาการ

สื2อสารทางการตลาดที2นําเสนอจุดเด่นในเรื2องของความเหมาะสมของราคาไปยงักลุ่มเป้าหมาย

อยา่งชดัเจน เพื2อเป็นการตอกยํ7าภาพลกัษณ์ทางดา้นนี7 

ชุดนักเรียนสมใจนึก 

 จากภาพที2 11 พบว่าชุดนักเรียนสมใจนึกมคีุณภาพของเสื7อในระดบัที2สูง แต่ความ

เหมาะสมของราคาที2ผู้บริโภคได้ร ับนั 7นน้อยกว่ายี2ห้ออื2นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ2งชุดนักเรียน 
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น้อมจิตต์ที2ม ีคุณภาพในระดับเดียวกันแต่ความเหมาะสมของราคานั 7นมีมากกว่า ดังนั 7น 

ชุดนักเรยีนสมใจนึกควรที2จะตั 7งราคาใหม้ีความเหมาสม มคีวามย่อมเยามากยิ2งขึ7น เพื2อสร้าง

ความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) จากฐานลูกคา้เดมิ ตลอดจนการมุง่เน้นดา้นมาตรฐาน

คุณภาพสนิคา้ที2มคีรบทกุกลุ่มเป้าหมาย และควรสรา้งความรบัรูเ้พื2อปลกุกระแสตลาดใหร้ะลกึถงึ

ตราสนิคา้ที2มอียู่เดมิ โดยทําการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื2อต่างๆ เพื2อโน้มน้าวผู้ปกครองและเด็ก

นักเรยีนผูใ้ชชุ้ดนักเรยีนใหเ้กดิการรบัรูใ้นตวัผลติภณัฑ์ อกีทั 7งควรจดักจิกรรมต่างๆ ณ จุดขาย 

เชน่ การทาํการสง่เสรมิการขายต่างๆ เป็นตน้ 

ชุดนักเรียนท้อปส ์

 จากภาพที2 11 พบว่าชุดนักเรียนทอ้ปส์มคีุณภาพของเสื7อในระดบัปานกลางซึ2งเป็น

ระดบัเดยีวกบัยี2ห้อตราสมอ แต่ความเหมาะสมของราคานั 7นน้อยกว่ามาก จาการที2ยี2ห้อทอ้ปส์มี

ราคาแพงอาจจะเนื2องมากจากการที2ยี2ห้อทอ้ปส์จดัจําหน่ายในหา้งสรรพสนิค้าเท่านั 7น ซึ2งดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่ายนี7เป็นจุดแขง่ของชุดนักเรยีนท้อปสท์ําใหท้างบรษิทัมรีา้นจําหน่ายตาม

สาขาของหา้งสรรพสนิคา้ แต่ทางชดุนักเรยีนทอ้ปสก์ม็ชีอ่งทางการจดัจําหน่ายทมีอียูอ่ย่างจํากดั 

ดงันั 7นทางชุดนักเรียนท้อปส์ควรที2จะเพิ2มช่องทางการจัดจําหน่าย เช่นการจัดจําหน่ายผ่าน

ช่องทางโรงเรียน ซึ2งเป็นช่องทางที2มีศักยภาพสูง และควรทําการตลาดเจาะตรงจึงกลุ่ม

ผูป้กครอง เนื2องจากมอีาํนาจในการตดัสนิใจซื7อ โดยเน้นการสรา้งจุดต่างจากตราสนิคา้อื2น ควร

เน้นกลยทุธ์ทางดา้นราคา ควบคู่กบัการเน้นยํ7าคุณภาพของสนิคา้ โดยควรวางตําแหน่งในกลุ่ม

ชุดนักเรยีนที2มรีาคาประหยดั และมคีุณภาพ อย่างไรกต็ามชุดนักเรยีนทอ้ปสย์งัมจีุดอ่อนอยู่ที2

การสรา้งความรบัรูเ้กี2ยวกบัตราสนิคา้ ที2จากแบบสอบถามพบว่าชดุนักเรยีนทอ้ปสม์คีะแนนตํ2า

ที2สุดในดา้นนี7 ดงันั 7นทางชุดนักเรยีนทอ้ปสค์วรเน้นการสรา้งการรบัรูก้บัตราสนิคา้ใหเ้ป็นที2รูจ้กั

มากยิ2งข ึ7น โดยตอ้งพยายามทาํการโฆษณาผ่านสื2อต่างๆ โดยเน้นใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรู ้และ

เพื2อเป็นการจดจาํตราสนิคา้ 

ชุดนักเรียนช้างแมมมอธ 

 จากภาพที2 11 พบว่าชดุนักเรยีนชา้งแมมมอธมคีุณภาพของเสื7อในระดบัตํ2า กว่ายี2หอ้

อื2นๆ ที2เป็นเช่นนี7อาจเป็นเพราะชุดนักเรยีนช้างแมมมอธมีราคาตํ2ากว่ายี2ห้ออื2นๆ เนื2องจาก 

ชุดนักเรียนช้างแมมมอธเป็นตราสินค้าที2เพิ2งจะเข้ามาในตลาดไม่นาน ทําให้ไม่ควรสร้าง

ภาพพจน์ที2มคีู่แขง่ที2แขง็แกร่งอยู่แลว้ ดงันั 7นบริษทัควรเลอืกภาพพจน์ที2ยงัไม่มผีูนํ้าที2แขง็แกร่ง 
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เพื2อที2จะไดล้ดระดบัการแขง่ขนั และยงัทําใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูภ้าพพจน์ของบรษิทัไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ตามทฤษฎกีลยทุธ์การสรา้งภาพพจน์ ( AL Rise & Jack Trout อา้งถงึใน กอ้งเกยีรต ิ

โอภาสวงการ, 2546: 273-293) ดงันั 7นทางบรษิทัควรปรบัเปลี2ยนตาํแหน่งทางการตลาดมา

แขง่ขนัในตลาดระดบัล่างที2จะแขง่ขนัในเรื2องของราคามากกว่าคณุภาพ 

 

ข้อจาํกดัในงานวิจยั 

 

1.   การวจิยัในครั 7งนี7เป็นการศกึษาเฉพาะผูบ้รโิภคที2อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั 7น 

ดงันั 7นการศกึษาครั 7งต่อไปควรมกีารศกึษาผูบ้รโิภคที2อยู่ในต่างจงัหวดัเพิ2มเติม เพื2อศกึษาถึง

ความแตกต่างที2ผูบ้รโิภครบัรูใ้นการใชผ้ลติภณัฑช์ุดนักเรยีนว่ามมีากน้อยเพยีงใดเพื2อจะได้นํา

ผลการศกึษาที2ไดม้าเปรยีบเทยีบความแตกต่างในแต่ละพื7นที2 

2.   การวิจัยครั 7งนี7 มรีะยะเวลาการเกบ็แบบสอบถามที2สั 7นเกนิไป คอืจะอยู่ในช่วงเดือน

มนีาคม – เมษายน 2553 ซึ2งเป็นการเกบ็แบบสอบถามในช่วงปิดเทอมของนักเรยีน เป็นการ

เก็บช่วงที2ไม่ใช่หน้าขายของสนิคา้ชุดนักเรียน รวมทั 7งในช่วงของการเก็บขอ้มูลนั 7นเป็นช่วงที2

สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ซึ2งทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างได้ครอบคลุม

เท่าที2ควร นอกจากนี7ในการเกบ็แบบสอบถามควรทาํการสุ่มวนัเวลาใหม้คีวามหลากหลายมาก

ยิ2งขึ7น เพื2อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูมคีวามหลากหลายของการสุม่ตวัอยา่ง 

3.   การวจิยัเชงิสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม พบว่าจาํนวนพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑช์ดุ

นกัเรยีน มทีั 7งเคยใช ้และไมเ่คยใชผ้ลติภณัฑช์ดุนักเรยีน (เคยสงัเกตเหน็เทา่นั 7น) ผลการวจิยัที2

ผูว้จิยัไดม้าอาจเกดิความคลาดเคลื2อนได ้จงึจาํเป็นตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการนําผลการวจิยั

ไปใช ้
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       ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ภาควชิาการตลาด 
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ภาคผนวก ก 

Depth Interview 

 

สมัภาษณ์คณุอานนท ์จติรมศีลิป์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั น้อมจติต ์แมนนูแฟกเจอรร์ ิ2ง จาํกดั 

วนัที2 19 มกราคม พ.ศ. 2553 

ผูส้มัภาษณ์: ก่อนอื2นต้องขอขอบพระคุณ คุณอานนท์ ที2กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในด้าน

ขอ้มูลของบรษิทัน้อมจติต์ ซึ2งการสมัภาษณ์ในครั 7งนี7จะนําขอ้มูลไปต่อยอดใน

การทําวจิยัในเรื2องตําแหน่งทางการตลาดของธุรกจิชุดนักเรยีนซึ2งการวจิยัใน

ครั 7งนี7จะครอบคลุมถงึนักเรยีนในระดบัชั 7นมธัยมศกึษาของโรงเรยีนรฐับาลและ/

หรอืโรงเรยีนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื2อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลากอ่นอื2น

กข็อใหค้ณุอานนทพ์ดูถงึภาพรวมของตลาดคะ่ ว่าตอนนี7เป็นอย่างไรบา้ง 

คุณอานนท:์ ตลาดเสื7อผา้นักเรยีนเนี�ย ส่วนใหญ่กข็นาดตลาดเนี�ยมนักค็อืตามประชากรเด็ก

ซึ2งปจัจุบนัเรากร็ูอ้ยูว่่าอตัราการเกดิของเดก็ไม่สงูเท่าไร กอ็ยูท่ี2ไม่เกนิ 2% งั 7น

ตลาดถ้าวดักนัตามปกตไิม่มอีะไรกระทบตลาดโตอย่างมากปีละเท่านี7 2% ไม่

มาก แต่ปีที2ผ่านมาอาจจะเป็นพิเศษหน่อย เพราะรัฐบาลมีนโยบายมีเงิน

สนบัสนุนการศกึษาแจกเสื7อผา้นกัเรยีนดว้ย กเ็ลยทาํใหเ้ฉพาะในปีที2ผ่านมาเนี�ย 

อาจจะทาํใหต้ลาดโตขึ7นมากกว่าปกต ิส่วนขนาดตลาดโดยรวมจรงิๆ ตวัเลขที2

เป็นทางการไม่มเีพราะว่าผูผ้ลิตมนัจะมหีลากหลายกลุ่ม มรีายย่อยแลว้กร็าย 

local กเ็ยอะที2เป็นท้องถิ2น ถ้ารวมๆ แล้วผมว่าต้องเกนิร้อยแบรนด์ ทั 7งที2ตวั

เลขที2เป็นทางการจรงิๆ ไมม่ ีสว่นใหญ่วเิคราะหเ์รากว็เิคราะหจ์ากประชากรเดก็ 

ดูว่าประชากรเด็กตอนนี7มกีี2ล้านคน แล้วก็อตัราการซื7อซึ2งเขากไ็ม่ได้ซื7อทุกปี 

เราก็ประมาณการถ้าเฉพาะเสื7อผ้านักเรียนที2บริษัทประมาณเนี�ยก็อาจจะ

ประมาณซกั 3-4 พนัลา้น แต่ตวัเลขแน่ๆ ไมท่ราบ (หวัเราะ) แต่ละค่ายคาํนวณ

ไมเ่หมอืนกนั 
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ผูส้มัภาษณ์: แลว้มปีญัหาอะไรไหมคะ่ เกี2ยวกบัตลาดชุดนักเรยีน 

คุณอานนท:์ เออ...ปญัหาใหญ่ๆ กค็ดิว่าไม่มนีะ เคยมปีญัหาแต่มนัก็ไม่มไีปแล้ว เพราะว่า

เออ...เหมือนกบัว่าถ้าจะให้เล่าให้ฟงัก็ในอดีตก็บางทีมนีโยบายรฐับาลของ

รฐัมนตรีบางคน เขาก็อยากจะยกเลิกเสื7อผ้านักเรียนอะไรอย่างเงี�ย ซึ2งถ้า

วเิคราะหก์นัผลดผีลเสยีประชาพจิารณ์โดยทั 2วไปแลว้ไอย้กเลกิรูส้กึว่ามนัจะแย่

กว่า กว่าจะใชต่้อไปแตว่่ามนักม็กีารปรบัรปูแบบตั 7งแต่ตอนนั 7นอะ่นะ กค็อืมปีรบั

รูปแบบจากที2ว่าสมยัก่อนเลยหากย้อนกลับไปซัก 6-7 ปี ที2แล้วเนี�ย ก็คือ 

สว่นใหญ่กจ็ะเป็นแบบมาตรฐานเหมอืนกนัทั 2วประเทศ ตอนนี7กค็อืมกีารปรบัตวั

ว่าจากที2เป็น uniform ที2เป็นแบบไม่กี2แบบมนักค็อืรฐับาลกเ็ปิดมากขึ7นคอืว่า

สามารถออกแบบเองได ้

ผูส้มัภาษณ์: แลว้แต่กฎแต่ละโรงเรยีน 

คุณอานนท:์ อมื...ใช่ แล้วแต่แต่ละโรงเรยีนโดยที2อาจจะขออนุมตัจิากรัฐบาลก่อนให้เป็น 

uniform ที2มนัดูโอเค ซึ2งมนักค็อืยดืหยุ่นมากขึ7น ตลาดมนักข็บัเคลื2อนไปตรง 

จุดนั 7น ฉะนั 7นปญัหามนัก็คอืปญัหาใหญ่ๆ มนัจะไม่มนีะ มนัก็คอืปญัหารองๆ 

เรื2องรายละเอยีด 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ใครคอืคูแ่ขง่ของบรษิทัคะ่ แลว้ใครคอืคูแ่ขง่ที2น่ากลวัที2สดุคะ่ 

คุณอานนท:์ คู่แข่งหลกัๆ เลยก็จะมใีหญ่ที2สุดก็คอืตราสมอ รองลงมากจ็ะมที้อปส์ แล้วก็มี

พวกแมมมอธเป็นรองๆ แต่ถา้หลกัที2สดุกต็ราสมอ 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้อะไรคอืจุดขายของบรษิทัที2แตกต่างจากคูแ่ขง่คะ่ 

คุณอานนท:์ คอืเสื7อผา้นักเรยีนเนี�ย เนื2องจากเป็น uniform ความแตกต่างเนี�ย มแีต่ไม่ชดัเจน

เท่าผลติภณัฑอ์ื2น แตถ่า้พดูถงึกบัคูแ่ขง่หลกัเลย ถา้เรื2องความแตกต่างเนี�ย เป็น

เรื2องบุคลกิมากกว่าเพราะว่าเสื7อผา้นักเรยีนกค็อืมนักค็อื uniform กป็ระมาณ 

เนี�ย ไอ้ที2จะต่างไปเรื2องบุคลิก กอ็าจจะเรื2องการตัดเย็บแล้วก็รูปทรง แล้วก็

อาจจะต่างในเรื2องรายละเอยีดปลกีย่อยในตวัผลติภณัฑเ์รื2องการใชผ้า้กอ็าจจะ
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ต่างจากคูแ่ขง่นิดหน่อย ซึ2งรวมๆ แล้วอาจจะเป็นเรื2องบุคลกิมากกว่า ไม่รูจ้ะใช้

คาํว่าอะไร (หวัเราะ)  

ผูส้มัภาษณ์: บุคลกิที2ปบบสื2อออกไปใหผู้บ้รโิภครบัรูใ้ชไ่หมคะ่ 

คุณอานนท:์ ใช ้อาจจะว่าถา้จบัเสื7อผา้นักเรยีนน้อมจติต์แลว้ตดัเยบ็มนัจะแบบนี7นะ ต่างจาก

คู่แขง่นิดหน่อย แต่มนัไม่ถงึกบัมาก ไม่มาก ผา้เนี�ยกจ็ะต่างออกไปไม่ไดม้ากก็

คอืคณุกเ็ป็นผา้ขาวแต่เพยีงว่าเนื7อคุณต่างกว่านิดหน่อย หรอืว่าสสีนัอาจจะเขม้

อ่อนนดิหน่อย อะไรอย่างนี7 ซึ2งว่ามนักค็อืบุคลกิว่าคนใชน้้อมจติตก์เ็ออ...บางคน

กช็อบว่ากค็อืทรงสวย หรอือะไรอยา่งนี7 หรอืว่าเสื7อนะ เรากป็กอาจจะไมเ่หมอืน

คูแ่ขง่นี7นะ อะไรอยา่งนี7 

ผูส้มัภาษณ์: ปกกจ็ะแขง็เขา้รปู 

คุณอานนท:์ อะไรอยา่งนี7 เออใช ้แต่มนัมนัไมส่ามารถจะเน้นเรื2องแฟชั 2นเรื2องลายอะไรได ้

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ผูบ้รโิภคนี7มพีฤตกิรรมการซื7อชดุนักเรยีนอยา่งไร 

คุณอานนท:์ กถ็า้ตามปจัจุบนัเนี�ยหรอืเท่าที2ผ่านมาสว่นใหญ่อ่ะนะ กจ็ะซื7อไมค่ร ั 7งเดยีวกส็อง

ครั 7ง ไอก้ารตดัสนิใจซื7อครั 7งเดยีวหรอืสองครั 7งมกักม็ปีจัจยัอยู่สกัสองสามอย่างก็

คอืปจัจยัทางด้านเศรษฐกจิของผู้บริโภคเองคอื เนื2องจากว่าช่วงที2การซื7อเนี�ย

มนัเป็นช่วงใกลเ้ปิดเทอมซึ2งรายจ่ายตอนนั 7นของผูบ้รโิภคบางคนที2รายไดน้้อย

เนี�ยรายจ่ายกป็ระดงักนั บางคนกเ็ลยทยอยซื7อ กค็อืว่าอาจจะซื7อชุดหรอืสองชุด

เพื2อใช ้หลงัจากนั 7นพอเงนิเขา้มาอกีครั 7งกม็าซื7ออกีครึ2งหนึ2ง แต่สาํหรบัผูบ้รโิภค

ที2ไมม่ผีลเรื2องเศรษฐกจิเนี�ย สว่นใหญก่จ็ะซื7อครั 7งเดยีวเพื2อใหม้นัจบไปเลย 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้เขาจะซื7อชว่งไหนคะ่ 

คุณอานนท:์ ส่วนใหญ่ก็จะซื7อช่วงมอบตัว ก่อนมอบตัวเพราะช่วงวันมอบตัวเนี�ย ก็คือ

ประมาณซกัตน้เดอืนพฤษภาเนี�ย กเ็ป็นช่วงตอ้งใส่ชุดใหม่แลว้ ถา้ยา้ยโรงเรยีน

กต็อ้งใสชุ่ดของที2ใหม่ซึ2งกจ็ะศื7อกนับรเิวณตอนนั 7น ชว่งซื7อจรงิๆ กป็ระมาณซกั

ปลายเดอืนเมษาตน้พฤษภา ชว่ง 3 week นั 7น 
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ผูส้มัภาษณ์: แลว้ถา้เกดิอยา่งที2คุณอานนทบ์อกว่ามบีางคนซื7อสองชว่ง แลว้อกีชว่งนึงของคน

ที2ซื7อสองชว่งนั 7น 

คุณอานนท:์ ก็คือประมาณซักกลางๆ พฤษภา คือเงนิทยอยมาบ้างแล้วหรือรายจ่ายไม่

ประดงักนัแลว้ กบ็างคนซื7อซกัปลายเมษาซกัหน่อยนึงก่อนแลว้พอเลยตน้เดอืน

พฤษภาไปกซ็ื7ออกีชว่งนึงอะไรอยา่งนี7ครบั 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้สนิคา้ของทางบรษิทัมกัจะมคีนซื7อในชอ่งทางใดบา้ง 

คุณอานนท:์ กช็อ่งทางของบรษิทัส่วนใหญ่เรากข็ายผ่านโรงเรยีนโดยตรงนะอนัที2หนึ2ง อนัที2

สองขายผ่านสาขาของบรษิทัเองมอียู่ 4 แห่ง แล้วกข็ายผ่านร้านขายที2เป็น

ตวัแทนจําหน่าย รา้นคา้ยอ่ยกม็ทีั 7งกรุงเทพทั 7งต่างจงัหวดักระจายอยู่ทางหนึ2ง 

อกีทางหนึ2งกเ็ป็นพวกหา้งสรรพสนิคา้และพวกModern Tradeที2เราขายอยู ่

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ไมท่ราบว่าชอ่งทางไหนที2ไดร้บัความนิยมมากที2สดุคะ่ 

คุณอานนท:์ นิยมหรอครบั จรงิๆ แล้วพฤตกิรรมมนักค็อืตอ้งมาดูที2พฤตกิรรมผูบ้รโิภคนะ 

แต่ละช่องทางมนักม็คีวามสะดวกของมนัต่างกนั ถ้าเป็นโรงเรยีนมนักไ็ด้ในแง่

ของว่าเออ...สะดวก ซื7อแลว้ไม่ผดิระเบยีบ แล้วกค็รบ ปกัอะไรอาจจะเสรจ็เลย 

แต่เพยีงว่าไอช้อ่งทางนี7เรากท็ํามากไมไ่ด ้เพราะว่าส่วนใหญ่การขายมนัพรอ้ม

กนัทุกโรงเรยีน เรากจ็ะทาํไดเ้ฉพาะบางส่วน คู่แขง่กเ็หมอืนกนักค็อืชอ่งทางนี7

มนัจะไม่ครอบคลุมทุกโรงเรยีนหรอก มนักจ็ะไดเ้ฉพาะบางโรงเรยีนแต่มนักม็ี

ความสะดวกบางอย่าง ส่วนถ้าเป็นช่องทางพวกห้างสรรพสินค้า Modern 

Trade เนี�ย มนักจ็ะสะดวกในแงอ่าจจะใหลบ้้านมกีระจายอยู่ แต่เพยีงมนัอาจจะ 

ไม่ครบถ้วนในแง่ของการปกั ไซค์ หรอืเรื2องแบบไม่ครบ ดงันั 7นผู้บริโภคต้อง

เลอืกซื7อเอาเพราะบางคนเขาสะดวกใน Modern Trade กค็อืเขาอาจเป็นผูช้าย 

แบบกค็อืเสื7อเชติร์ธรรมดาอะไรแบบนี7 แบบมาตรฐานเขากเ็ลือกซื7อได้ แต่ถ้า 

เป็นโรงเรียนที2แบบเฉพาะหรือเออ...มีเรื2องปกัเรื2องอะไรที2พิเศษ เขาอาจ

จาํเป็นตอ้งซื7อที2โรงเรยีนหรอืรา้นคา้หรอือาจจะตอ้งมาที2สาขาของบรษิทัเองเพื2อ

ไมใ่หม้นัผดิระเบยีบหรอือะไรอยา่งนี7 
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ผูส้มัภาษณ์: แล้วกลุ่มเป้าหมายของแต่ละช่องทางเป็นใครบ้าง อย่างโรงเรยีนนี7คนที2ซื7อจะ

เป็นผูป้กครองหรอืจะเป็นเดก็ค่ะ 

คุณอานนท:์ ถ้าโรงเรียนเลยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครอง เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะขายวันที2

ผูป้กครองไปมอบตวัดว้ย ไปจ่ายค่าเทอมอะไรอยา่งนี7 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้อยา่งใน Modern Tradeนี7 กย็งัจะเป็นผูป้กครองอยูห่รอืเปล่าคะ่ 

คุณอานนท:์ อนันั 7นตามกลุ่มเด็กแหละ อย่างที2เคยคุยให้ฟงัว่า ถ้าเป็นเด็กเล็กส่วนใหญ่

ผู้ปกครองก็จะเลือก แต่ถ้าเป็นเด็กโตส่วนใหญ่ก็คือเด็กจะเลือกซื7อเอง 70% 

แหละ 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้อยา่งเดก็โตนี7ชอ่งทางไหนจะไดร้บัความนิยมมากที2สดุคะ่ 

คุณอานนท:์ เออ...เดก็โตใชไ่หม ค่อนขา้งกระจาย เดก็โตนะ เพราะว่าเลอืกซื7อเองได ้บางคน

กส็ะดวก Modern Trade ไปเดนิหา บางคนกด็ูที2โรงเรยีน บางคนกไ็ปดูตาม 

รา้นคา้ยอ่ย เดก็โตนี7จะไมค่อ่ยไปชดัเจนตรงไหนหรอก แต่ถา้เป็นเดก็เลก็เนี�ย ก็

อาจจะไปชดัในสว่นของ Modern Trade คอืมนัขึ7นกบัแบบดว้ย ถา้เป็นโรงเรยีน

แบบนี7 โรงเรยีนรฐับาลเนี�ยกอ็าจจะไปตรงกบั Modern Trade หรอืรา้นคา้ยอ่ย 

เพราะว่ามนัเป็นแบบทั 2วไป แต่ถา้เป็นแบบเฉพาะเลยเนี�ย ส่วนใหญ่กค็อืหนีไม่

ออกเลยกค็อืตอ้งซื7อที2โรงเรยีน 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้คดิว่าใครเป็นผูม้สีว่นรว่มในการซื7อชุดนักเรยีนค่ะ 

คุณอานนท:์ กถ็า้แบ่งตดัสนิใจซื7อ ถา้เด็กเล็กนะซกัไม่เกนิ ป.6 กค็อืผูป้กครองตดัสนิใจซื7อ

เลย ประมาณซกั 80% up เลย ถา้เดก็อ่ะนะ แต่ถา้เดก็โตขึ7นมาเนี�ย กอ็าจจะ

เริ2มแหละ เดก็มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจศื7อ เด็กอาจจะขยบัขึ7นมามสีว่น40-50- 

60% แหละ 

ผูส้มัภาษณ์: ดว้ยกลุ่มเพื2อนดว้ยหรอืเปล่าคะ่ 

คุณอานนท:์ ใชด่ว้ย ดว้ยแฟชั 2นดว้ยหรอืดว้ยเริ2มตดัสนิใจเองไดบ้า้งเริ2มมคีวามชอบแหละ 
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ผูส้มัภาษณ์: แล้วในความคดิของผูป้ระกอบการเอง คดิว่าทําไมผูบ้รโิภคถงึซื7อของของทาง

น้อมจติตค์ะ่ 

คุณอานนท:์ กห็นึ2งกค็อืว่าไดเ้คยลองใชถ้า้เป็นลูกคา้เก่านะ ไดเ้คยลองใชแ้ลว้คุณภาพกเ็ป็น

ที2ไวว้างใจ ชื2อเสยีงกโ็อเคบรกิารกด็ลีกูคา้เกา่นะ ใชแ้ลว้กม็กัคดิว่าจะใชซ้ํ7า ส่วน

ถ้าลูกคา้ใหม่กค็อืว่าที2เลอืกซื7อก็คอืหนึ2งอาจเป็นเรื2องช่องทางการจดัจําหน่าย

ของเราเองก็คอืหนึ2งในกรณีถ้าบางโรงเรียนถา้เราได้ไปจําหน่ายที2เกดิไม่เคย

จําหน่ายแล้วได้ไปจําหน่ายเนี�ย ผูบ้รโิภคบางคนก็คอืลองใช้ซิ ซึ2งลองใชแ้ล้ว

ส่วนใหญ่ก ็Feedback กม็กัจะด ีแล้วกอ็นัที2สองกค็อืเรื2องช่องทางเหมอืนกนั

ทางเรื2องของ Modern Trade อะไรอย่างนี7กค็อืสะดวก คอืเคยใชย้ี2หอ้อื2น น้อม

จติตก์เ็คยไดย้นิชื2อกอ็าจลองใชซ้ึ2งกเ็ป็นอกีทางหนึ2ง ถา้ใชแ้ลว้มนัจะยนืยงกค็อื

คุณภาพสนิคา้เนี�ย โอเคไมม่ปีญัหา 

ผูส้มัภาษณ์: อย่างคุณภาพที2ไดรบั Feedback มาผูบ้รโิภคไดเ้จาะจงไปไหมค่ะว่าคุณภาพ 

สว่นไหน ดา้นเนื7อผา้ 

คุณอานนท:์ สว่นใหญ่เนื7อผา้จะเป็นอนัดบัหนึ2ง เนื7อผา้เนี�ยจบักอ่นเลย 70% ว่าเนื7อผา้ดไีหม 

อกี 30% ที2เหลอือาจจะเน้นเรื2องการตดัเยบ็ รปูทรง ครบั 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้จากมมุมองของผูป้ระกอบการคดิว่าสาเหตุใดที2ทาํใหผู้บ้รโิภคซื7อของคู่แขง่

ค่ะ 

คุณอานนท:์ คอือนันี7ตอ้ง... 

ผูส้มัภาษณ์: ตอบยาก... 

คุณอานนท:์ คอืไม่ยากหรอก เพยีงแต่ว่ามนัมคีําถามขา้งหลงัที2อยากเอามาตอบขอ้นี7 เรื2อง 

Brand Loyalty (หวัเราะ) 

ผูส้มัภาษณ์: ค่ะ ไดค้ะ่ เชญิค่ะ 

คุณอานนท:์ กถ็า้ใหต้อบอนันั 7นเลย เรื2องBrand Loyalty พอสมควร เยอะเลย เพราะว่า 

เสื7อผา้นกัเรยีนเนี�ย nature มนัคอืปีละครั 7ง ปีละครั 7งเนี�ยผูบ้รโิภคจํานวนมากไม่
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กลา้เสี2ยงที2จะลองของใหม ่เพราะว่าถา้ลองของใหม ่บางคนอาจจะคดิว่ามนัจะดี

ไมด่ ีกค็อืว่าเคยใชย้ี2หอ้เดมิอยู่ เอ๊ะมนัดอียู่แล้วมนัไม่อยากเปลี2ยนหรอืบางครั 7ง

ใชอ้ยูเ่นี�ยเคยชนิ เคยชนิกบัรูปทรงยี2หอ้เดมิ บางครั 7งพอมาเปลี2ยนปุ๊บอาจจะไม่

ชนิกบัการตดัเยบ็ของยี2หอ้ใหมอ่ะไรอยา่งนี7 ซึ2งโดยรวมแลว้มองไปแลว้กค็อืเป็น

เรื2อง Brand Loyalty มากกว่า 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้บรษิทัมวีธิบีรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทั 7งเก่าและใหมท่ี2จะเขา้มาอย่างไร

ค่ะ 

คุณอานนท:์ กค็อืว่าสว่นใหญ่แลว้ลกูคา้เก่า Brand Loyalty สงู แลว้กล็ูกคา้เนี�ย เขามคีวาม

คาดหวงัอยู่แล้วว่าถา้ใชน้้อมจติต์แลว้เนี�ย แล้วจะไดอ้ะไร ไดเ้นื7อผา้ประมาณนี7 

ซึ2งอนันี7 เราต้องรักษาไว้ทั 7งเรื2องคุณภาพสนิค้าและบริการก็ต้องได้ตามที2เขา

คาดหวงั สว่นไอส้ว่นเสรมิเนี�ยกจ็ะเป็นไอส้ว่นลดบา้ง สาํหรบัลกูคา้เกา่เรากม็ทีาํ

สมาชกิบ้างสําหรบัลูกค้าเก่าเพื2อเหมอืนคนืกําไรให้ลูกคา้บางส่วน ส่วนลูกค้า

ใหม่เรากใ้ห้ความมั 2นใจเขา อย่างลูกคา้ใหม่อาจคดิ ใชน้้อมจิตต์หรอ ยี2ห้อเก่า

ดกีว่าไหม ไอค้วามมั 2นใจที2ใหเ้นี�ยส่วนใหญ่กค็อืเรากอ็อกมาในแง่ของว่าสนิคา้

ของเรากค็อืมกีารนัต ีสมมุตวิ่าสนิคา้มปีญัหาสามารถมาเปลี2ยนคนืได้ อาจไม่

คนืนะถา้เปลี2ยนอ่ะ เปลี2ยนให้ไดถ้้ามปีญัหาหรอือะไรอย่างนี7รบัประกนัเปลี2ยน

แมว้่าจะซกัแลว้หรอือะไรแลว้ กค็อืใหม้ั 2นใจเลยว่าซื7อไปแลว้ไม่ใชว่่ายงัห่วงเกดิ

ซื7อน้อมจติต์ไปแล้ว เกดิไปซกัเจ็ดวนัสบิวนัหรอืเดอืนนึง เกดิมนัขาดหรอืดนั

อะไรโดยที2เป็นเรื2องของการผลติเนี�ย อนันั 7นคอืเราประกนัเปลี2ยนให้ได้ อนันี7

สาํหรบัลกูคา้ใหม ่

ผูส้มัภาษณ์: แลว้อยา่งเมื2อกี7พดูถงึเร ื2องบรกิารไมท่ราบว่าทางบรษิทั เน้นการบรกิารในเรื2อง

ใดบา้งคะ่ เน้นบรกิารหลงัการขายไหม 

คุณอานนท:์ บริการหลงัการขายก็อย่างที2บอกในแง่ของเราม ีบอกว่าเรารบัประกนัในตวั

สนิคา้ ถ้าใช้ไปแล้ว เนื2องจากว่าถ้ามนั Defect จากการผลิตเนี�ย กจ็ะมกีาร

เปลี2ยนใหห้รอืว่าถา้เป็นซื7อใหม ่บรหิารที2เรามสีว่นเสรมิอยู ่เชน่ ไซคพ์เิศษ เดก็

เดี�ยวนี7ไซคใ์หญ่มากอะไรอย่างนี7 เรากม็บีรกิารทั 7งสั 2งตดัดว้ยทั 7งทาํไวส้าํเรจ็เลย

เพราะบางครั 7งไม่ทนั 
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ผูส้มัภาษณ์: ไมอ่ยากรออะไรอยา่งนี7 

คุณอานนท:์ ไมอ่ยากรอ เรากม็ไีซคพ์เิศษไปถงึเอว 40 กว่า 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้สาํหรบัเดก็ไซคพ์เิศษนี7ไดร้บักระแสตอบรบัดไีหมคะ่ 

คุณอานนท:์ ดคีรบั เพราะว่าเป็นปญัหามากสาํหรบัทั 7งกบัผูป้กครองและทั 7งเดก็เลย เพราะว่า

ฉันมเีวลาอกีไม่กี2วนัตอ้งมอบตวั ไปตดัที2ไหนจะผดิระเบยีบหรอืเปล่า ฉันจะใส่

ไดไ้หม คนจะมาถามมาก เรากเ็ลยทาํตรงนี7ขึ7นมาเลยเป็นสาํเรจ็รปูไซคพ์เิศษ 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้มบีรกิารอยา่งอื2นอกีไหมคะ่ เชน่ปกัชื2อฟร ีหรอืมอียูแ่ลว้คะ่ 

คุณอานนท:์ คือปกันี7 เราไม่ฟรี แต่เพียงแต่ว่าเรามีบริการปกัอย่างด่วน คือเราใช้จักร

คอมพวิเตอรป์กัให ้

ผูส้มัภาษณ์: คอืส ั 2งปุ๊บแลว้กไ็ดเ้ลย 

คุณอานนท:์ ไดเ้ลย แลว้กง็านปกัออกมาไดม้าตรฐานดว้ย กค็อืเราใชค้อมพวิเตอรป์กั 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้พฤตกิรรมการซื7อเสื7อ กระโปรง หรอืกางเกง มนัแตกต่างกนัไหมค่ะ 

คุณอานนท:์ ในแง ่

ผูส้มัภาษณ์: ในแงข่องพฤตกิรรมการซื7อ ในแงข่องคุณภาพว่าแต่ละอย่างเขาเลอืกซื7อต่างกนั

ไหม หรอืเขาจะเลอืกเหมอืนกนัทั 7งชดุ 

คุณอานนท:์ ส่วนใหญ่นะ เขาเลอืกทั 7งชุด แต่ปจัจยัที2เคา้ดูก็จะคล้ายๆ กนั ทั 7งเสื7อ กางเกง 

กระโปรงเนี�ย เขาจบัเนื7อผา้กอ่นรองลงมาอนัดบัสองกอ็าจจะเรื2องรูปทรงการตดั

เยบ็ 

ผูส้มัภาษณ์: อยา่งนั 7นกค็อืเนื7อผา้กบัรปูทรงกค็อืสองปจัจยัหลกัๆ ที2ดกูนั 

คุณอานนท:์ ครบั 

ผูส้มัภาษณ์: ค่ะ ขอรบกวนคณุอานนทช์ว่ยวาดตาํแหน่งของน้อมจติตก์บัคูแ่ขง่ในสองปจัจยันี7

หน่อยนะคะ่  
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Perceptual Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ระหว่างวาด Perceptual Map คณุอานนทไ์ดอ้ธบิายว่า) 

คุณอานนท:์ ถา้เริ2มจากผา้กอ่นตอนนี7ของผมกบัคู่แขง่เรยีกว่าไม่แตกต่างกนันัก เรื2องผา้ ที2นี7

รูปแบบเนี�ย แหมถา้เทยีบกบัคู่แข่งที2เป็นอนัดบัหนึ2ง สมอนะถ้าใหเ้ขาเป็นคอื

รปูทรงมนัเป็นเรื2องของความชอบนิดนึง อยา่งผา้ถา้อยูข่า้งบนรปูทรงกแ็ถบจะขี2

หนัอะ่ มนัเป็นเรื2องของความชอบดว้ย 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้อยา่งพวกทอ้ปส ์สมใจนึก หรอืแมมมอธพวกนี7หล่ะคะ่ 

เนื�อผา้ดี 

รูปทรงดี รูปทรงไม่ด ี

เนื�อผา้ไม่ดี 

 ทอ้ปส์ ตราสมอ นอ้มจิตต ์

สมใจนึก แมมมอธ 
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คุณอานนท:์ ออ้ถา้ยี2หอ้อื2นจะมคีวามต่างแหละ ถา้เป็นสมอ น้อมจติต์เนี�ย ผมว่าใกลเ้คยีงกนั

มาก แต่ถา้เป็นแมมมอธเนี�ย ผา้เคา้ก ็drop ลงมาแหละ รปูทรงอาจจะไม่หนีกนั 

ถา้เป็นสมใจนึก สมใจนึกผา้เดี�ยวนี7กไ็มเ่ทา่ไหรแ่หล่ะ รปูทรงอาจจะดกีว่าหน่อย 

ทอ้ปสนี์7กร็ูปทรงดแีต่ผ้ารองลงมา แต่ถ้าเป็นยี2หอ้รองๆ อย่าง localนี7 เนื7อผ้าก็

จะ drop ลงมา 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้บรษิทัไดแ้บ่งกลุม่ลกูคา้ดว้ยเกณฑอ์ะไรบา้ง 

คุณอานนท:์ ผมกแ็บ่งตามประชากรกค็อื ผมแบ่งประถมตน้ ประถมปลาย กค็อืเป็นกลุ่มเดก็

ประถม แลว้กแ็บ่งเป็นกลุ่มเดก็มธัยม ในประชากรดว้ยกนักแ็บ่งซอยย่อยกเ็ป็น

กลุ่มโรเรยีนเอกชน โรงเรยีนรฐับาล อนันั 7นกเ็ป็นการแบ่งอกีแบบนึง ถ้าเป็น

ประชากรผมก็แบ่งคร่าวๆ ไว้ดู แต่ถ้าแบ่งซอยย่อยลงไปให้ดูรายละเอยีดก็

แบ่งเป็นโรงเรยีนเอกชนกบัรฐับาล ซึ2งเป็น 2 อนันี7ลกัษณะการซื7อ พฤตกิรรม

การซื7อหรอื product อะไรจะตา่งกนั 

ผูส้มัภาษณ์: วสิยัทศัน์หรอืเป้าหมายในอนาคตของบรษิทัไดว้างไวอ้ยา่งไรบา้ง 

คุณอานนท:์ คอืเราอยากให้ผู้ถึงน้อมจิตต์แล้วเราอยากให้เป็นสนิค้าเสื7อผ้าชุดนักเรียนที2

เชื2อถอืได ้วางใจได ้ทั 7งในแง่ ทุกๆ แง ่ทั 7งดา้นสนิคา้และบรกิาร ไม่จําเป็นตอ้ง

ขายใหม้ากที2สุด เหมอืนกบัว่าให้แบรนด์แขง็แรง พูดถงึว่าใช้ชุดนักเรยีนน้อม

จติต์แล้วโอเค มั 2นใจทั 7งเรื2องคุณภาพ ทั 7งเรื2องบรกิาร ที2มั 2นใจเนี�ยทั 7งผูบ้ริโภค

สดุทา้ยดว้ย และโรงเรยีนดว้ย และกต็วัแทนจาํหน่ายสนิคา้ดว้ย กค็อืเหมอืนกบั

ว่าไม่ไดม้องแต่ผูบ้รโิภคแหละ กม็องทั 7งเครอืขา่ยที2เชื2อมโยงกบัเราทั 7งหมดเนี�ย 

ถา้พดูถงึว่ามาเป็นลูกคา้น้อมจติต์แล้ว มาเป็นเครอืขา่ยของน้อมจติต์แล้ว หรอื

ว่าเป็นจุดขายของน้อมจติตแ์ลว้รูส้กึว่าเออ...มั 2นใจ 

ผูส้มัภาษณ์: นโยบายทางการตลาดที2บรษิทัตอ้งการสื2อไปใหล้กูคา้คอือะไร 

คุณอานนท:์ นโยบายทางการตลาดกค็อืตอ้งไปดทูี2วสิยัทศัน์ดว้ยทุกๆ อย่างที2ทาํอ่ะ ตอ้งเป็น

แนวไหน อย่างเช่น ถา้ตลาดเราบุกเขา้ไปหรอืว่าในช่องทางที2โรงเรยีนอย่างนี7 

อย่างไปขายที2โรงเรยีนกค็อืเราจะทํายงัไงใหบ้รกิารที2โรงเรยีนนนั 7นกค็อืสนิคา้

คุณภาพดบีรกิารไดท้นัเวลาและไม่ผดิระเบยีบ อาจารยท์ี2นําน้อมจติตเ์ขา้ไปขาก
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ก ็happy ทุกอย่าง มั 2นใจทุกอย่าง ว่าไม่มอีะไรผดิพลาดหรอืผดิพลาดก็น้อย 

มากหรอืถา้ผดิพลาดแลว้บรษิทักม็กีารนัตใีหด้ว้ยกค็อืไม่ใช่ว่าขายอยา่งเดยีว ก็

คอืรบัประกนัสนิคา้ทุกอยา่งเรา service ใหทุ้กอย่างหรอืว่าถา้เป็นช่องทางอื2น 

อย่างเชน่ถา้เป็นช่องทางรา้นคา้ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้น้อมจติต์ที2ไปขายเขาก ็

คอืเราพยายามที2จะสื2อใหว้่าของเราเนี�ยคุณภาพดแีละกบ็รกิารครบมไีซคพ์เิศษ

มอีะไรทกุอยา่งครบ 

ผูส้มัภาษณ์: จุดแขง็ของบรษิทัคอือะไรคะ่ 

คุณอานนท:์ จุดขายกอ็ย่างที2บอกว่าเสื7อผา้ชุดนักเรยีน product มนัถ้าพดูถงึตลาดบนดว้ย 

กนัแล้ว product มนัอาจจะต่างกนัน้อย แต่ Brand Loyalty ดนัสงู แทนที2 

product มนัต่างกนักนัน้อย Brand Loyalty มนักน่็าจะตํ2า มนัไม่ใช่ Brand 

Loyalty มนัสงู เพราะว่าการซื7อมนัปีละครั 7งกค็อืว่าพอ product ต่างกนัน้อย เรา

จะทาํยงัไงใหผู้บ้รโิภคมั 2นใจอ่ะว่าสนิคา้ที2ซื7อไปแลว้มั 2นใจได ้

ผูส้มัภาษณ์: แลว้อยา่งนั 7นเอกลกัษณ์ที2บรษิทัพยายามสรา้งหล่ะค่ะ เหมอืนกบัว่าถา้ลูกคา้นึก

ถงึน้อมจติตจ์ะตอ้งการสื2อใหล้กูคา้นึกถงึอะไร 

คุณอานนท:์ น้อมจติต์หรอ พูถงึน้อมจติต์ส่วนใหญ่นะ เท่าที2เราเคยวเิคราะหก์นัคอืว่าเออ...

เหมอืนว่าถา้ใชน้้อมจติตแ์ลว้กค็อืหมดห่วงอ่ะ ทั 7งเรื2อง product และบรกิารไวใ้จ

ได ้เทา่นั 7นเอง ถา้ซื7อน้อมจติต์แลว้ไมผ่ดิระเบยีบแน่คุณภาพสนิคา้กด็ ี

ผูส้มัภาษณ์: แลว้อยา่งสโลแกนที2เคยมใีน Website ที2บอกว่า “ถงึเก่ากน้็อมจติต”์ นี7ยงัใชอ้ยู่

หรอืเปล่าคะ่ 

คุณอานนท:์ ก ็ก ็ยงัใชอ้ยู ่

ผูส้มัภาษณ์: อยา่ง “ถงึเกา่กน็้อมจติต”์ นี7ทางผูป้ระกอบการตคีวามหมายว่าอย่างไรคะ่ 

คุณอานนท:์ ไอต้รง “ถงึเกา่กน้็อมจติต์” หมายความว่า เออ...ไมใ่ชเ้สื7อเก่า ไมใ่ช่ใส่จนเก่านะ 

ไมใ่ชห่มายความว่าอยา่งนั 7นนะ มนักต็คีวามในแงท่ี2ว่าถา้ในหนังโฆษณา กต็ไีด้

ว่า กค็อืเดก็คนนี7เสื7อเขาใสม่าหลายปีแลว้ 
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ผูส้มัภาษณ์: แลว้อาจารยท์กั 

คุณอานนท:์ อาจารยท์กั ถงึใสม่าหลายปีแลว้เนี�ย น้อมจติตเ์ชยีวนะ แลว้กถ็งึดูตอนนั 7นอ่ะมนั

ใชไ้ดอ้ยู ่แต่มนัหลายปีแลว้ เรากส็ื2ออยา่งนั 7น สนิคา้นี7หนึ2ง product ดดีว้ย ใส่ได้

ทนนาน เพราะว่าที2เป็นอยา่งนั 7นเพราะว่าเป็นน้อมจติต ์

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ทางบรษิทัยงัมสีิ2งที2ตอ้งปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ7นไหมคะ่ 

คุณอานนท:์ ใช ้จาํเป็นครบั กป็ระสทิธภิาพเนี�ยกใ็นแงข่องการผลตินี7 ในเรื2องภายใน ในเรื2อง

ผลตินี7 เรากค็อืทํายงัไงใหส้นิคา้เราคุณภาพด ีในขณะเดยีวกนัคอืต้นทุนตํ2าลง 

หรอืถา้ไมต่ํ2ากค็อืตอ้งไมเ่พิ2ม แลว้กป็ระสทิธภิาพในที2นี7หมายถงึ เรื2องคณุภาพที2

สามารถเพิ2มขึ7นไดด้้วยไหมในอนาคต คอืเราอาจจะไม่พูดถึงคุณภาพปจัจุบัน 

ว่าอนาคตมนัจะมอีะไรใหม่ๆ  เตมิเขา้ไปไดบ้า้ง โดยที2ตน้ทุนเราไมเ่พิ2มหรอืเพิ2ม

น้อยที2สุด อนันี7เป็นสิ2งที2เราต้องทําอยู่ตลอดเวลา ที2นี7วิธกีารอาจจะในแง่ของ

เครื2องจกัรที2มาใชใ้นการผลติซึ2งมนักม็อียู่เรื2อยๆ ว่ามเีครื2องจกัรที2ทนัสมยัมาก

ขึ7นซึ2งบรษิทัอาจจะตอ้งลงทุนมากขึ7นแต่สิ2งที2ไดก้ลบัมาคอืมาตรฐานของสนิคา้ 

คอืใช้แรงงานน้อยลง ฝีมือน้อยลง ความคงที2ของสินค้าหรือมนัไปเติมอะไร

ใหม่ๆ ใหส้นิคา้ไหม อนันี7คอืเร ื2องประสทิธภิาพ ส่วนถา้เป็นเรื2องประสทิธภิาพ

อื2น มันก็เป็นเรื2องของการบริหารเพราะว่าในช่องทางการขายบางอันมัน

ตอ้งการการบรหิาร เชน่ การบรหิารคนหรอืระบบงาน เชน่ สมมุตวิ่าการไปขาย

ที2โรงเรยีนมนัตอ้งพรอ้มกนัเลย 20 30 หรอื เป็นรอ้ยเป็นพนัโรงเรยีน การ

บรหิารการขายตรงนั 7นทาํยงัไงใหม้นัผดิพลาดน้อยที2สดุหรอืไม่ผดิพลาดเลย อนั

นั 7นกค็อืเรื2องของทมีงานเรื2องของการวางระบบใหด้ ี

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ทางดา้นภานนอกของบรษิทั ตอนนี7ประสบกบัปญัหาใดบา้ง 

คุณอานนท:์ ภายนอกเนี�ย รัฐบาลก็ยงัมองดูอยู่ เช่น บางครั 7งบางโรงเรียนเปลี2ยนแบบ 

อย่างเช่น เคยมอียากเปลี2ยนเครื2องแบบลูกเสอืเปลี2ยนไปเลย อนันี7เป็นเรื2อง

ความเสี2ยงของบรษิทัว่าถา้เปลี2ยนไปเลยสนิคา้เรา เราทําสต๊อกไวเ้พราะเราไม่

ทําช่วงใกล้ขาย อันนี7เป็นความเสี2ยง ถ้าเกิดเปลี2ยนแบบแต่อาจไม่เปลี2ยน

ทั 7งหมด หรอืเปลี2ยนบางแบบ หรอืเปลี2ยนบางโรงเรยีน ที2เป็นแบบเฉพาะหรอื
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อะไรอยา่งนี7 อนันี7เป็นความเสี2ยงที2เราตอ้งระวงั หรอืนอกจากนั 7นความเสี2ยงแลว้

ก็เป็นโอกาสด้วย อย่างเช่น เรื2องแจกชุด รฐับาลมงีบแจกขึ7นมากก็ระทบกบั

ตลาดว่าสินค้าก็จะต้องไม่พอขาดตลาด หรอืว่าต้องผลิตมากขึ7น หรอืถ้าเป็น

เรื2องรฐับาลควบคุมราคา เรื2องราคามนัก็เป็นเรื2องบีบบริษัทไปในตัว ว่าคุณ

จะต้องทําคุณภาพเดมิ ราคาไม่ขึ7น อนันี7มนัเป็นภายนอก รฐับาลเขามคีวบคุม

ว่าสนิคา้เสื7อผา้นักเรยีนมนัเป็นสนิคา้ราคาอ่อนไหว ฉะนั 7นราคาไม่อยากใหป้รบั

ขึ7น 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ทางบรษิทัตั 7งราคาไวอ้ยา่งไรบา้ง 

คุณอานนท:์ ราคาจรงิๆ กค็อืส่วนใหญ่มนักอ็งิจากตน้ทุนเดมิที2นี7ตน้ทุนที2คาํนวณกค็อื ค่าผา้ 

ค่าแรง อะไรอย่างนี7 แลว้กม็ ีMark Up ของบรษิทัซึ2ง Mark Up ค่อนขา้งจะตํ2า 

เพราะว่ารฐับาบไมอ่นุมตัใิหผ้รบัขึ7นราคามาหลายปีแลว้ ฉะนั 7น Mark Up ก็

ตํ2าลงไปเรื2อยๆ ดงันั 7นบรษิทัตอ้งดิ7นรนในหารเพิ2มประสทิธิภาพคอืทํายงัไงให้

ตน้ทุนลงตํ2าไปได้หรอืถา้ทําใหต้น้ทุนลงตํ2าไม่ไดเ้ราขายมากขึ7นได้ไหมกค็อืว่า

อาจจะตอ่ตวัมนัตํ2าลง อต่ขายจาํนวนชิ7นใหม้นัมากขึ7น หรอือะไรอยา่งนี7 

ผูส้มัภาษณ์: แล้วในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี7 ลูกค้ามพีฤติกรรมการซื7อเปลี2ยนไปไหมค่ะ 

เกี2ยวกบัการซื7ออะ่คะ่ 

คุณอานนท:์ ไม่มาก คอืว่าอาจจะมลีูกคา้กลุ่มกลางๆ ที2ว่าอาจจะได้รบัผลกระทบบ้างคอืมา

ทยอยซื7อ แลว้กอ็าจจะมจีาํนวนบางกลุ่มที2ลดจํานวนซื7อบา้งแต่ลดมนักล็ดไดไ้ม่

มากเพราะอาจจะลดจาก 4 ชุด เหลอื 3 ชุดอะไรอย่างนี7 กม็ผีลมากแต่ไม่มาก

นกั 

ผูส้มัภาษณ์: จากนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี สว่ผลกระทบต่อบรษิมัดา้นใดบา้งคะ่ 

คุณอานนท:์ กใ็นแง่ของตลาดโดยรวมกค็อืโตขึ7นเลย เพราะรฐับาลแจกทั 7งเดก็เก่าเดก็ใหม ่

ฉะนั 7นมนักไ็ปกระทบพฤตกิรรมเด็กเก่าในแง่จากที2ปกตจิะไม่ตอ้งซื7อใส่ชุดเก่า

ได ้พอรฐับาลแจกมากค็อื... 

ผูส้มัภาษณ์: อยากใชเ้งนิ 
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คุณอานนท:์ อยากใชเ้งนิ หรอืว่าบางคนชดุเก่าจรงินะ แต่เนื2องด้วยรายไดไ้ม่ดกีท็นใสอ่่ะ พู

ถงึถา้รฐับาลไมแ่จกนะ ทนีี7พอรฐับาลแจกปุ๊บกเ็ป็นโอกาสใหเ้ขาไดม้ชีุดใหม ่อนั

นี7เป็นในแงข่องตลาดรวมโตขึ7น ของบรษิทักก็ระทบในแงข่องที2ว่าขายดขีึ7น 

ผูส้มัภาษณ์: ปจัจุบนัมหีลายโรงเรยีนไดเ้ปิดใหม้กีารประมลูแลว้การประมลูนี7สง่ผลกระทบกบั

บรษิทัในดา้นใดบา้ง มปีญัหาและอปุสรรคไหม 

คุณอานนท:์ มทีั 7งดแีละไมด่ ีในแง่ของดก่ีอนนะ ประมูลกม็หีลายครั 7งที2เราไปไดโ้รงเรยีนใหม่

ที2ไมใ่ชล่กูคา้เดมิเรา 

ผูส้มัภาษณ์: กข็ยายฐานลกูคา้ไปอกี 

คุณอานนท:์ ขยายฐาน กค็อืลูกคา้ได้ลองใช้ ถึงแมบ้างคนอาจจะว่า ไม่อยากใช้เพราะติด

ยี2หอ้เดมิอยู่ เลยลองใชดู้ แต่ถ้าใชแ้ลว้เนี�ยถา้พดูถงึบรษิทัทําไว้ดกีค็อืเป็นบวก

ถูกไหม กด็นีิน้อมจติต์ เรากไ็ดลู้กคา้กลุ่มใหม่ ส่วนในแง่อปุสรรคกค็อืตน้ทุนสงู

มาก ในเรื2องประมูลมนัก็ต้องมวี่าโรงเรียนต้องได้ผลประโยชน์เท่านี7ๆ นะ ก็

บรหิารงานยากขึ7น คอืประมลูสว่นใหญก่ค็อืเราวางแผนอะไรยาก เพราะเราไมรู่้

ว่าจะได ้ไมไ่ดโ้รงเรยีนในปีหน้า เพราะมนัไมใ่ชก่ารประมลูล่วงหน้า 

ผูส้มัภาษณ์: คอืมนัตอ้งประมลูปีต่อปี 

คุณอานนท:์ ปีต่อปี เราตอ้งวางแผนบรหิารยาก เพราะไม่รูปี้หน้าจะไดก้ี2โรงมากน้อยแค่ไหน 

เกดิถา้ดนัไดม้ากๆ กย็ุง่อกี ถา้ไดน้้อยกก็ระทบอกี มนักระทบทั 7ง 2 อยา่ง 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ในการประมลูมคีวามยากงา่ยยงัไงคะ่ 

คุณอานนท:์ สว่นใหญ่กบ็รษิทัไมไ่ปเน้นเรื2องของฉาบฉวยนะ เพราะว่าเราคดิว่าเราอยากจะ

ให้แบรนด์เราแขง็แรง หน้าที2ที2ต้องทําก็คอืเราไป present ให้อาจารย์หรือ 

โรงเรยีนทราบว่าของเราเนี�ยราคาค่อนข้างที2จะมาตรฐาน คุณภาพวางใจได ้

และผลประโยชน์ที2ใหโ้รงเรยีนเนี�ยไมใ่ชเ้ป็นเบอรห์นึ2งที2เราเป็นปจัจยัที2จะเขา้ไป 

แต่ถา้โรงเรยีนมองผลประโยชน์เป็นเบอร์หนึ2งกจ็ะไม่ คอืเราจะตอบโจทยไ์ม่ได ้

แต่เพยีงแตว่่าเราไม่ไดใ้หผ้ลประโยชน์เป็นเบอรห์นึ2ง ต่สิ2งที2โรงเรยีนจะไดอ้ยา่ง

อื2นคอือะไรเราตอ้งไป present ง ั 7นตรงนี7เราตอ้งไป present ใหอ้าจารยท์ุกคน 
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เขา้ใจ ถ้าโรงเรยีนไหนเหน็ด้วยไปในแนวทางนี7กค็อืจะตอบรบัและถา้ใชแ้ล้วก็

มกัจะตดิใจ 

ผูส้มัภาษณ์: ค่ะ อย่างในปจัจุบนันี7ผู้บรโิภคมคีวามตอ้งการที2หลากหลาย แล้วบรษิัทมกีาร

พฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งไรที2ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคบา้งคะ่ 

คุณอานนท:์ ส่วนใหญ่เรากส็าํรวจทั 7งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการทุกปีนะ ทั 7งลูกคา้เก่า

ทั 7งลูกค้าใหม่ เรากจ็ะถามอยู่เรื2อยว่า เออ...ความต้องการมนัมเีปลี2ยนไปไหม 

พฤตกิรรมมนัมเีปลี2ยนไปไหม ในแต่ละปีทั 7งเรื2องรูปแบบ ใส่ส ั 7นขึ7น ตวัเล็กลง 

เนื7อผา้เป็นยงัไง ใชข้องบรษิทัแลว้มขีอ้ดอ้ยตรงไหนไหม ซึ2งเรากจ็ะดูอยูเ่รื2อยๆ 

อนันี7เรากจ็ะเอากลบัมาทาํว่าของเราตอ้งปรบัอะไรไหมหรอืยงัไง ซึ2งหลงัๆ มนัก็

คอืเร ื2อง product มนักไ็ปส่วนหนึ2ง ส่วนเรื2องที2มนัเหน็ได้ชดัๆ เนี�ย ที2บอกไปก็

คือแบบเฉพาะที2เปลี2ยนไปเยอะพอสมควรและเร็วมาก เราก็ปรับภาย 

ในคอื เรากม็ทีมีที2ทําเฉพาะสาํหรบัลายสก๊อตหรอือะไรบา้ง ซึ2งอนันี7จําเป็นตอ้ง

มทีมีเฉพาะ เพราะว่าการผลิตมนัเปลี2ยนไปเวลาส่งมอบมนัต้องเร็วขึ7นทําตุน 

สต๊อกไมไ่ด ้ที2นี7เรากต็ั 7งมาเฉพาะสาํหรบั serve กลุ่มนี7 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้บรษิทัมสีนิคา้กี2ประเภท และประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

คุณอานนท:์ ส่วนใหญ่ของบริษัทก็จะมีตั 7งแต่อนุบาลจนถึงอาชีวะ แล้วก็เรามทีั 7งเสื7อ ทั 7ง

กางเกง และกระโปรง เครื2องแบบลกูเสอื ยวุกาชาด เนตรนาร ีและกเ็สื7อกฬีา 

ผูส้มัภาษณ์: เสื7อกฬีาที2เป็นแบบเฉพาะของแต่ละโรงเรยีน 

คุณอานนท:์ ใช่ๆ กม็ทีีมผลิต กโ็รงเรียนที2มแีบบเฉพาะ เสื7อกั �กที2เป็นแบบนานาชาติ ลาย 

สก๊อตกม็ ี

ผูส้มัภาษณ์: แลว้บรษิทัมยีี2หอ้อื2นไหมคะ่ ที2ไมใ่ชย่ ี2หอ้น้อมจติต์ 

คุณอานนท:์ เรากม็แีบรนด์รองลงมาชื2อ แบรนด์แพนดา้ นะครบั ที2ถามว่าบรหิารยงัไง กค็อื

ว่าแพนดา้เราวางตาํแหน่งเอาไวก้ลางถงึล่างในตลาด แต่น้อมจติต์กค็อืกลางบน 

ที2นี7กลางล่างเนี�ย ช่องทางการจําหน่ายกจ็ะต่าง ที2จะต่างไปกค็อืเรื2องช่องทาง

การจดัจําหน่าย ตัวผลติภณัฑ ์และกs็ervice แพนด้าก็จะต่างกนั พูดถงึตวั 
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ผลติภณัฑก์่อนเนื7อผา้กจ็ะต่างจากน้อมจติต ์เนื7อผา้กค็อืจะ drop ลงมานิดนึง 

แลว้กช็อ่งทางการจดัจาํหน่ายกค็อ่นขา้งจะจาํกดัเราไปเขา้ชอ่งทางในส่วนของที2

มนัเป็นวนิคา้กลุ่มโรงเรยีนรฐับาลระดบักลางล่างลงไป เชน่อาจจะเป็นทางดา้น 

Modern Trade ซะมากกว่า กข็องแพนดา้แบบกจ็ะมแีบบเดยีว เป็นแบบของ

โรงเรยีนรฐับาล ไม่มแีบบเฉพาะ ไซคพ์เิศษจะไม่ม ีฉะนั 7นกจ็ะตอบโจทย์เราว่า

ตรงกบัโรงเรยีนรฐับาล แลว้กเ็ป็นกลางล่างลงไป ช่องทางกจ็ะ serve กนัตรง

นั 7น ซึ2งเพื2อจะไมใ่หม้นัชนกบัน้อมจติต ์

ผูส้มัภาษณ์: เนื2องจากชดุนักเรยีนถกูรฐับาลควบคมุทางดา้นราคา แลว้มวีธิกีารบรหิารตน้ทุน

อยา่งไร 

คุณอานนท:์ กค็อืเราจะใช้เครื2องจกัรเป็นหลักที2นี7ก็มองหาอยู่ตลอดเวลาว่ายงัมีเครื2องจักร

อะไร นวัตกรรมอะไรที2สามารถมาทดแทนคนได้บ้าง เราอาจจะไม่ได้ลดคน 

เพยีงแต่ว่าเราอาจผลติได้มากขึ7นในคนเท่าเดมิ อนันี7ต้นทุนมนักจ็ะตํ2าลง โดย

คุณภาพเราไม่เปลี2ยน อนันี7เป็นสิ2งที2ตอ้งมองไปด้วย ส่วนอื2นๆ กต็้องเป็นเรื2อง

การบรหิารที2เราตอ้งมองตลาดตลอดเวลาว่าเรามจีุดขายตรงไหนจะ save ได้

บา้งไหมนะครบั แตห่ลกัๆ กค็อืน่าจะเป็นเครื2องจกัร 

ผูส้มัภาษณ์: ถา้น้อมจติต์ปรบัราคาคูแ่ข่งขนัจะตอบโตอ้ย่างไรบ้าง หรอืในทางกลบักนัหาก

คูแ่ขง่ปรบัราคาแลว้น้อมจติตจ์ะมกีารตอบโตอ้ยา่งไร 

คุณอานนท:์ ส่วนใหญ่ถ้ามกีารปรบัจรงิๆ กจ็ะไม่มากกค็อือยู่ประมาณ 5-7% ซึ2งส่วนใหญ่ 

ถา้ผมปรบัหรอืเขาปรบักค็อืจะเหมอืนกนั กจ็ะม ีsale promotion มายนักนัไว ้

เพยีงแต่ว่าไมเ่จอที2ปรบัตํ2ากว่า สมมุตวิ่าถา้คนนึงปรบัแรง อกีคนนึงจะมาปรบั

ตํ2ากว่ากนัมากๆ เนี�ย สาํหรบัตลาดบนนะ ไมดู่กลางหรอืล่าง ตลาดบนนี7จะไม่ม ี

กค็อืสรปุแลว้สว่นใหญ่กค็อืแคป่รบัชนเทา่กนั 

ผูส้มัภาษณ์: กลบัมาที2เรื2องช่องทางอกีนิดนึงนะค่ะ คดิว่าช่องทางที2มอียู่เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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คุณอานนท:์ ณ ปจัจุบันน่าจะพอนะ เพียงแต่ว่าในแต่ละช่องทางเราก็อาจจะทําให้มัน

กวา้งขวางขึ7นเท่านั 7นเอง เชน่อยา่งว่าที2เป็นรา้นคา้ตวัแทนจําหน่าย ทุกวนันี7เรา

ทาํยงัไงใหม้นักวา้งไดม้ากกว่านี7 ใหค้รบมากกว่านี7 จํานวนมากขึ7ร 

ผูส้มัภาษณ์: ในอนาคตถา้มกีารพจิารณาที2จะขยายชอ่งทาง จะพจิารณาจากอะไร 

คุณอานนท:์ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคซึ2งอาจจะเป็นเช่น พฤตกิรรมซื7อทาง Internet มากขึ7นไหม 

หรอืยงัไงอะไรอย่างนี7 ซึ2งอนันี7เรากม็องๆ อยู่ว่าตรงพฤตกิรรมตรงนั 7นมนัมาก

พอกบัความคุม้ค่ากบัการที2จะไปทําช่องทางการจดัจําหน่ายนั 7นแล้วหรอืยงั ก็

มองอยู ่

ผูส้มัภาษณ์: แล้วอย่างสินค้าชุดนักเรียน เ ป็นพวก seasonal สินค้าฤดูกาล 

จะตอ้งผลติใหท้นัเวลาในหน้าขาย แลว้ทางบรษิทัมวีธิกีารบรหิารอยา่งไรคะ่ 

คุณอานนท:์ ส่วนใหญ่เรากจ็ะดูจากขอ้มูลในอดตีย้อนหลงัซกัสองปีก่อน เพื2อดูแนวโน้มมา

ประกอบกนัแลว้กว็างแผนในปีหน้า คดิว่าตลาดมนัจะเปลี2ยนไปไหมตลาดรวม

นะ มนัจะเปลี2ยนไหม แล้วในแง่ของบรษิมัเอง่เนี�ยมนัมโีอกาสอะไรใหม่ๆ  ไหม 

ซึ2งเอาทั 7งหมดนี7มาประเมนิว่าปีหน้าเราคดิว่าเราจะเพิ2มมากน้อยแค่ไหนหรือ

คงที2 พอได้ตวัเลขที2เป็นประมาณของการขายแล้ว เรากจ็ะมาซอยแบ่งออกว่า

เราควรจะผลติสนิคา้จํานวนแคไ่หน แลว้กม็าซอยวางแผนกนัว่าในแต่ละเดอืน

เราควรผลติแค่ไหนเพื2อให้ทนัเป้า และกอ็อกมาว่าในแต่ละวนัเราควรจะได้ศกั

ประมาณเท่าไร ซึ2งพอเราวางแผนเสรจ็แลว้เรากต็้องมกีารมา recheck ว่ามนั

เป็นไปตามแผนไหม เชน่ สมมตุใินเดอืนนึง เราควรจะทาํไดเ้ทา่นี7 ถา้เดอืนนี7มนั

ไม่ถึง เ ป้า เราก็รู้ตัวก่อน เพื2อเดือนหน้าเราสามารถ up ขึ7นมา 

เพื2อชดเชยกบัไอเ้ดอืนที2ผา่นมายงัไง พอถงึสดุทา้ยแลว้มนักไ็มต่ก plan มาก 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ถา้ไมใ่ชห่น้าขายบรษิทัมวีธิกีารบรหิารยงัไง 

คุณอานนท:์ กต็อ้งผลิตไปเพื2อใหท้นัหน้าขายอย่างเดยีว ผลติเพื2อปีหน้า ปีหน้าอย่างเดยีว

ครบั 

ผูส้มัภาษณ์: บรษิทัเน้นการสง่เสรมิการขายหรอืเปล่าคะ่ 
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คุณอานนท:์ สง่เสรมิการขายสว่นใหญ่จะเป็นตวัประกอบเพราะสนิคา้เสื7อผา้นักเรยีนจะ sale 

promotion จะไม่ค่อยได้ผลเพราะ เนื2องจากปจัจยัทั 7งหมดที2ได้กล่าวมา ส่วน

ใหญ่เรากจ็ะเป็น promotion เพราะเหมอืนคนืกาํไรใหลู้กคา้บางสว่น หรอือาจ

เพิ2มความพงึพอใจใหลู้กคา้ที2ใชเ้ราอยู่แล้วบางส่วน หรอืไม่งั 7นก็อาจจะเป็นการ

เหมอืนตอกยํ7าแบรนดเ์ทา่นั 7นเอง  

ผูส้มัภาษณ์: กค็อืจะไมม่ผีลหระทบมาก 

คุณอานนท:์ ไมม่ผีลกระทบมาก 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ส่วนใหญ่จะจดัโปรโมชั 2นชว่งไหนคะ่ 

คุณอานนท:์ ชว่งการขายเลย คอืชว่งประมาณ เมษา พฤษภา 

ผูส้มัภาษณ์: บริษัทคดิว่าการส่งเสริมการตลาดของบรษิัทสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกค้า

ไดม้ากน้อยเพยีงใด 

คุณอานนท:์ ปานกลางเพราะว่าอาจจะยงัทาํไดไ้ม่เตม็ 100% เท่าไร เนื2องจากทมีงานดว้ย 

อะไรดว้ยนะครบั 

ผูส้มัภาษณ์: อย่างที2เหน็ว่าทางบรษิทัมโีฆษณา อยากทราบว่าโฆษณาผ่านสื2อไหนมากเป็น

พเิศษคะ่ 

คุณอานนท:์ สว่นใหญ่เราจะใช ้TV เป็นหลกั เนื2องจากเป็นสื2อที2กวา้งและเขา้ถงึเรว็ เพราะว่า

ชว่งขายสั 7นมาก ฉะนั 7นเราจาํเป็นตอ้งเรว็ แลว้ชว่งขายสั 7นมาก ปีนึงซื7อครั 7งเดยีว 

ถา้โฆษณาก่อนกไ็กลช่วงตดัสนิใจซื7อซึ2งกไ็ม่มปีระโยชน์มาก ฉะนั 7นสื2อที2ตรงที2

สดุกค็อืตอ้งสั 7นและเรว็ 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้โฆษณานี7จะออกประมาณชว่งไหนคะ่ 

คุณอานนท:์ ชว่งประมาณมนีา เมษา 

ผูส้มัภาษณ์: เริ2มตั 7งแต่มนีาแลว้ 

คุณอานนท:์ ใช ่เริ2มตั 7งแต่มนีาแลว้ 
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ผูส้มัภาษณ์: แลว้บรษิทัมโีฆษณาใหม่ๆ  ออกมาทกุปี หรอืว่ายงัไงคะ่ 

คุณอานนท:์ โฆษณาเราซกัประมาณ 2 ปี กจ็ะเปลี2ยนหนงัทนีึง 

ผูส้มัภาษณ์: อยา่งปีนี7กจ็ะมใีหม ่

คุณอานนท:์ ปีนี7ตอ้งเปลี2ยนใหม ่กค็อืเรากอ็าจจะมาดวู่าในชว่งปีที2ผา่น ๆ  มา  มันมีป ัจ จัย

อะไรที2ว่าน่าจะบอกลูกคา้ใหมบ่า้ง อนันี7เอามาเป็นโจทยใ์นการทาํหนงั 

ผูส้มัภาษณ์: แลว้ Presenter อะ่ค่ะจะใชเ้ป็นใคร 

คุณอานนท:์ อย่าง Presenter เรากไ็ม่ไดเ้น้นดาราดงั ส่วนใหญ่ Presenter กอ็าจจะดูบุคลกิ 

เขา้กบัหนงัโฆษณาเทา่นั 7นเอง 

ผูส้มัภาษณ์: ค่ะ สุดทา้ยนี7กข็อขอบพระคุณ คุณอานนท์มากนะค่ะ ที2ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์

ทางดา้นขอ้มลู กข็อสญัญาว่าจะทาํงานวจิยัครั 7งนี7ออกมาใหด้ทีี2สดุ 

คุณอานนท:์ หวงัว่าคงไดข้อ้มลูที2เป็นประโยชน์นะครบั 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

Focus Group 

 

Focus Group ครั Sงที) 1 วนัจนัทรที์) 25 มกราคม พ.ศ.2553 

Moderator : สวสัดคีะ่ กอ่นอื2นกข็อตอ้นรบัทกุคนและกข็อขอบคณุทุกคนที2ทุกคนสละเวลา

มาในการทาํ Focus  Group ในวนันี7เกี2ยวกบัชดุนักเรยีน ซึ2งวตัถุประสงคข์องการทาํ Focus 

Group ในวนันี7กค็อืเพื2อเป็นการแสดงทศันคตเิกี2ยวกบัเครื2องแบบชดุนกัเรยีน และเพื2อรวบรวม

ความคดิต่างๆ ไปทาํเป็นแบบสอบถามต่อไป ซึ2งเครื2องแบบชดุนักเรยีนในที2นี7คอื รปูแบบการ

แต่งกายของผูเ้ขา้ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา ประกอบไปดว้ย เสื7อและกางเกงสาํหรบันกัเรยีน

ชาย และเสื7อกบักระโปรงสาํหรบันกัเรยีนหญงิ ซึ2งไมร่วมถงึชดุที2ใสใ่นกจิกรรมอื2นๆ อยา่งชดุ

ลกูเสอื ชดุเนตรนาร ีหรอืชดุพละ เชน่ ชดุนักเรยีนน้อมจติต ์ชุดนกัเรยีนตราสมอ ชดุนกัเรยีน

ทอ้ปส ์ชดุนกัเรยีนสมใจนึก ชดุนกัเรยีนชา้งแมมมอธ เป็นตน้ 

ก่อนอื2นเรามาดทูี2ขอ้ตกลงของการทาํ Focus Group 

- ไมม่คีาํตอบที2ถูกหรอืผดิในการสนทนาในครั 7งนี7 เป็นเพยีงการ

แสดงความคดิเหน็ 

- จะมกีารบนัทกึภาพระหวา่งการสนทนา 

- รบกวนทกุท่านชว่ยพดูเสยีงดงั และชดัเจน 

เพื2อไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาขอใหทุ้กคนแนะนําตวักนัก่อน เริ2มจากทางดา้นนี7กอ่นเลย (ดา้น

ซา้ยมอื) 

อรสิา : ชื2ออรสิา คงดั 2น ม.6 คะ่ 

กติต ิ : ชื2อกติต ิพว่งจนี ม.4 คะ่ 
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ชนนัดา : ชนนัดา เลาะลาเมาะ ม.4 คะ่ 

กฤษณะ: กฤษณะ ทองในเมอืง ม. 6 ครบั 

วไิลวรรณ : วไิลวรรณ ชา้งเกดิ ม.3 คะ่ 

ภานุพงศ ์ : ภานุพงศ ์นิ2มใหม ่ม.5 ครบั 

วริณีุ : วริุณี จติใส ม.6 คะ่ 

Moderator : กอ่นอื2นเลยพี2อยากถามว่าชดุ นักเรยีน ในความคดิของแตล่ะคนเป็นยงัไงกนั

ค่ะ ใครก่อนกไ็ดค้ะ่ 

อรสิา : ขาว , สวีิ7ง และกไ็ม่หนามากคะ่ 

Moderator : และคนอื2นๆละคะ่ 

วไิลวรรณ : รดีงา่ย 

วริณีุ : กจ็บีงา่ย 

Moderator :  จบีกระโปรง 

กฤษณะ : กเ็สื7อที2ใสอ่ยู่ทุกวนันี7 กค็อืปกเสื7อเชิ7ตสขีาวธรรมดา 

Moderator : แลว้ชอบสไีหม อยากจะมแีบบสอีื2นไหม ที2ไมใ่ชส่ขีาวอยา่งเดยีว 

(ทกุคน)  : ไมอ่ะ่ ไมเ่นอะ 

Moderator : อยา่งที2มใีนปจัจุบนัดอียู่แลว้ 

(ทกุคน)  : อมื(พยกัหน้า) ดอียูแ่รว้ 

วไิลวรรณ : ดอียูแ่ลว้ มรีะเบยีบ 

Moderator : แลว้อยา่งรปูที2น้องเหน็อยูต่รงหน้านี7 น้องอยากใส ่อยากมแีบบนี7บา้งไหม 

วริณีุ  : ไม ่
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(ภานุพงศ ์สั 2นหวั) 

วริณีุ : ไมอ่ะ่ ประเทศไทยอ่ะ หนูว่ามนัรอ้น แบบประเทศเกาหลเีขาหนาวไง แลง้อกีอยา่ง

หน้าตาเขาใหด้ว้ยแหละ 

(ทกุคน) หวัเราะ 

กฤษณะ : เขาขาว แลว้มนัดูแบบไมเ่หมอืนนักเรยีน อะ่ 

Moderator : แลว้น้องภานุพงศ ์เหน็ดว้ยไหมคะ่  

ภานุพงศ ์ : เหน็ดว้ยครบั 

Moderator : แลว้อยากใสไ่หม 

ภานุพงศ ์ : ไมอ่ยากครบั มนัรอ้น 

Moderator : แลว้คดิว่าชดุนักเรยีน มคีวามจาํเป็นตอ่นกัเรยีนมากน้อยเพยีงใดคะ่ 

วริณีุ : หนูว่ามนัเป็น เพราะว่าอยา่งน้อย เวลาใสช่ดุนักเรยีนคนภายนอกเคา้มองเราว่าพวกนี7

เป็น นักเรยีนนะ ถา้เราไมใ่สช่ดุนกัเรยีนมนักเ็หมอืนกบัคนทั 2วไปที2กแ็บบเรยีนมั 2งไมเ่รยีนมั 2ง 

อะไรแบบนี7 

Moderator : กจ็าํเป็น 

กฤษณะ: กจ็าํเป็นแต่ว่า กจ็าํเป็นในสว่นหนึ2ง คอืว่าแบบว่ามนักไ็ดแ้ตกต่างจากชดุที2บา้น เขาจะ

ไดเ้หน็ว่าเป็นนักเรยีนเรามาโรงเรยีนอะไรอย่างนี7 แลว้มนัจะไดเ้หมอืนกนั แต่ว่ามนักไ็มจ่าํเป็น

ในบางโอกาส หมายถงึเดก็ดอยโอกาสบนเขา 

วริณีุ : บางคนแบบไมม่ตีงัคอ์ะ่พี2 

กฤษณะ: อมืใช ่เขาอาจใสช่ดุอยูบ่า้นมาเรยีนมนักไ็มใ่ชท่าํใหก้ารเรยีนเสยีหรอือะไรอยา่งนี7 

Moderator : แลว้ทางฝ ั 2งนี7 (ทางดา้นซา้ยมอื) มคีวามคดิเหน็อยา่งไร 

ชนนัดา : กม็คีวามจาํเป็น ถา้ไมม่ชีดุนกัเรยีนมนักจ็ะดแูปลกตามากไป เพราะว่ามาเรยีนรวมกนั

ไมไ่ดใ้สชุ่ดนักเรยีน เรยีนเหมอืนตามมหาลยั กเ็หมอืนมาอบรมเฉยๆไมเ่หมอืนมาเรยีนหนงัสอื 
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วริณีุ : มนัไมเ่หมอืนกนั 

ชนนัดา : ใช่ๆ  (พยกัหน้า) 

Moderator : และแต่ละคนเคยใสย่ี2หอ้อะไรมาบา้ง แลว้ซื7อทั 7งเสื7อ กระโปรงหรอืกางเกงมนั

ใสย่ี2หอ้เดยีวกนัหรอืเปลา่ 

วไิลวรรณ : สว่นมากหนูจะแยก 

Moderator : แลว้ยี2หอ้อะไรบา้ง 

วริณีุ : กม็น้ีอมจติต ์สมอ แลว้กม็ขีองโรงเรยีนอะ่ ณัฐศลิป์ 

ภานุพงศ ์ : ณฐัศลิป์ ของโรงเรยีน 

วไิลวรรณ : น้อมจติต ์

Moderator : แลว้ซื7อทั 7งชดุเหมอืนกนัเลยปะ่คะ่ 

วไิลวรรณ : คะ่ 

กฤษณะ: ซื7อ ณฐัศลิป์ ทั 7งชดุ 

ชนนัดา : เขากจ็ดัมาทั 7งชดุเหมอืนกนัของ โรงเรยีน 

กติต ิ : ของโรงเรยีน ณฐัศลิป์ ครบั 

อรสิา : ของตราสมอ คะ่ ของทาง โรงเรยีน จดัมาใหท้ั 7งชดุเลย 

Moderator : ต่อไปมาจะพดูถงึเหตุผลในการเลอืกซื7อนะคะ่ คณุสมบตัชิดุนักเรยีนที2ดคีวร

เป็นยงัไงเริ2มจากปกคอก่อน ปกคอควรเป็นยงัไงคะ่ 

ภานุพงศ ์ : ปกคอตอ้งออ่น 

วริณีุ : หนูกป็กอ่อนนะ 

วไิลวรรณ : ชอบแขง็ มนัจะไดม้รีปูทรง 

กฤษณะ: ใช ่(พยกัหน้า และหวัเราะ) สว่นกช็อบแขง็ แต่กไ็ม่ใชแ่ขง็ (ลากเสยีง) 
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ชนนัดา : อมืๆ 

กติต ิ : ปกแขง็ ครบั 

อรสิา : ปกแขง็ แต่ไมแ่ขง็มาก มนัรูส้กึราํคาญคอ 

วริณีุ : มนัรอ้นอะ่ 

กฤษณะ: แบบขอตั 7งๆอะ่ (สา่ยหวั) 

Moderator : แลว้เสื7อละคะ่ชอบแบบหนาหรอืบาง 

วริณีุ : ชอบดีๆ อะ่ 

กฤษณะ: ชอบแบบไมบ่างไมห่นาอะ่ 

วริณีุ : ถา้หนาๆ มนัจะรดียากอะ่พี2 ถา้บางๆมนัรดีงา่ย แต่มนัตอ้งใสเ่สื7อทบัอะ่ มนัอดึอดัอะ่ 

ชนนัดา : มนักท็าํใหร้อ้น 

กฤษณะ: ชอบแบบตราโรงเรยีนเนอะ ไมห่นาไมบ่าง 

ชนนัดา : ไมห่นา 

Moderator : ถา้รดีงา่ยเนี�ย ถา้หากผา้หนามนัจะรดียากกว่าหรอืเปลา่ 

(ทกุคน พยกัหน้า ใช)่ 

Moderator : แลว้รปูทรงละคะ่ 

วไิลวรรณ : ใหญ่ๆ กใ็หญ่ๆ อะ่คะ่ ไมร่ดัรปูอะ่ 

กฤษณะ: คอืว่าไมร่ดัรปูมากเกนิไป 

วไิลวรรณ : ใช ่

อรสิา : พอดตีวั 

Moderator : แลว้สาํหรบัน้องผูห้ญงิอะ่ค่ะ กระโปรงอยา่งนี7ควรเป็นอยา่งไร สยีงัไง 
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ชนนัดา  : ควรจะเป็นสกีาก,ี สกีรมท่า 

วไิลวรรณ : สกีรมอะ่ 

Moderator : สแีบบเขม้ๆหรอืยงัไง 

วไิลวรรณ  : เขม้ๆ 

ชนนัดา  : เขม้ๆ 

อรสิา  : เขม้ๆ 

Moderator : แลว้ชอ่งจบีละ่ค่ะ 

วไิลวรรณ : คมนิดนึ2ง คมเลยแหละ 

ชนนัดา  : คมนิดนึ2ง  คมเลยแหละ 

Moderator : สาํหรบัน้อบผูช้าย กางเกงหละคะ่ ดจูากอยา่งไหน เวลาเลอืกซื7อกางเกงว่า

แบบอยากใสแ่บบนี7 

กฤษณะ: กส็ ีเขม้ 

กติต ิ : สเีขม้(พยกัหน้า) 

ภานุพงศ ์ : (พยกัหน้า) สเีขม้ 

กติต ิ : ผา้หนาๆ 

กฤษณะ: มนัจะใสส่บายเนอะ (หนัไปหานักเรยีนผูช้าย) 

Moderator : เดี�ยวพี2มเีสื7อ 2 ตวั ใหน้้องๆดู แลว้ใหน้้องวจิารณ์ดวู่าแตล่ะตวัต่างกนัยงัไง 

ดว้ยเนื7อผา้ ดว้ยส ีดว้ยปกคอ อยา่งที2น้องๆเล่ามา เมื2อกี7ลองด ู

กฤษณะ: (จบัที2เสื7อหมายเลข2) อนันี7น่าเกลยีดตั 7งแต่เหน็เลย 

ภานุพงศ ์ : (จบัที2เสื7อหมายเลข 2) ผา้อะไรไมรู่ ้

วริณีุ : (จบัที2เสื7อหมายเลข1) อนันี7นิ2ม  น่าจะรดีงา่ย 
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กฤษณะ: (จบัที2เสื7อหมายเลข1) น่าจะใสส่บาย 

   (จบัที2เสื7อหมายเลข2)  อนันี7ผา้มนักระดอ้งกระแด่ง 

วริณีุ : (จบัที2เสื7อหมายเลข2) ผา้มนัหยาบๆ เหมอืนผา้เขยีนป้าย 

กฤษณะ: ไหนดปูกคอ 

วริณีุ : (จบัที2เสื7อหมายเลข 2) แขง็ปึกเลย 

กฤษณะ: (หวัเราะ) พอกนั (จบัที2หมายเลขที22) มนัแขง็ไปอะ่ 

Moderator : เอาล่ะคะ่ แลว้มกีี2คนในนี7ที2เลอืกตวัที21 บา้ง ยกมอืขึ7นเลย (6 คน)  

(ยกเวน้ อรสิา) 

 : เพราะอะไรล่ะคะ่ 

ชนนัดา : ผา้มนันิ2ม แลว้คอมนักไ็มแ่ขง็เกนิไป 

วริณีุ : ผา้มนันิ2ม แลว้น่าจะรดีงา่ย หนูว่ามนัรดีงา่ย 

กฤษณะ: เนื7อผา้เรยีบ (ทกุคนที2ยกมอื เออ ใช)่ 

Moderator : แลว้เรื2องสล่ีะคะ่ (หมายถงึสเีสื7อตวัที21ที2สอีอ่นกว่า) 

กฤษณะ: มภีานุพงศ ์มวีไิลวรรณ มกีติต ิไมเ่หน็จะเกี2ยวเลย 

วริณีุ : (จบัที2เสื7อตวัที22) อนันี7มนัโอโม่มนัเวอรไ์ปอะ่ หนูว่า 

กฤษณะ: ไม ่อนันี7มนัมว่งๆดว้ยหล่ะ 

 (ทกุคน ที2ยกมอืที2เหลอื) อมื 

Moderator : น้องวไิลวรรณ ว่าไงค่ะ 

วไิลวรรณ : กแ็บบนี7 (เบอร ์1) กค็ดิว่าเพราะแบบผา้ดรีดีงา่ย 

ชนนัดา : กต็วันี7คะ่ (เบอร ์1) มนัรดีงา่ยด ีแลว้สมีนักไ็ม่ไอน้ั 7นไป เนื7อผา้กใ็ช่ได ้
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กติต ิ : ผา้กไ็มบ่าง 

ชนนัดา : ไมบ่างไมห่นาพอด ีแลว้ปกคอกไ็มแ่ขง็ดว้ย 

Moderator : (หนัไปที2อรสิา) แลว้ทาํไมน้องถงึเลอืก (เบอร ์2) ตวันี7ละคะ่ 

อรสิา : ชอบสอีะ่ แลว้กระดุมตวันี7มนักข็าวตวันี7(เบอร ์1) มนัดเูหลอืงๆยงัไงกไ็มรู่ ้

กฤษณะ: ใช ่แต่เราเปลี2ยนกระดุมได ้

(ทกุคนหวัเราะ) 

ชนนัดา  : ได ้เราซื7อมาแลว้ไปเปลี2ยนกระดุมได ้

Moderator : ต่อมาเรามาพดูถงึเสื7อตวัเกา่ น้องๆเคยมเีสื7อตวัเกา่ไหมค่ะ เสื7อที2แบบว่าตวันี7

ตอ้งใสป่ระจาํอะ่ แบบใสแ่ลว้มั 2นใจ 

วริณีุ :  มมี ีใสทุ่กวนัอะ่ 

Moderator : เพราะอะไร มนัถงึแบบเป็นเสื7อตวัเก่ง 

วริณีุ  : มนัแบบใสแ่ลว้โอเคอะ่ 

Moderator : เพราะรปูทรงหรอืว่าอะไร 

วริณีุ  : เพราะรปูทรงกบัเราใสแ่ลว้ไมเ่ลก็ไป ไมใ่หญ่ไปอะไรยงันี7 ใสแ่ลว้มนัรูส้กึสบาย 

ชนนัดา  : ใสแ่ลว้มนันิ2ม ใสแ่ลว้ใสส่บาย 

Moderator : แลว้น้องคนอื2นมไีหมค่ะ 

วไิลวรรณ : มนักม็กีนัหมด ซื7อมา 

กฤษณะ : อมื (หวัเราะ) 

Moderator : ชอบใสเ่สื7อพอดตีวัไหมคะ่ 

(ภานุพงศ ์สั 2นศรีษะ) 
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คนอื2น  : ชอบ (พยกัหน้า) 

Moderator : น้องภาณุไมช่อบใสเ่สื7อพอดตีวัเพราะ 

ภานุพงศ ์ : สา่ยหวั มนัยงัไงอะ่  (พรอ้มเวลาขยบัแขนตรงรกัแรป้ระมาณว่าคบั) ไมช่อบใส่

ฟิตๆ ชอบใสใ่หญ่ๆมนัอดึอดั 

Moderator : อ๋อ อดึอดั น้องกเ็ลยไมช่อบใส ่

: แลว้ถา้เกดิเสื7อที2เราใสม่นัไดร้บัรองมาตรฐาน มอก. อะไรแบบนี7 เออว่าแบบคุณภาพดน้ีองจะ

เลอืกซื7อเป็นอนัดบัแรกไหมคะ่ 

วริณีุ,กติต,ิชนนัดา : ไมน่ะ 

กฤษณะ: กต็อ้งดกู่อน 

วริณีุ : หนูอะ่ราคา กอ่นเลย มนัตอ้งแบบราคาไมแ่พงไปอะไรกไ็ด ้แต่ตอ้งไมแ่พงไปไมถู่กไป 

คุณภาพมนัตอ้งด ี

ภานุพงศ ์ : ดวู่าชอบหรอืไม่ชอบ ถา้ชอบกซ็ื7อ 

Moderator : เพราะอะไรดยูงัไงว่าชอบหรอืไมช่อบ หมายความว่าน้องดูยงัไงว่าตวันี7ชอบตวั

นี7ไมช่อบ 

ภานุพงศ ์ : กด็จูากสดีจูากผา้ 

Moderator : สว่นน้องล่ะคะ่ (วไิลวรรณ) 

วไิลวรรณ : กด็ูคณุภาพเป็นหลกั 

Moderator : ว่าใหใ้สน่านๆยงัไงหรอ 

วไิลรรณ : กน็ิ2ม ตะเขบ็กบักระดมุมนัเป็นยงัไงทนทานหรอืเปล่าไมข่าดงา่ย 

กฤษณะ: ดคุูณภาพเหมอืนกนั กค็ดิจะดจูากว่าเนื7อผา้ดไีหม เขาทาํละเอยีดดไีหม ในการทาํมา

แบบนี7แลว้เราจะใสไ่ดน้านไหม อะไรแบบนี7 
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Moderator : คดิดูผา้แบบไมม่ดีา้ยหลุยๆ อะไรแบบนี7หรอืเปล่า 

กฤษณะ: ใช ่แลว้เนื7อผา้กแ็บบเหมอืนเนียน ไมใ่ชแ่บบแตกๆอะไรแบบนี7 

ชนนัดา : ดยูี2หอ้ตามเพื2อนอะ่คะ่ แบบเพื2อนมาชวน ชวนไปซื7อกไ็ปตามเพื2อนบางท ี

Moderator : ว่ายี2หอ้อะไร 

ชนนัดา : ว่ายี2หอ้อะไร ว่าดกีนักไ็ปซื7อ 

กติต ิ : ดคุูณภาพและกส็เีสื7อครบั 

Moderator : สเีสื7อ น้องชอบสไีหน 

กติต ิ : ไมเ่ขม้ไป 

Moderator : ไมเ่ขม้ไป สว่นน้องละค่ะ (อรสิา) 

อรสิา : กด็ทูี2เนื7อผา้ ว่ามนัหนา บางยงัไง เราชอบแบบไหน แบบไมต่วัใหญ่มาก พอดตีวั 

Moderator : มคีวามคดิอยา่งไง ถา้เกดิว่าเสื7อที2ซื7อมามนัใสไ่ดท้นทานนานดอีะ่ ว่ามนัดไีหม

หรอืปแบบไมด่ ี

(ทกุคน ดพียกัหน้า) 

Moderator : ประหยดัหรอ 

วริณีุ : ไมต่อ้งซื7อบ่อย 

กฤษณะ: แลว้แบบเราใสน่านๆ มนัไมเ่ป็นเสื7อทาํแบบ เราใสป่ระจาํ แลว้เป็นเสื7อที2โอเคกบัมนั 

เรากไ็ม่ตอ้งกงัวลว่า เปลี2ยนอกีแลว้นะจะเหมอืนเดมิไหม 

วริณีุ : ไมต่อ้งซื7อบ่อยๆ เนอะ 

กฤษณะ: อมื พยกัหน้า 

Moderator : แลว้ไมก่ลวัคดิหรอว่า โอ๊ยไมไ่ดซ้ื7อเสื7อใหมน่ะ 

กฤษณะ,วริณีุ : ไมน่ะ 
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กฤษณะ: ใสต่วัเกา่อะ่ดทีี2สุด 

ชนนัดา : ตวัเกา่ใสแ่ลว้มั 2นกว่า มั 2นใจ 

วริณีุ : ใสแ่ลว้มนัขลงั อะไรอยา่งนี7 

Moderator : และน้อง (กติต)ิ หล่ะ 

กติต ิ : กด็คีรบั ไมต่อ้งซื7อบ่อยๆ 

Moderator : แลว้ถงึเกดิเสื7อที2ซื7อมาไมเ่หลอืงงา่ยอะ่ ดไีหมล่ะ 

(ทกุคน ตอบพรอ้มกนัว่าด)ี 

Moderator : ชอบจดุเดน่เลยไมเ่หลอืงงา่ย 

ทกุคน : ใช ่(พยกัหน้า) 

กฤษณะ: ไมเ่หลอืงด ีมนักโ็อเค 

วริณีุ : จะไดไ้มน่่าเกลยีด 

Moderator : มคีวามคดิอยา่งไร หากชดุนกัเรยีนที2ซื7อมาใสไ่ดน้านเพราะว่าซื7อมาsizeใหญ่ 

(ทกุคนสา่ยศรีษะ) 

กฤษณะ: ไมด่ ีใสใ่หญ่มากไปกไ็มด่ ี

วริณีุ : ไมด่อีะ่ 

อรสิา : โครง่ 

Moderator : แลว้ที2เหลอืว่าไงคะ่ 

ชนนัดา : เหน็ดว้ยคะ่ 

Moderator : กค็อืแบบไม่ชอบชดุที2เลก็ไป 

วริณีุ : แลว้กไ็มช่อบอะไรที2ใหญ่ไป 
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อรสิา : แลว้กไ็มช่อบอะไรที2ใหญ่ไป ชอบอะไรที2พอด ี

Moderator : หรอืชอบอะไรที2พอดีๆ  แลว้ถา้เกดิใหก้ารเลอืกซื7อชดุนักเรยีนมแีฟชั 2น ในการ

เลอืกซื7อไหม 

กฤษณะ: ตอ้งแบบตาม in trend อย่างนี7หรอ 

Moderator : ตอ้ง in trend มนัจาํเป็นไหม 

วริณีุ : ตวัใหญ่ๆ กระโปรงเลก็ กระโปรงสั 7น เสื7อตวัใหญ่อะไรแบบนี7 

Moderator : เออ มไีหม 

วริณีุ : มบีา้ง 

Moderator : ดวู่าแบบตามๆ เขาทาํยงัไง อยา่งนี7หรอ 

วริณีุ : แต่ส่วนมากที2เหน็แฟชั 2นกน่็าจะเป็นเสื7อตวัใหญ่ๆ กบักระโปรงสั 7น 

(ขณะที2วริุณีพดู น้องวไิลวรรณกบัน้องกฤษณะ สา่ยศรีษะไมเ่หน็ดว้ย) 

Moderator : น้องๆ ฝ ั 2งนี7ไมเ่หน็ดว้ย (วไิลวรรณกบักฤษณะ) เพราะอะไรคะ่ 

วไิลวรรณ : กแ็บบมนั 

กฤษณะ: เรากใ็สข่องเรา เป็นแบบมาตรฐาน (วไิลวรรณ พยกัหน้าเหน็ดว้ยใช)่ มนักแ็บบดดูอ่ีะ 

ถา้ตามแฟชั 2นมนักแ็บบนกัเรยีนอะไรทาํไมมนั 

วไิลวรรณ : ทาํตวัแบบนี7 

กฤษณะ: เออ ใช ่(หนัหน้าไปทางวไิลวรรณ) อะไรแบบนี7 

 : ไมใ่ช ่ไมไ่ดว้่า (หนัหน้าไปทางวริณุ)ี หมายความว่าเราใสแ่บบมาตรฐาน 

Moderator : แลว้น้องผูช้าย 2 คนนี7(กติตแิละภานุพงศ)์มแีฟชั 2นอะไรบา้ง 

(ทั 7ง 2 คนสา่ยศรีษะ) 

Moderator : ไมม่ ี
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ภานุพงศ ์ : กใ็สป่กตคิรบั กใ็สเ่หมอืนกบัที2เขาใสก่นั 

Moderator : แลว้เวลาเลอืกซื7อชุดนักเรยีนเนี�ย กงัวลว่าเสื7อมนัจะผดิระเบยีบ กระโปรงมนั

จะผดิระเบยีบ กางเกงมนัจะผดิระเบยีบ มคีวามกงัวลไหม 

(ทกุคนสา่ยศรีษะ) 

วริณีุ : ไมน่ะ เพราะวา่ยี2หอ้ที2ซื7อทุกวนันี7มนักไ็มผ่ดิระเบยีบ นอกจากจะมาดดัแปลงเอาอะไร

แบบนี7 (ทกุคนพยกัหน้า) 

กฤษณะ: ทุกยี2หอ้มนัทาํไม่ผดิระเบยีบ 

ชนนัดา : ใช ่มนัทาํถกูระเบยีบหมด 

Moderator : แลว้ไอด้ดัแปลงมนัทาํไดย้ากงา่ยยงัไง 

กฤษณะ: งา่ยเนอะ 

วริณีุ : กร็า้นทั 2วไป 

Moderator : แลว้ถา้เกดิพี2จะใหเ้รยีงลาํดบัความสาํคญัอะ่คะ่ ว่าปจัจยัใดที2มนัสาํคญัมาก

ที2สดุในการซื7อ ไมว่่าจะเป็นความถูกระเบยีบ, ความทนทาน หรอืแฟชั 2น อะไรที2สาํคญัที2สดุ

สาํหรบัน้องคะ่ หรอื ราคา (ทกุคนหวัเราะ) 

วริณีุ : ไมต่อ้งถามอะไรหนูเลย ราคา 

Moderator : อนัดบัแรกเลยหรอคะ่ ทกุคนเลยหรอคะ่ 

กฤษณะ: ไม ่คณุภาพ อนัดบัแรก 

วไิลวรรณ : คณุภาพคะ่ 

กติต ิ : คณุภาพ 

ชนนัดา : คณุภาพ 

อรสิา : คณุภาพ 
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ภานุพงศ ์ : แฟชั 2น 

Moderator : แฟชั 2นดว้ยหรอ (ภานุพงศ ์พยกัหน้า) วา่ยงัไงล่ะคะ่ 

ภานุพงศ ์ : กเ็หมอืนคนอื2น ที2ใสย่งัไงกใ็สต่ามอยา่งนั 7น  

Moderator : เสื7อตวัใหญ่ๆอยา่งนั 7นหรอ 

ภานุพงศ ์ : ครบัผม 

Moderator : แบบยี2หอ้อะไรกต็ามเพื2อน 

ภานุพงศ ์ : แบบรปูแบบรปูทรง 

Moderator : เวลาซื7อชดุนักเรยีนน้องๆชอบยี2หอ้เดมิหรอืว่าเปลี2ยนไปตลอดเวลา 

วริณีุ,ภานุพงศ ์ : เปลี2ยน 

วไิลวรรณ,กฤษณะ: ยี2หอ้เดมิ 

กฤษณะ: ตอ้งดูกอ่นว่า ยี2หอ้ที2เราซื7อมาแลว้ถกูใจมากจ็ะใชม้นัแต่ไป ว่าถา้เราไมโ่อเค กบัมนัเรา

กจ็ะเปลี2ยนไปเรื2อยๆ จนกว่าเราจะถกูใจ  

Moderator : แลว้น้องละคะ่ (หนัไปทางอรสิา) 

อรสิา : ยี2หอ้เดมิ เพาะ เหมอืนเราใสม่ารูส้กึว่าเราชอบ เรากเ็ลยซื7ออนันี7 

วริณีุ : ตดิแบรนด ์(พยกัหน้า) 

อรสิา : ไมอ่ยากเปลี2ยน 

กฤษณะ: ไมอ่ยากเปลี2ยนเหมอืนกนัถา้มนัถูกใจแลว้ 

Moderator : แลว้เมื2อกี7น้อง 2 คนบอกเปลี2ยน (หนัไปทางวริณีุกบัภานุพงศ)์ ดจูากอะไร 

วริณีุ : น่าจะเป็นตอน ม.ตน้ อยา่งนี7ผูป้กครองซื7อให ้เพราะว่าตดิแบรนด ์นิดนึงอะไรแบบนี7 

พอโตขึ7นมาแบบ ม.ปลายกน่็าจะซื7อเอง กอ็าจจะดรูาคาว่ายี2หอ้ที2เราใสม่นัแพงกว่ายี2หอ้นี7นะ ถา้



 

 

128

ซื7อใหมอ่ะไรอยา่งนี7 ถา้เป็นเสื7อนี7กจ็ะเน้นที2ความสะดวกที2แบบวา่ถา้ซื7อของโรงเรยีนมนักแ็บบว่า

เสื7อตรงตราของโรงเรยีนไมต่อ้งเปล่าอะ่คะ่ 

Moderator : ไมต่อ้งปกัเอง 

วริณีุ : ใช ่ปกัเอง เราปกัเฉพาะเสื7ออยา่งเดยีว อะไรแบบนี7 

ภานุพงศ ์ : กค็ลา้ยๆเขา (วริณีุ) แบบถา้ซื7อเสื7อมากไ็มต่อ้งเอาไปป ั �มตราของโรงเรยีน ให้

เลาะอะไร 

Moderator : แบบเขามมีาใหห้มดเลย 

(ทกุคนพยกัหน้า) 

วริณีุ : ใช ่ปกัเฉพาะชื2อ 

Moderator : แลว้น้อง (วไิลวรรณ) เปลี2ยนเพราะ 

วไิลวรรณ : เหมอืนมยีี2หอ้อะไรกด็ูกอ่นว่า มคีณุภาพมากพอแคไ่หนกซ็ื7อ 

Moderator : คณุภาพจากเนื7อผา้หรอคะ่ 

วไิลวรรณ : (พยกัหน้า) คะ่ 

Moderator : อยา่งนี7คอืไม่เปลี2ยนกนัหมดเลย (ใชม่อื) 

ชนนัดา : กม็เีปลี2ยนบา้ง ตอนแรกกใ็ชต้ราของที2โรงเรยีน แตว่่าเรากส็ามารถเลอืกใชไ้ดเ้องว่า

อยากใชแ่บบไหน กไ็ปเลอืกซื7อเอา 

กติต ิ : กใ็ชต้ราของโรงเรยีนมาตลอด 

Moderator : ใชต้ราโรงเรยีนตลอด เหมอืนเดมิตลอด 

กติต ิ : ใชค้รบั 

Moderator : เพราะวา่ที2โรงเรยีนมนัสะดวกหรอืเปล่าคะ่ 

วริณีุ : ใช ่มนัสะดวกกว่า พอจ่ายตงัคเ์ขากเ็อามาใหเ้ลย กค็อืไม่ตอ้งไปซื7อขา้งนอกที2อื2น 



 

 

129

Moderator : หากตอ้งเปลี2ยนยี2หอ้ จะรูส้กึอยา่งไร มั 2นใจไหม ว่าเปลี2ยนยี2หอ้ใหมใ่สแ่ลว้มนั

จะดดูเีหมอืนเดมิไหมหรอืยงั 

วริณีุ : มนักไ็ม่มั 2นใจแตเ่รากต็้องลอง  

กฤษณะ: ตอ้งลอง 

ชนนัดา : ตอ้งลอง 

(ทกุคนพยกัหน้า) 

วริณีุ : ถา้ไมไ่หวกย็ี2หอ้เดมิ 

Moderator : กค็อืมคีวามกงัวลใจนิดนึ2งใชไ่หม 

(ทกุคนพยกัหน้า) 

วริณีุ : ใช ่

Moderator : เคยเปรยีบเทยีบยี2หอ้ที2เราใสก่บัยี2หอ้ที2เพื2อนใสไ่หม 

วริณีุ : เคย 

(ทกุคนพยกัหน้า) 

Moderator : แลว้รูส้กึยงัไง 

อรสิา : กบ็างทขีองเพื2อน บางทสีมีนัอะ่ ดว้ยความแบบของเราคนละยี2หอ้กนั ของเพื2อนอาจจะ

บางกว่าเราเหน็กอ็ยากใส่อะไรอยา่งนี7หรอืบางทเีหน็ของเพื2อนแบบเขา้รปู กอ็ยากใส่บา้ง 

กติต ิ : กเ็คยเปรยีบกบัของเพื2อน บางทขีองเขากเ็ขม้กว่า บางทกีอ็่อนกว่า 

Moderator : แลว้ชอบแบบไหน ชอบแบบที2เราใสม่ากกว่าหรอืชอบแบบที2เพื2อนใสม่ากกว่า 

กติต ิ : ชอบแบบที2เราใสม่ากกว่า 

Moderator : ชอบของเราใสม่ากว่าเพราะว่าเราเลอืกมาดแีลว้ว่าง ั 7น 

กติต ิ : ใช ่(พยกัหน้า) 
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ชนนันดา : ใช ่

Moderator : แลว้น้องหละ่ (ชนนัดา) 

ชนนัดา : กเ็หมอืนกนั ชอบที2สคีะ่ของเราดดูกีว่าอยูแ่ลว้ ตอ้งคดิอยา่งนี7เสมอ 

กฤษณะ: กเ็คยเปรยีบเทยีบกด็วู่าของเพื2อนเรากบัของเราว่าที2เราใสก่ด็อียูแ่ลว้นะ กด็ขูองเพื2อน

ว่าจะดกีว่า จะเหมอืนของเราหรอืแยก่ว่าถา้ดกีว่า กเ็อ๊ะ ของเราใสก่ด็แีลว้นะ ถงึแมข้องเพื2อนจะ

ดกีว่าเพราะเราอาจจะไม่ตงัคไ์ปซื7อเหมอืนเพื2อน เรากค็ดิว่าของเราดอียูแ่ลว้ 

วไิลวรรณ : ไมเ่คยเปรยีบเทยีบเพราะของเราดอียูแ่ลว้ 

(ทกุคนหวัเราะ) 

ภานุพงศ ์ : ไมเ่คยเปรยีบเทยีบเพราะชอบของตวัเอง 

วริณีุ : กม็คีะ่ กจ็ะเปรยีบเทยีบเพราะของเราซื7อถกูกว่า เพื2อนกจูะบอกว่าเนี�ยซื7อมาถกูกต็อ้ง

มาซื7อใหมบ่่อยๆนะ ของเขากค็อืซื7อมาแพงแลว้ใสไ่ดน้าน 

Moderator : ของเขาดทูี2ความคงทน 

วริณีุ : ใช ่แต่หนูดทูี2ราคา ถา้เกา่กซ็ื7อใหมอ่ะไรอยา่งนี7 

Moderator : แลว้เวลาไปซื7อชดุนกัเรยีนตั 7งใจไปจากบา้นเลยหรอืเปลา่ว่าจะไปซื7อยี2หอ้อะไร 

วริณีุ : ไม ่สว่นมากกไ็ปดูก ็เอ๊อ กระโปรงผา้นี7มนัดวี่ะ เอ๊ย อนันี7ดกีว่า กค็อืไปสบืมาดกู่อน 

ภานุพงศ ์ : ไมเ่คย กต็อ้งไปเลอืกด ู

วริณีุ : บางทยีี2หอ้ใหม่ๆ  มนัมาแลว้เรายงัไมรู่อ้ะไรอยา่งนี7 

วไิลวรรณ : ไปเลอืกที2รา้น 

กฤษณะ: กค็ดิไวก้อ่น แตว่่าที2นั 2นมนัไมม่เีรากต็อ้งไปดแูตว่่าเรากม็คีดิไวก้่อนว่าใชย่ี2หอ้อะไร 

กติต ิ : กไ็ปเลอืกที2รา้นครบั 
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อรสิา : คดิไปจากบา้นว่าอยากซื7อยี2หอ้นี7 เพระวา่เหมอืนเคยใสย่ี2หอ้นี7กร็ูส้กึว่าตวัเองมั 2นใจกบั

ยี2หอ้นี7 

Moderator : ในเรื2องของยี2หอ้ที2ไมรู่จ้กัมผีลต่อการซื7อไหมอะ่ หมายความว่ายี2หอ้นี7ดมีาก 

กบัอกียี2หอ้หนึ2ง ยี2หอ้ชา้งน้อยอยา่งนี7ไมเ่คยไดย้นิชื2อเลย ไมรู่จ้กัอะ่มนัมามาจากไหน แลว้น้องจะ

พจิารณาจากอะไรอะ่คะ่ 

กฤษณะ: จากคณุภาพอกีแหละ 

วริณีุ : อมื จากคณุภาพอะพี2ถา้แบบ ถา้หนูวา่ยี2หอ้ขึ7นมาใหมแ่ต่อาจจะถูกกว่าแต่คณุภาพ

พอๆกนักน่็าจะนะลองดนูิดนึง 

Moderator : แลว้กลวัหรอืเปลา่ว่าเลอืกที2เราใสจ่ะไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากเพื2อน อยา่งที2พี2

บอกว่า ยี2หอ้ชา้งน้อยอยา่งนี7  

วริณีุ :ไม ่ไม ่

(ทกุคน : ไมก่ลวั) 

ชนนัดา : ใครมานั 2งสงัเกต 

อรสิา : ใครมานั 2งสงัเกต 

กฤษณะ: ใครมานั 2งเปิดป้าย 

(ทกุคนหวัเราะ) 

Moderator : แลว้แบบไมก่ลวัเพื2อนถามเหรอ 

กฤษณะ: ถามเรากต็อบ 

วริณีุ : ไมถ่ามเรากต็อบยี2หอ้นี7 

กฤษณะ : บางทเีพื2อนอาจจะไมอ่ยาก 

วริณีุ : เพื2อนอาจบอก อุ๊ย! ดหีว่ะ อนันี7มนัดดูกีว่าอะ่ อะไรอยา่งนี7 เพื2อนถามกแ็นะนําซื7อตอ่ไป

งี7 



 

 

132

Moderator : แลว้ถา้เกดิซื7อมาของเราไมด่อีะ่ แลว้เพื2อนถามใส่ไรอ่ะ 

กฤษณะ: กบ็อกว่าใสข่องยี2หอ้นี7 มตีงัคซ์ื7อแคน่ี7 

(ทกุคน หวัเราะ) 

Moderator : แลว้คดิอยา่งไรที2บางยี2หอ้มกีารรบัตดัตามคาํสั 2งซื7อของลกูคา้ แบบของเรา

โดยเฉพาะเลยอะ่ 

วริณีุ : กด็นีะ 

ทกุคน : กด็ ี

Moderator : เพราะวา่อะไร 

กฤษณะ: เพราะวา่มนัสะดวก 

วริณีุ : ตามใจเรา อยา่งนี7 อยา่งนี7 

ภานุพงศ ์ : เพราะวา่อยากไดอ้ยา่งที2เรา อยากได ้

ทกุคน : ใช ่

Moderator : คดิอยา่งไรที2บางยี2หอ้ที2มสีาํหรบัไซตพ์เิศษอ่ะ 

ทกุคน : ด ี

ภานุพงศ ์ : กด็อีะ่ เขาจะไดม้เีสื7อที2เขา้กบัเขา 

อรสิา : เขาใสไ่ด ้

กฤษณะ: ทุกคนจะมเีสื7อใส ่

ภานุพงศ ์ : เออ 

ชนนัดา : แลว้ไซตม์นัสะดวกดว้ย 
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Moderator : แลว้ถา้หากชดุนักเรยีนที2เราซื7อมามนัไม่พอใจอะ่ มนัอาจจะใหญ่ไป เลก็ไป 

เออ เลก็ไปมนัคงไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ อาจจะใหญ่ไปอะไรแบบนี7 แลว้เราจะกลบัไปซื7อใหม่ไหม หรอืว่า

ทนใสไ่ปอกีปี 

วริณีุ : กเ็อาไปแกท้ี2รา้น 

Moderator : แลว้คนอื2นหละ่คะ่ จะไปแก ้หรอืจะไปซื7อใหม ่

กฤษณะ: ใสไ่ปเหอะเนอะ (หนัไปทางชนันดา) ใสไ่ปกอ่นจนกว่าจะซื7อใหม ่

ชนนัดา : กใ็สไ่ป แลว้เอาไปแก ้

อรสิา : ใสไ่ปกอ่น แลว้คอ่ยซื7อใหม ่

วไิลวรรณ : ยงัไมซ่ื7อใหม ่

ภานุพงศ ์ : ซื7อใหม ่

Moderator : ซื7อใหม ่เพราะบา้นรวย 

(ทกุคน หวัเราะ) 

ภานุพงศ ์ : ซื7อใหม ่แลว้ตวัที2มนัใหญ่กเ็กบ็ไวใ้สปี่อื2น 

ทกุคน : ออ่ 

ภานุพงศ ์ : หรอืไปใหค้นอื2นกไ็ด ้เผื2อมนีงมนี้อง 

Moderator : อยา่งที2พี2ถามเมื2อกี7 พอเวลาซื7อชดุนักเรยีนมาแลว้ตอ้งไปทาํอะไรอยา่งอื2นไหม 

อยา่งกระโปรง บางคนแบบว่าเอาไปทาํจบีเพิ2มเตมิ แลว้มใีครตอ้งไปทาํอะไรใหม่ไหม 

ชนนัดา : กม็ตีดั 

อรสิา : ตดัใหม้นัสั 7น 

วริณีุ : ตดัใหม้นัสั 7นนิดนึง 

Moderator : ตดัใหม้นัสั 7นแคเ่รื2องนี7เรื2องเดยีว 
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อรสิา : ใช ่

ชนนัดา : กใ็หเ้ขา้รปูเฉยๆ 

Moderator : แลว้เรื2องเสื7อหล่ะ 

ชนนัดา : เสื7อมนัปกตอิยูแ่ลว้ 

วริณีุ : ใช ้(พยกัหน้า) เสื7อมนัปกตอิยูแ่ลว้ 

Moderator : แลว้อยา่งน้องผูช้ายหล่ะค่ะ ตอ้งไปทาํอะไรอยา่งอื2นหรอืเปล่า 

กฤษณะ: ไมน่ะ 

(ภานุพงศ ์และกติต ิสา่ยหน้า) 

Moderator : แลว้ไอก้ารที2เราทาํอะไรอยา่งนี7 มนัทาํยากหรอืเปล่า หรอืทาํไดท้ั 2วไป 

ทกุคน : ไม ่

วริณีุกบัชนันดา : ทาํไดท้ั 2วไป 

Moderator : งา่ย 

วริณีุ : รา้นทั 2วๆ ไปอ่ะคะ่ 

Moderator : แลว้เวลาในการเลอืกซื7อชุดนักเรยีนเนี�ย ใหค้วามสาํคญักบัเวลาการซื7อมาก-

น้อยแค่ไหน จะยอมเสยีเวลาไหมแต่ไดข้องถูกใจ หรอืเอางา่ยๆ ที2รา้นมอีะไรกเ็อาอย่างนั 7นอะ่ 

หรอืแบบยอมเดนิอะ่ แบบเลอืกเอาแบบของถูกใจ 

กฤษณะ: เดนิ 

(ที2เหลอืตอบพรอ้มเพยีงกนัว่า เดนิเลอืก) 

วริณีุ : เดนิเลอืก 

ภานุพงศ ์ : เลอืกดกีว่า 

ชนนัดา : เดนิ 



 

 

135

Moderator : เพราะวา่ 

กฤษณะ: มนัจะไดข้องด ี

ชนนัดา : สมมุตวิ่าถา้เราไมเ่ลอืก เวลาเราไดข้องอะไรมาที2มนัไม่ดอีะไรอยา่งนี7 จะไดไ้ม่ตอ้งเสยี

ตงัคใ์หม ่

กฤษณะ: เรากไ็ม่อยากไปเอามนั 

วริณีุ : ตอ้งเสยีตงัคซ์ื7อใหม ่

ชนนัดา : ตอ้งมาเสยีตงัคซ์ื7ออกี 

Moderator : แลว้สว่นใหญ่เวลาซื7อชดุนกัเรยีนจะซื7อพรอ้มกนัทั 7งชุด หรอืว่าจะแยกซื7ออะ่ค่ะ 

ชนนัดา : พรอ้มกนัไปเลย 

วริณีุ : พรอ้มกนั แต่อาจจะมแีบ่งยี2หอ้ 

ชนนัดา : แบ่งยี2หอ้? 

วริณีุ : บางครั 7งกระโปรงยี2หอ้นี7ดกีว่า เสื7อไมด่ ี

กฤษณะ: ยี2หอ้นี7ด ี

Moderator : กระโปรงยี2หอ้อะไรด ี

วริณีุ : สว่นมากที2ใสก่ส็มอ 

Moderator : ของตราสมอ แลว้เสื7ออะ่ 

วริณีุกบัชนันดา :กข็องสมอ 

อรสิา :สมอ 

กฤษณะ: เสื7อของณัฐศลิป์ดทีี2สดุ 

วริณีุ : ใช ่เพราะไมต่อ้งไปปกัเพิ2ม อะไรมากมาย 
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กฤษณะ: เนื7อผา้มนักด็ ี

Moderator : แลว้อยา่งกางเกงอะ่ค่ะ นี7น้องซื7อพรอ้มกนัหรอืซื7อแยก 

ภานุพงศ,์กติต ิ : พรอ้มกนั 

กฤษณะ: ซื7อพรอ้มกนั 

Moderator : แลว้น้องหล่ะคะ่ (วไิลวรรณ) 

วไิลวรรณ : กซ็ื7อคนหล่ะยี2หอ้คะ่ กระโปรงของสมใจนึก เสื7อของน้อมจติต ์

อรสิา : ใสข่องสมอ 

Moderator : ทั 7งชดุ 

อรสิา : ทั 7งชดุ 

Moderator : ใสส่มอ เท่หเ์สมอ 

กฤษณะ: เท่หเ์สมอ 

(ทกุคน หวัเราะ) 

Moderator : เพราะเหตุใดถงึจะซื7อชดุนกัเรยีนใหมห่ล่ะ คะ่ 

ภานุพงศ ์ : มนัเกา่ 

วริณีุ : อาจจะขาด 

กฤษณะ: มนัขาดชาํรดุ เลก็ 

วไิลวรรณ,อรสิา : มนัเหลอืง 

ชนนัดา : แลว้ขึ7นม.4 ดว้ยเลยตอ้งเปลี2ยน 

Moderator  : แลว้ถา้เกดิเปลี2ยนปีอะ่ ม.4 กบั ม.5 มนัใชช่ดุเหมอืนกนั 

ชนนัดา : ถา้หากเปลี2ยนปีกต็้องดวู่าตวัไหนที2มนัเก่ากซ็ื7อใหมอ่ะไรอยา่งนี7 
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Moderator : แลว้น้องหล่ะ (กติต)ิ 

กติต ิ : สมีนัซดี 

Moderator : แลว้กระโปรงกบักางเกงเหมอืนหนัหรอืเปล่าคะ่ วา่ถา้เกา่กต็อ้งเปลี2ยนใหม ่

วริณีุ : กม็ขีาดบา้ง 

Moderator : สว่นใหญ่จะซื7อชดุนกัเรยีนชว่งไหนคะ่ ชว่งเปิดเทอมหรอืกลางเทอม 

ทกุคน : เปิดเทอม 

ชนนัดา  : กอ่นเปิดเทอม จะไดไ้มวุ่่นวาย 

วริณีุ  : ใช ่

Moderator : แลว้จะซื7อชดุนักเรยีนครั 7งเดยีว หรอืทยอยซื7อ 

ชนนัดา : กค็รั 7งเดยีว 

วริณีุ : กค็รั 7งเดยีวเลย ทเีดยีวเลย 

Moderator : เวลาไปซื7อชดุนกัเรยีนแต่ละครั 7งจะไปกบัใคร และกค็นนั 7นอะ่ มสีว่นชว่ยในการ

ตดัสนิใจไหม 

วริณีุ : น่าจะเป็นเพื2อนมากกว่า 

กฤษณะ: เพื2อน 

วไิรวรรณ : แม ่

ชนนัดา : แม ่

กติต ิ : แม ่

อรสิา : ไปกบัแม ่

Moderator : แลว้แบบพ่อแม ่หรอืเพื2อนมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจไหม 
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กฤษณะ: เพื2อนม ี

วริณีุ : ม ีเอ๊ะเนี�ยแกตวันี7ฉนัใสอ่ยู่นะ ซื7อดนีะ อาจจะมแีบบนิดนึง 

กฤษณะ: แต่เรากช็ว่ยกนัออกความคดิเหน็ 

Moderator : แลว้ถา้เป็นแมห่ละ่คะ่ 

ชนนัดา : ถา้เป็นแม ่เขาจะคอยบอกว่าชดุนี7ถกูระเบยีบนะ อะไรอยา่งนี7 เราควรใสใ่หญ่กว่าตวั

หน่อยมนัจะไดด้ดูหีน่อยนึง 

Moderator : แลว้ในการเลอืกซื7อชุดนกัเรยีนราคาเป็นปจัจยัในการเลอืกซื7อมากกกว่า 

วริณีุ : ใช ่

Moderator : แลว้น้องคนอื2นมอียา่งอื2นไหมคะ่ 

ชนนัดา : ราคาเป็นเรื2องปกต ิ

กฤษณะ: กต็อ้งคดิด ู

วไิลวรรณ : คณุภาพ 

Moderator : แลว้ของน้องหล่ะค่ะ (ภานุพงศ)์ 

ภานุพงศ ์ : ราคา 

กติต ิ : คณุภาพ 

อรสิา : คณุภาพ 

Moderator : แลว้มปีจัจยัอื2นที2เปรยีบเทยีบกบัราคาบา้งไหม อยา่งเรื2องความมชีื2อเสยีงของ 

ยี2หอ้อะไรอยา่งนี7 แบบยี2หอ้นี7ดงัอะไรแบบนี7มผีลไหม 

กฤษณะ: กท็าํใหเ้ราอยากซื7อ 

วริณีุ : แคอ่ยาก ตอ้งดูก่อนว่าตงัคเ์ราพอไหม 

กฤษณะ: ถา้หากคุณภาพพอๆ กบัที2เราใสอ่ยูแ่ลว้ เราเอาที2เราใสด่กีว่า 
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วริณีุ : แบบคณุภาพพอๆ กนั 

Moderator : แลว้เชื2อหรอืเปล่าวา่แบบราคาสงู คุณภาพตอ้งสงูตาม 

ทกุคน : ไม ่

วริณีุ : ไมเ่ชื2ออะ่ 

Moderator : เพราะ 

ชนนัดา : เพราะมนัอาจไม่ด ี

กฤษณะ: ราคามนัมนัแพง ตามแบบ 

วริณีุ : ใช ่มนัเป็นบางอยา่งอะ่พี2 บางอยา่งแบบมนัเป็นยี2หอ้ดว้ย อุ๊ยแบรนดด์งัอะ่แตค่ณุภาพก็

ตลาดนัดอะไรอยา่งนี7 

(ทกุคน หวัเราะ) 

Moderator : หากซื7อยี2หอ้ของเรามนัแพงกว่ายี2หอ้อื2น แลว้เราซื7อมาแลว้นะ แลว้เราคดิว่า

มนัแพงกว่าเพราะอะไร 

วไิลวรรณ : น่าจะเป็นคณุภาพ แลว้กแ็บรนด ์

ภานุพงค ์ : คณุภาพ 

อรสิา : บางทแีบรนดด์งัไป มนักข็ึ7นราคาไปเรื2อยๆอะไรอยา่งนี7 

Moderator : แลว้คดิยงัไงว่าชดุนี7แพงกว่า แต่มนัมปีระกนัหลงัการขายอะ่ 

(ทกุคน กด็)ี 

กฤษณะ: กด็น่ีะ มนัทาํใหเ้ราแบบกโ็อเคที2แบบจะใสข่องเขา แลว้เขารบัผดิชอบ ในสิ2งที2เขาทาํ 

สมมุตวิ่าเขาทาํงานออกมาไมด่ ี

วริณีุ : สมมุตวิ่ากระดุมหลุดอยา่งนี7 

กฤษณะ: ใช ่แลว้เขาประกนัใหเ้รา เรากโ็อเคอะ่ เขารบัผดิชอบ 
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Moderator : คนอื2นเหมอืนกนัปะ่คะ่ 

ชนนัดากบักติต ิ : เหน็ดว้ย 

อรสิา :เหน็ดว้ย 

Moderator : สว่นใหญ่ชดุนร. ซื7อจากไหนกนั 

วริณีุ : หา้ง 

ภานุพงค ์ : โรงเรยีน 

ชนนัดา : ศนูยข์ายเลย 

Moderator : ไปที2ศนูยเ์ขาเลยใชป่ะ่คะ่ 

ชนนัดา : (พยกัหน้า) ใช ่

อรสิา : ซื7อที2โรงเรยีน 

กติต ิ : รา้นคา้แถวบา้น 

กฤษณะ: โรงเรยีน 

วไิลวรรณ : โรงเรยีน 

Moderator : แลว้ทาํเลของรา้นที2ขายตอ้งมลีกัษณะยงัไงค่ะ 

วริณีุ : ไปสะดวก มรีถต่อไป 

ชนนัดา : ไปงา่ยค่ะ 

วไิลวรรณ : สะดวก 

Mpderator : สะดวกอยา่งเดยีวเลย 

กฤษณะ: สะดวก สะอาด 

Moderator : แลว้ถา้เกดิเกดิรา้นยี2หอ้ที2เราใสอ่ยูป่ระจาํมนัอยูไ่กลเราจะไปไหม 
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กฤษณะ: ถา้เราอยากไดม้นั ถา้มนัอยูไ่กล 

ชนนัดา : อยากไดก้ต็อ้งไป 

อรสิา :ตอ้งไป 

Moderator : แลว้ถา้เกดิรา้นนี2ที2เราไปมนัมสีนิคา้พรอ้มบรกิารเสมออะ่ มนัทาํใหเ้ราอยากไป

รา้นนี7บ่อยๆไหม 

อรสิา : อยาก 

วริณีุ : อยาก 

กติต ิ : อยาก 

กฤษณะ: กอ็ยาก เพราะว่าเราไปแลว้ได ้เรากอ็ยากไปอกี 

ชนนัดา : แลว้ไดเ้ลยที2เดยีว 

วริณีุ : เพราะมนัไมเ่สยีเวลา ตอ้งไปที2อื2นอะไรอย่างนี7 

Moderator : แลว้นอกจากปกัชื2อแลว้ตอ้งการอะไรอยา่งอื2นอกีไหม ถา้เกดิไปซื7อชดุนักเรยีน

แลว้ 

(ทกุคน : ไมน่่ะ) 

กฤษณะ: แคป่กัตราใหเ้รามนักโ็อเค 

อรสิา : แคป่กัชื2ออยา่งเดยีว 

Moderator : แลว้ภายในรา้นขายชดุนกัเรยีนที2เราซื7ออยากใหข้ายอะไรอยา่งอื2นอกี 

กฤษณะ: กต็อ้งขายอปุกรณ์การใส ่

วริณีุ : ถุงเทา้ รองเทา้ ทกุอยา่งอะ่พี2 

อรสิา : เครื2องแต่งกาย 

กฤษณะ: ที2มนัเกี2ยวกบัชุดนักเรยีน 
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ชนนัดา : ที2มนัเกี2ยวกบัชุดนักเรยีน กระเป๋าอะไรแบบนี7 

Moderator : แลว้ถา้เกดิแบบวา่ที2เราไปซื7ออะ่ อยากใหม้ขีายแบบทกุยี2หอ้/ยี2หอ้เดยีวอ่ะคะ่ 

(ทกุคนประสานเสยีง ทกุยี2หอ้) 

Moderator : ทกุคนเหน็ดว้ยว่าทกุยี2หอ้หมดเลย 

(ทกุคน ใช)่ 

Moderator : แลว้ถา้เกดิแบบวา่มชีดุนักเรยีนขายทางInternetจะเขา้ไปซื7อไหม 

กฤษณะ: ดแูต่ไมซ่ื7อ มนัไมเ่หน็อะ่ มนัมแีตร่ปู 

วริณีุ : ใช ่บางทเีขาอาจจะfackชั 7นมาว่า เนี7ยsizeแค่เนี7ยอาจจะเอาsizeอื2นมาใหเ้อาอะไรอยา่ง

นี7 

Moderator : แลว้น้องรูจ้กัยี2หอ้ตา่งๆมาจากไหนอะ่คะ่ 

วริณีุ ;TV 

กฤษณะ:โฆษณา TV เพื2อน 

วริณีุ : เพื2อน 

ภานุพงค ์ : โฆษณา 

Moderator : แลว้ถา้เกดิยี2หอ้ที2เราใชอ้ยู่มนัถกูใจ เราจะแนะนําใหค้นอื2นไหม 

กฤษณะ: แนะนํายี2หอ้เราใหเ้พื2อน 

วริณีุ : แนะนํา กจ็ะชอบเมาทก์นั ว่าแกชั 7นซื7อแบบนี7มาอนันี7ไมด่น่ีะ ลองมาซื7อใสด่นู่ะ 

กฤษณะ: ไมน่ะ 

อรสิา : แนะนํา 

Moderator : แลว้ถา้เกดิมนี้อง ใหน้้องใสต่ามไหม 
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ชนนัดา : แลว้แต ่

กฤษณะ: กแ็ลว้แต่เขา 

วริณีุ : แลว้แตม่นั 

Moderator : มโีฆษณาชดุอะไรบา้งที2ทกุคนจาํได ้

กฤษณะ: สมอ ชา้งแมมมอธ 

อรสิา : สมอ ชา้งแมมมอธ 

วริณีุ : แมมมอธ 

Moderator : สมอ จาํไดย้งัไง 

กฤษณะ: มนักเ็อาตรามาโชว ์

วริณีุ : มนัมอีนันึงอะ่ ที2มนันอนแลว้ตื2นขึ7นมามนัจะไปเรยีน แลว้พอ่มนัใสช่ดุนร.มนัไปอะ่ อนั

นี7จาํไดแ้มน่เลย 

กฤษณะ: เออๆ 

Mpderator : แลว้ของชา้งแมมมอธอะ่เป็นยงัไง 

อรสิา : มนัแปลกๆอ่ะ 

กฤษณะ: มนัเดนิชดุนกัเรยีนมาแลว้กป็ะทะกนั2ฝา่ยอะ่ 

Moderator : แลว้มใีครจาํไม่ไดบ้า้ง มบีา้งไหม ไมม่เีลยหรอ จาํไดห้มดเลย 

กฤษณะ: เพราะมนัเป็นยี2หอ้ที2ออกมาบ่อยๆกเ็ลยจาํได ้

วริณีุ : ชว่งก่อนจะเปิดเทอม 

กฤษณะ: แลว้กน้็อมจติต์นี2 ป้ายตรามาก่อนเลย 

Moderator : แลว้ถา้มโีฆษณาบอกว่าใสย่ี2หอ้นี7แลว้ เท่ห ์ไมเ่ก่าเลย เชื2อปะ่ 
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(ทกุคน ไม่เชื2อ) 

วริณีุ : พี2ไมเ่ชื2อหรอก มอีะไรบา้งที2ใสแ่ลว้ไมเ่กา่ จรงิๆนะ ไมเ่กา่กข็าดอะ่ 

Moderator : ทกุคนคดิว่าโฆษณาชุดนกัเรยีนควรผา่นสื2อใดมากที2สดุ 

(ทกุคน TV) 

Moderator : มสีว่นลดแบบใดบา้งที2ทกุคนอยากไดเ้ป็นพเิศษ 

วริณีุ : ลดราคา Sale 50% 

อรสิา : ลดราคา 

กฤษณะ: ลดราคา 

Moderator : ลดราคาทุกคนเลยหรอ 

(ทกุคน พยกัหน้า) 

Moderator : หากทางรา้นมลีดราคากบัแจกของแถม มผีลอยากซื7อยี2หอ้นี2ไหม 

(ทกุคน ม)ี 

กฤษณะ: แต่ถา้เขาแจกมาแต่มนัไม่ไดคุ้ม้กบัสว่นที2เราซื7อมา 

วริณีุ : สมมุตวิ่าเสื7อตวันึง400แต่ของแถมมนั20 

Moderator : ถา้ยี2หอ้เดมิที2เราใชอ้ยู่มนัไมล่ดราคา แต่ยี2หอ้อื2นมนัลด เราจะใชย้ี2หอ้ เดมิหรอื

เปลี2ยนไปใชย้ี2หอ้ใหม ่

วริณีุ : ยี2หอ้ใหม ่

กฤษณะ: ดกูอ่น 

ชนนัดา : ดกูอ่น 

อรสิา : ดกูอ่น 
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วไิลวรรณ : ดกูอ่น 

Moderator : ดอูะไร 

อรสิา : คณุภาพ 

ชนนัดา : ว่ามนัลดมากน้อยเพยีงใด 

กฤษณะ: และคณุภาพอะไรอยา่งนี7 ถา้มนัลดไปแลว้คณุภาพไม่ดกีอ็ยา่ลด 

วริณีุ : กป็ระหยดัเงนิไง 

Moderator : ถา้เกดิไดย้นิว่าตราสมอ หล่อ เท่ห ์แบรนดแ์นมไทย รูส้กึอยา่งไร อยากใสข่ ึ7น

ไหม 

กฤษณะ: เหอะ(สา่ยศรีษะ) 

วริณีุ : หวัเราะ 

อรสิา : หวัเราะ 

วไิลวรรณ : หวัเราะ 

Moderator : รูส้กึยงัไง 

วริณีุ : ไดย้นิก.็.. 

กฤษณะ : อกีแลว้หรอ มนัจะใชห้รอืเนี2ย 

Moderator : ถา้เกดิตราชา้งแมมมอธ นกัเรยีนพนัธใ์หม ่

กฤษณะ : ยิ2งไปใหญ่เลยอะ่พี2 

วริณีุ  : มนัเฉยๆอะ่ ทุกยี2หอ้มนัไดย้นิแลว้กเ็ฉยๆอะ่ 

กฤษณะ : มนัคอืมนัเป็นแบรนดข์องเขา เขาจะตอ้งทาํอยูแ่ลว้ 

วริณีุ  : ใช ่



 

 

146

Moderator : แลว้ถา้เกดิถงึเกา่กน้็อมจติตอ์ะ่ 

วริณีุ  : กเ็ฉยๆน่ะ มนัไม่ไดอ้ะไรกบัสโลแกนแต่ล่ะยี2หอ้อยูแ่ลว้ไง 

ชนนัดา  : มนัไมไ่ดอ้ะไร 

กฤษณะ : อมื… 

อรสิา  : เหมอืนโปรโมตสนิคา้ 

Moderator : สดุทา้ยนี7พี2อยากใหทุ้กคนพดูถงึประสบการณ์ที2ใสม่าแต่ละ่คนเป็นยงัไงบา้ง 

วริณีุ : มตีอนเสื7อตวัเกา่ใสแ่ลว้ ใสน่านๆแลว้ขอบ(ปกคอ)มนัรดีบ่อยๆไง แลว้มนัป ั 2นเครื2อง

ใชป่ะ่ แลว้คอมนัขาด มนัเปื2อยแลว้ขาดออกมาเลย ตลกอะ่ 

Moderator : ของยี2หอ้อะไร 

วริณีุ  : ของโรงเรยีนณัฐศลิป์ 

Moderator : แลว้น้อง(ภานุพงค)์มปีระสบการณ์อะไรดีๆ  ชอบยี2หอ้ไหนเป็นพเิศษ 

ภานุพงค ์ : สา่ยศรีษะ 

กฤษณะ : มีๆ หนูใสย่ี2หอ้ณัฐศลิป์ เนี2ยชดุหนึ2ง3ปี 

วริณีุ  : จรงิหรอ ทนทานมาก 

กฤษณะ: ถงึมนัจะยงัไง แตห่นูเป็นคนที2ใสช่ดุนกัเรยีนประหยดันะพี2 ขาดแลว้หนู กเ็ยบ็ใส ่กใ็ส่

ทั 7งๆที2มนัเยบ็นั 2นแหละ ถงึยงัไงหนูกใ็ส ่เพราะว่าผา้มนัยงัดอียู ่

Moderator : แลว้คนอื2นมอีกีไหมคะ่ 

อรสิา : มกีเ็คยใสต่ราสมอ กระโปรงเวลาใสไ่ปนานๆแลว้กร็ดีไปบ่อยๆแลว้สมีนัจะชอบซดี 

วริณีุ  : ซดีใชไ่หม มนัเป็นหงอกๆเทา 

อรสิา  : ใช ่แลว้มนักแ็บบแปลกๆดา่งๆอะ่ 

วริณีุ  : น่าเกลยีดอะ่ 
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Moderator : แลว้กางเกงมปีญัหาซดีบางปะ่ 

วริณีุ : เป็นรอยไง เคยเหน็ของเพื2อนอะ่พี2 เป็นรอ่งแบบน่าเกลยีดมาก เป็นสนํี7าตาลออกมา

เลย ตรงจบีที2มนัรดี 

Moderator : สดุทา้ยนี7พี2กข็อขอบคณุทุกคนมากน่ะคะ่ที2ใหค้วามร่วมมอืเป็นอยา่งด ีก็

ขอบคณุน่ะคะ่ 

หมายเหตุ:  เสื7อเบอร ์1 คอื เสื7อนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต ์

  เสื7อเบอร ์2 คอื เสื7อนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

 กระโปรง คอื กระโปรงยี2หอ้สมใจนึก 
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รายชื)อผู้เขา้ร่วมสนทนา 

ชื)อ-สกลุ ระดบัชั Sน 
ด.ญ.วไิลวรรณ ชา้งเกดิ ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 3 
น.ส.ชนดัดา เลาะลาเมาะ ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 4 
นายกติต ิพว่งจนี ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 4 
นายภานุพงศ ์นิ2มใหม ่  ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 5 
น.ส.วริณีุ จติโส ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
นายกฤษณะ ทองในเมอืง ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
น.ส.อรสิา คงดั 2น ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
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Focus Group ครั Sงที) 2 วนัพุธที2 27 มกราคม 2553 

Moderator : สวสัดคีะ่น้องๆพี2ชื2อพี2เกน้ะคะ เดี2ยวกอ่นอื2นเลยใหน้้องๆแนะนําตวักอ่นดกีว่า

ว่าชื2ออะไร 

ผกักาด  : ชื2อผกักาด 

กิ�ฟซ่า  : กิ�ฟคะ่ 

กิ�บซี2  : กิ�ฟคะ่ 

นํ7า  : นํ7าคะ่ 

กิ2ง  : กิ2งค่ะ 

มนี  : มนีค่ะ 

ตาล  : ตาลคะ่ 

Moderator : ตาล มกีิ�ฟสองกิ�ฟเลย อมื กเ็ดี�ยววนันี7เรามาคุยกนัเรื2อง ชุดนักเรยีนกนัดกีว่า 

ก่อนอื2นเลยใหน้้องๆวาดรูปชุดนักเรยีนในฝนัว่าเป็นยงัไง เอ่อ ชุดนักเรยีนที2แบบว่าอยากใส่อ่ะ

เป็นยงัไง ลองวาดเลย ใชเ้วลาเตม็ที2พี2มเีวลาใหส้องวนั 

ตาล  : ขอนอนกอ่นวนันึง 

นํ7า  : นอนกอ่น 

Moderator : นอนกอ่น 

ตาล  : อกีวนัค่อยมาทาํ 

Moderator : แลว้แบบวา่ เคยใชช้ดุนกัเรยีนของยี2หอ้อะไรมาบา้ง 

นํ7า  : ตราสมอ 

กิ2ง  : สมอ 

มนี  : สมอ 
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กิ�บซี2  : สมอ 

กิ�ฟซ่า  : มะนาว 

Moderator : มะนาว 

ผกักาด  : มะนาว น้อมจติต ์สมอ 

Moderator : มะนาว น้อมจติต ์สมอ แลว้คนนี7อะ่ 

ตาล  : อ.พาณิชย ์กาน สมอ 

Moderator : แลว้เวลาซื7อชดุนกัเรยีนเนี2ย ซื7อพรอ้มกนัทั 7งชดุเลยปะ่ 

มนี  : ยี2หอ้เดยีวกนั 

กิ2ง  : ยี2หอ้เดยีวกนั 

นํ7า  : ยี2หอ้เดยีวกนั 

ตาล  : ไม ่

Moderator : ใชเ้สื7อของอะไร 

ตาล  : เสื7อของสมอ กระโปรงของกาน 

Moderator : แลว้ฝ ั 2งนี7อะ่ ใชเ้หมอืนกนัทั 7งชดุเลยปะ่ 

ผกักาด  : สว่นมากบางทกีระโปรงจะอกียี2หอ้นึง 

กิ�บซี2 : ของกิ�ฟชดุนักเรยีนนี2จะของตราสมอ แต่ว่าทุกวนัศุกรจ์ะใสช่ดุกึ2งพธิกีาร จะเป็นเสื7อ

ของโรงเรยีนที2จดั ไมใ่ชข่องสมอ ยี2หอ้อะไรไมรู่จ้าํไม่ได ้

Moderator : ยี2หอ้อะไรไมรู่จ้าํไมไ่ด ้แลว้น้องกิ�ฟหนึ2งหล่ะคะ กิ�ฟซ่ากบักิ�บซี2 

ตาล : คนนี7กิ�บซี2 คนนี7กิ�ฟซ่า 

กิ�ฟซ่า : ของกิ�ฟ กิ�ฟกใ็สแ่ต่ของโรงเรยีน 
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Moderator : ใสข่องโรงเรยีนหมดเลย โรงเรยีนจดัอะไรมาใหใ้สห่มด แลว้แบบว่าไปรูจ้กั

ยี2หอ้พวกนี7มาจากไหน 

กิ2ง : แม่เลอืกใหต้ั 7งแต่เดก็ 

Moderator : แมเ่ลอืกใหต้ั 7งแต่เดก็ แลว้คนอื2นอะ่ 

มนี  : ใสม่าตั 7งแต่เดก็ๆ 

นํ7า  : ใสย่ี2หอ้นี7มานาน 

ตาล  : พี2ใสอ่ยู ่เลยใสต่าม เพราะว่าผดิระเบยีบ 

ทกุคน  : หวัเราะ 

ผกักาด  : แมพ่าไปซื7อเหมอืนกนั 

Moderator : แมพ่าไปซื7อเหมอืนกนั น้องกิ�ฟหล่ะคะ น้องกิ�ฟสองกิ�ฟ 

กิ�บซี2  : สว่นใหญจ่ะใหพ้ี2พาไปซื7อมากกว่า 

Moderator : เพราะพี2 

กิ�ฟซ่า  : ไปซื7อเอง 

Moderator : โห ้ไปซื7อเอง สดุยอดเลย 

กิ�ฟซ่า  : เดี�ยวแมเ่ลอืกผดิ เดี�ยวเรยีบรอ้ยไป 

ตาล  : แลว้เมื2อกี7บอกเรยีบรอ้ยไง 

Moderator : แลว้แบบวา่ พี2ถามอะไรหน่อยด ิเสื7อยี2หอ้อะไรด ี

ทกุคน  : สมอ 

Moderator : ชอบของสมอ แลว้กระโปรงอะ่ 

มนี  : กระโปรงกส็มอ สมีนัไมค่่อยซดี 
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Moderator : สไีมค่่อยซดี 

กิ�บซี2  : รดีแลว้มนัเรยีบงา่ย 

Moderator : อ๋อ กค็อืแบบว่าเวลาซื7อแบบอยา่งเนี�ย กจ็ะดทูี2แบบวา่ เนื7อผา้ปะ่ ดปูะ่ 

ทกุคน  : ด ู

Moderator : ดนูะ แลว้ชอบผา้ยงัไง ผา้หนาหรอืผา้บาง 

กิ2งกบัตาล : ไมห่นา 

ตาล  : ไมห่นาเกนิไป 

กิ2ง : ตอนแรกผา้หนาแขง็ๆใชป่ะ่ เวลาซกัไปบางทมีนักจ็ะเขา้ที2แต่บางยี2หอ้มนักแ็ขง็

เหมอืนเดมิ 

ตาล  : บางยี2หอ้กแ็บบบางไปเลย 

Moderator : อมื 

นํ7า  : เหลอืง 

Moderator : แลว้แบบกระโปรงนี2อะไรทาํใหเ้ราตดิใจ 

กิ2งกบันํ7า : ผา้ 

ผกักาด  : จบีกระโปรง 

Moderator : จบีกระโปรงมนัตอ้งเป็นยงัไงอะ่ 

ผกักาด : อยา่งกระโปรงของสมอ จบีกระโปรงมนัจะลกึ แต่กระโปรงของน้อมจติตจ์บีมนัจะตื7น 

รดีไปนานๆจะบาน 

Moderator : อ๋อ แลว้ถา้เกดิเขา้รปูอะ่ คอือะไรอะ่แบบว่ามนัเขา้เอว อะไรอยา่งนี7หรอ 

ตาล  : ไมค่่อยใส ่

Moderator : แลว้ชอบไหมเวลามตีดัใหเ้ราเป็นพเิศษอะไรอยา่งนี7 



 

 

153

ตาล  : รา้นที2ตดักแ็บบที2เราเลอืก 

Moderator : หรอ แลว้แบบดไีหมที2มบีรกิารตดัเฉพาะของเรา 

นํ7า  : กด็นีะ 

ตาล  : กด็เีหมอืนกนั 

Moderator : หรอืว่าเราไซตเ์พอรเ์ฟก อยูแ่ลว้ ไปที2รา้นกม็ใีช่ไหม แลว้แบบวา่ ชอบไหม

เวลาที2ซื7อเสื7อมาแลว้มนัทนทานด ี

ทกุคน  : ชอบ 

นํ7ากบักิ2ง : ซื7อบ่อยเปลอืงตงัค ์

Moderator : แลว้คนอื2นว่าไง ฝ ั 2งน้องกิ�ฟ ฝ ั 2งน้องผกักาด 

ผกักาด  : กด็ ี

กิ�ฟซ่ากบักิ�บซี2 : กด็ ี

Moderator : แลว้ไมก่ลวัหรอว่าอดไดข้องใหม ่

กิ�ฟซ่า  : กลวั 

กิ2ง  : ใสข่องพี2ต่อ ไดข้องพี2มาสยีงัคงทนอยู่ไรอยา่งนี7 

Moderator : อ๋อ แลว้ถา้เกดิแบบว่าซื7อเสื7อมามนัไมเ่หลอืงอะ่ดปีะ่ 

ทกุคน  : ด ี

Moderator : ชอบมากเลย 

ทกุคน  : ชอบมาก 

Moderator : ประสานเสยีงกนัเลยว่างั 7น แลว้แบบมยีี2หอ้ไหนที2ซื7อมาแลว้แบบว่า เหลื�อง 

เหลอืง 

กิ�บซี2  : มยีี2หอ้ปลาทองหรอือะไร รดีงา่ยนะแต่ว่า แป๋ปเดยีวกบ็างแลว้กเ็หลอืง 
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Moderator : บางแลว้มนัจะเหลอืง 

ตาล  : อ.พาณิชย ์กเ็หลอืง 

Moderator : แลว้แบบวา่ไปซื7อชดุนกัเรยีนอยา่งนี7 แบบมนัมแีฟชั 2นในการเลอืกไหมแบบรุน่

พี2อะ่ไมรู่แ้กไ่ปหรอืเปล่ากค็อืแบบประมาณวา่ เสื7ออะ่ตอ้งใสต่งึๆ ตวัเลก็ๆแลว้กด็งึกระโปรง 

ตาล  : ยกโช๊ก 

Moderator : คอือะไรนะ 

ตาลกบัมนี : ยกโช๊ก 

Moderator : ศพัทย์กโช๊ก เออ แบบนี7มนัยงัมอียู่ไหม 

ทกุคน  : มอียู ่

Moderator : มอียา่งอื2นอกีปะ่ 

ตาล  : ที2โรงเรยีนชอบโหลดเอวตํ2า สั 7นๆ 

Moderator : อ๋อ แลว้แบบมแีฟชั 2นในการเลอืกปะ่ ตอ้งเลอืกเสื7อตวัเลก็ๆอยา่งเนี7ย 

กิ�บซี2  : สว่นมากซื7อมาแลว้กเ็อาไปเขา้รปู ใหท้ี2รา้นตดัเขา้รปูเอง แลว้กจ็ะรดัติ7วๆ 

Moderator : แลว้มนัทาํไดย้ากหรอืงา่ย รา้นไหนกม็ปีะ่ 

กิ�บซี2  : รา้นตดัเสื7อทั 2วไป บอกว่าใหเ้อาเขา้ขา้งละนิ7วอะไรอย่างเนี7ย 

Moderator : อ๋อ แลว้อยา่งกระโปรงอะ่ 

กิ�บซี2กบัตาล : สว่นใหญ่จะตดัสั 7น 

Moderator : คอืความสงูเราไม่ไดม้าตรฐานวา่งั 7น 

(ทกุคน หวัเราะ) 

ตาล  : ว่าง ั 7น 
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Moderator : แลว้แบบวา่กระโปรงมนัจะสาํคญัในการเลอืกซื7อ กค็อืว่ากระโปรงไมซ่ดีอยา่ง

นี7ปะ่ ไมซ่ดีงา่ยหรอืว่าดทูี2อะไร ถา้เกดิไปซื7อกระโปรงดทูี2อะไรเป็นอนัดบัแรก 

ตาล : ทรงกระโปรง 

Moderator : ทรง แลว้มนัมกัจะเป็นทรงยงัไง 

ตาล  : เป็นแบบไมต่รงเกนิไป ใหม้นับานๆปลายๆนิดนึง 

มนี  : ไมซ่ดี 

กิ2ง  : เนื7อผา้ ไมใ่ช่ผา้มนัๆ 

Moderator : แลว้ฝ ั 2งนี7ชอบกระโปรงแบบไหน 

กิ�บซี2  : กระโปรงหนาๆ ผา้มนัๆ รดีแลว้เรยีบงา่ย 

ผกักาด  : ชอบกระโปรงจบีลกึๆหน่อย ไมต่ื7น รดีจะไดไ้มบ่าน 

Moderator : แลว้ถา้เกดิว่าซื7อกระโปรงหรอืเสื7อไซต์ใหญ่ๆ  ชอบไหม แบบใสไ่ดห้ลายปี 

กิ�บซี2  : ไมเ่อาอะ่ไมช่อบ 

ทกุคน  : ไมช่อบ 

กิ2ง  : แรกๆกด็ ีลุ่มล่ามหน่อย กี2ปีกว่าเราจะโตไดเ้ทา่ทรงนั 7นนี2 ใชเ้วลา 

Moderator : แลว้แบบวา่เวลาไปซื7ออะ่ ซื7อยี2หอ้เดมิตลอดเวลาเลยปะ่ 

ทกุคน  : สว่นมากกย็ี2หอ้เดมิ 

Moderator : เพราะอะไร 

กิ�บซี2  : ตดิใจ  

กิ2ง  : กลวัซื7อมาใหมแ่ลว้ไม่ไดเ้หมอืนเดมิ 

Moderator : ไมต่รงใจ ไมม่ั 2นใจหรอ ถา้เกดิเปลี2ยนยี2หอ้ไปแลว้อะ่ 
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กิ�บซี2  : ซื7อมาฟร ี

Moderator : ใช ่กลวัซื7อมาแลว้ไมส่วยเหมอืนเดมิว่าง ั 7น 

ทกุคน  : หวัเราะ 

Moderator : แลว้ถา้เกดิสมมตวิ่ามนัตอ้งเปลี2ยนจรงิๆอะ่ จะรูส้กึยงัไงอะ่ 

กิ2ง  : แรกๆกค็งไมม่ั 2นใจ 

กิ�ฟซ่า  : ใสแ่ลว้มนัจะดหีรอืเปล่า  

Moderator : แลว้แบบกลวัอะไรอยา่งอื2นอกีไหม 

ทกุคน  : ไม ่

Moderator : ไม ่เวลาไปซื7อเสื7อผา้อยา่งเนี7ยกลวัผดิระเบยีบปะ่ 

กิ2งกบันํ7า : กลวั 

ตาล  : ไมก่ลวั 

Moderator : ใครกลวับา้ง 

(กิ2งกบันํ7า ยกมอื) 

Moderator : เพราะอะไร 

นํ7า  : เป็นเดก็เรยีบรอ้ย 

(ทกุคน หวัเราะ) 

นํ7า  : คอ่นขา้งจะเรยีบรอ้ยมาก 

Moderator : เรยีบรอ้ยมาก 

นํ7า  : พวกนี7เขาไม่กลวัหรอกเพราะเขาไมค่่อยเรยีบรอ้ย 

ทกุคน  : หรอ 
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Moderator : แลว้กลวัเรื2องอะไร 

นํ7า  : กลวัโดนต ี

Moderator : ไม่ๆ  กลวัผดิระเบยีบเรื2องอะไร เสื7อที2ใสห่รอ 

นํ7า  : สว่นมากเรื2องกระโปรง 

Moderator : เรื2องกระโปรงทาํไม 

นํ7า  : สั 7น 

กิ�บซี2  : ที2โรงเรยีนกฎระเบยีบเรื2องกระโปรงเนี7ยบมาก ตอ้งกระโปรงยาวลงที2เขา่คบืนึง 

Moderator : เป๊ะ มาก 

นํ7า  : นับเป็นฝา่มอือยา่งนี7เลย เราพดูถงึระเบยีบโรงเรยีนทาํไม 

Moderator : เราพดูถงึระเบยีบโรงเรยีน แลว้ถา้เกดิที2ไมก่ลวัเพราะอะไร เพราะแบบ 

นํ7า  : ชนิ 

Moderator : ทุกยี2หอ้มเีหมอืนกนั หรอืยงัไง 

กิ�บซี2 : คอืว่าสมมตวิ่าเรา ไปตดัมาสั 7นๆใชป่ะ่ เวลาเจออาจารยก์ด็งึๆลงมา แลว้กป็ลดตะขอ

ขา้งๆมนักจ็ะยาวลงมาหน่อย พออาจารยไ์ปกด็งึขื7น 

Moderator : ดงึขึ7น นกัเรยีนตวัอยา่งมาก แลว้แบบวา่เวลาไปซื7ออย่างนี7ตั 7งใจไปจากบา้น

เลยปะ่ ว่าจะซื7อยี2หอ้นี7  

ทกุคน  : ตั 7งใจ  

Moderator : ความมั 2นใจแน่วแน่มาก แลว้ถา้สมมตว่ิามนัมสีองยี2หอ้ใหเ้ลอืก ยี2หอ้นึงแบบดงั

ระดบัโลก 

ทกุคน  : โอโ้ห ้

Moderator : หรอือกียี2หอ้นึงยี2หอ้ไมรู่จ้กั อยา่ง ชา้งน้อย, ชา้งดาว 
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ทกุคน  : (หวัเราะ) ชา้งดาว 

Moderator : เราจะพจิารณาจากยี2หอ้ไหนกอ่น 

นํ7า  : ชา้งดาวกอ่น 

กิ2งกบักิ�บซี2 : ระดบัโลกก่อน 

ตาล  : ที2แบรนดด์งัๆก่อน 

Moderator : เพราะ 

ตาล  : ถา้ของมชีื2อแลว้กน่็าจะด ี

กิ2ง  : ใชก่น่็าจะด ี

กิ�บซี2  : กน่็าจะด ี

นํ7า  : แต่มนัแพง 

Moderator : แต่มนัแพงนะ ยงัไมพ่ดูถงึราคาไง พดูถงึยี2หอ้ดงัๆก่อน ฉะนั 7นแสดงว่ายี2หอ้

ดงัๆ มปีจัจยัในการพจิารณาจะไปซื7อใชไ่หม 

(ทกุคน พยกัหน้า) 

Moderator : อ๋อ แลว้แบบวา่ถา้ซื7อมาแลว้อะ่ มนัไมไ่ดด้ ั 2งใจ อยา่งเมื2อกี7ที2บอกกนัว่าถา้เกดิ

กลวัเปลี2ยนไป แลว้มนัจะแบบวา่ กงัวลว่ามนัจะดเีหมอืนเดมิไหมอะไรอยา่งนี7 ถา้สมมตมินั

เปลี2ยนไปแลว้อะ่ไม่ไดด้ั 2งใจจะทาํยงัไง 

ผกักาด  : ใหร้า้นแก ้ 

ตาล  : แก ้

กิ2งกบัมนี : ทาํใจกอ่น 

Moderator : ทาํใจกอ่น หลงัจากทาํใจ 

กิ2ง  : ใสม่นัต่อไป 



 

 

159

ตาล  : ซื7อใหม ่

Moderator : ซื7อใหมเ่ลยหรอ แลว้ถา้เกดิคนอื2นไมซ่ื7อใหม่ คนนี7เอาไปแก ้แลว้คนอื2นทาํไร

อกี 

กิ�ฟซ่า  : ใสไ่ปก่อนรอใหจ้บปี 

Moderator : ทนใส ่

กิ�ฟซ่า  : ไมก่ร็อจนกว่ามนัจะเลอะ 

Moderator : กแ็กลง้ทาํสเีลอะใส ่ 

นํ7า  : ซื7อใหม ่

Moderator : บอกแมซ่ื7อใหใ้หม ่

กิ�บซี2 : บอกแมซ่ื7อใหใ้หมห่น่อย กระโปรงเลอะแลว้ เสื7อเลอะแลว้ ไม่กแ็กลง้ทาํขาดเลย 

Moderator : โอ๊ะแรง คนนี7แรง อา้วไปถงึไหนกนัแลว้จ๊ะ ไมเ่ป็นไรถา้ยงัไมเ่สรจ็กว็าดต่อไป

ได ้แลว้ถา้เกดิรา้นที2เราไปอยา่งเนี7ยมนัมสีนิคา้วางอยูต่ลอดเวลา พรอ้มมากไปทไีรมอีะ่ แบบวา่

ไซต์เราไซต์สามสบิหกครึ2งรา้นอื2นไมม่รีา้นนี7มไีรอยา่งเนี7ย จะชอบไหม 

ทกุคน  : ชอบ 

Moderator : แลว้ถา้เกดิเขาบอกใหร้ออ่ะ ไมช่อบเสยีเวลา 

กิ�บซี2  : ใช ่คอืไปถงึกแ็บบสั 2งเอาไซตน์ี7กไ็ดเ้ลยอยา่งเนี7ย 

Moderator : แลว้แบบในรา้นอยา่งเนี7ย ในรา้นที2ขายชดุนกัเรยีนคดิว่ามสีนิคา้อะไรอยา่งอื2น

ที2น่าเอาไปขายอกีปะ่ 

นํ7า  : เขม็ขดั 

ตาล  : รองเทา้นกัเรยีน 

กิ�บซี2  : รองเทา้ 
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ตาล  : ถุงเทา้ 

กิ�บซี2  : โบว ์

Moderator : มไีรอกีไหม ไมม่ ี

กิ�ฟซ่า  : เครื2องเขยีนกด็ ี

Moderator : เครื2องเขยีน แตพ่ี2ว่าเราไปซื7อที2บทีเูอสอะ่ชวัร ์แลว้แบบว่าในรา้นที2ไปอยา่งเนี7ย

อยากจะใหม้ยีี2หอ้เรายี2หอ้เดยีว ยี2หอ้ที2เราตั 7งใจจะไปซื7อตั 7งแต่บา้น ที2ทุกคนบอกว่าตั 7งใจไปเลย

อยา่งเนี7ย อยากจะใหม้ยีี2หอ้นี7ยี2หอ้เดยีวหรอืแบบหลายยี2หอ้ 

กิ�ฟซ่า  : หลายๆยี2หอ้ 

Moderator : เพราะ 

นํ7า,กิ�ฟซ่ากบักิ2ง : เผื2อเลอืก 

กิ�ฟซ่า  : อาจจะมองลองหาดใูหม ่

Moderator : อมื อะ่ไหนใครวาดเสรจ็แลว้ โชว์เลยๆ เราเดก็มั 2น พี2ไม่เอาไปสง่ประกวดวนั

เดก็ อ่ะโชว์ๆ 

(กิ�ฟซ่า สง่รปูมาให)้ 

Moderator : อะ่ อธบิายหน่อยทาํไมอยากใสช่ดุแบบนี7 

กิ�ฟซ่า  : มนัเรยีบรอ้ยด ี

Moderator :เรยีบรอ้ย เสื7ออนันี7สอีะไร 

กิ�ฟซ่า  : น่ารกั 

Moderator : อ๋อ มโีบวต์รงนี7 

กิ�ฟซ่า  : ชอบโบว ์

Moderator : อนันี7เสื7อสอีะไรสขีาวหรอืสชีมพ ู
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กิ�ฟซ่า  : ขาว 

Moderator : กระโปรง 

กิ�ฟซ่า  : สมีว่ง 

Moderator : โอโ้ห ้แนวมาก แลว้แบบว่าเราอยากใสแ่บบนี7 ด ีเดี�ยวพี2ไปบอก ผอ. โรงเรยีน

ให ้

กิ2ง  : กระโปรงสมีว่ง 

Moderator : ชอบกระโปรงสั 7นๆหรอคะ 

กิ�ฟซ่า  : กด็แีต่ไมต่อ้งสั 7นมาก สั 7นพอเป็นสไตล ์

Moderator : สั 7นพอเป็นสไตล ์อนันี2มาจากปารสี อะ่ คนอื2นหล่ะคะ เสรจ็ยงัคะ 

(มนี สง่รปูมาให)้ 

Moderator : อธบิายหน่อย 

กิ2ง  : น่ารกั 

มนี  : กเ็ป็นเสื7อแขนยาวกนัดาํได ้

Moderator : แลว้ไงต่อ 

มนี  : ก ็กระโปรงกไ็มส่ ั 7นไมย่าวเกนิไป กระโปรงสฟ้ีา เสื7อขาว 

Moderator : กระโปรงสฟ้ีาเสื7อขาว แลว้แบบสมมตวิ่าแบบเรามยีี2หอ้ที2ชอบไหม คดิว่า 

อยา่งที2น้องบอกว่าน้องใสส่มออยา่งเนี7ย เออ คอืคดิว่าเสื7อของสมอเป็นยงัไง 

มนี  : กเ็สื7อสมอ เนื7อผา้เขาดอีะ่ แบบไมบ่างเกนิแลว้กไ็มห่นาไป 

Moderator : แลว้กระโปรงอะ่ 

มนี  : กระโปรงกส็มอ 

Moderator : กระโปรงสมอดไีหม 
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มนี  : ด ีพอใสน่านๆ แลว้แบบมนัไมเ่หลว  

Moderator : ไมนิ่2มไปกย็งัอยู่ทรงว่าง ั 7น 

มนี  : แลว้กไ็ม่ซดี 

Moderator : แลว้ของน้องกิ�ฟซ่า กิ�ฟซ่าหรอืกิ�บซี2นะ 

ทกุคน  : กิ�บซี2 

Moderator : ออ่ กิ�บซี2 แลว้เมื2อกี7บอกว่าของสมอปะ่ 

(กิ�ฟซ่า พยกัหน้า) 

Moderator : เสื7อของสมอเป็นยงัไง ชอบไหม 

กิ�ฟซ่า  : ชอบ มนัไมค่่อยยบั 

Moderator : ไมค่่อยยบั 

กิ�ฟซ่า  : เวลาซกัเสรจ็ 

Moderator : ออ่ สะบดัดวี่าง ั 7นเถอะ ไมเ่กี2ยวๆกะเสื7อ 

(มนีกบักิ2ง หวัเราะ) 

Moderator : สะบดัด ี

กิ�ฟซ่า  : มนัรดีงา่ยอะ่ ไมต่อ้งใชไ้ฟแรงมาก ไมเ่หลอืง 

Moderator : มาดตูอ่ น้องเสรจ็ยงัจ๊ะ โชวเ์ลย 

(กิ2ง สง่รปูมาให)้ 

Moderator : ว่ายงัไง 

กิ2ง  : เสื7อกส็ขีาว กระโปรงสฟ้ีา 

Moderator : ชอบสฟ้ีาว่าง ั 7น สาวกเอสเจ 
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กิ2ง  : ไมใ่ชแ่ลว้  

Moderator : เสื7อตอ้งเป็นคออยา่งนี7เลย 

กิ2ง  : ประมาณนั 7น 

Moderator :ประมาณนั 7น คลา้ยแบบเดมิเลยอะ่ 

กิ2ง  : กค็ลา้ยแบบเดมิ  

Moderator : หรอืว่าชอบแบบเดมิอยูแ่ลว้ 

กิ2ง  :(พยกัหน้า) เพราะว่ามนัไม่รดัมาก ใสส่บาย 

Moderator : ไดปิ้ดพงุเราดว้ย 

กิ2ง  : ซ่อนรปู 

Moderator : ซ่อนรปู แลว้เมื2อกี7บอกว่าใชข้องสมอ 

กิ2ง  : ใช ่  

Moderator : ยงัไงจ๊ะ 

กิ2ง  : กเ็วลาโดนฝนอยา่งเนี7ยกไ็ม่เหน็ มนัไมบ่าง 

Moderator : ผา้มนัหนา อมื แลว้เรื2องสอีะ่ แบบพี2เหน็แบบสมีนัต่างกนัมากอยา่งเนี7ย ชอบสี

แบบไหนกนั 

ตาลกบักิ2ง : ออกฟ้าๆ 

(มนี พยกัหน้าเหน็ดว้ย) 

Moderator : ไมช่อบแบบโอโมห่รอ ที2เด็กมหาลยัมนัชอบฮติๆกนั ไมเ่ขา้ใจ 

กิ�บซี2  : ขาวเกนิ 

ผกักาด  : กระดาษ 
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Moderator : ขาวมว่งๆ เออเหมอืนกระดาษ แบบสากๆ ไรเงี7ย ไมช่อบหรอ 

ทกุคน  : ไมช่อบ 

Moderator : ชอบแบบครามๆวา่งั 7น 

กิ�บซี2  : นั 2นแหละสมอจะเป็นอยา่งนั 7นเลยซื7อมาอะ่ 

Moderator : ครามๆ อะ่ กิ�ฟซี2เสรจ็แลว้อกีคน 

กิ�บซี2  : กเ็สื7อจะเป็นเสื7อสขีาวแลว้กก็ระโปรงสั 7นๆหน่อยแต่ว่าไม่สั 7นมากสชีมพ ู

Moderator : ขาวชมพ ู

กิ�ฟซ่า  : หวาน มคีวามรกั 

Moderator : สาวกคติตี7 

(ตาล หวัเราะ) 

Moderator : แลว้ชอบของสมอเหมอืนกนั ของสมอเป็นยงัไง 

กิ�บซี2 : ของสมออะ่ปกคออะ่ มนัจะแขง็ตลอดเป็นทรงตลอด แต่ยี2หอ้อื2นลองสงัเกตด ูปกคอมนั

จะแบบ 

Moderator : แบะๆ 

กิ�บซี2  : อมื ปกคอมนัจะนิ2ม ปกคอมนัจะไมเ่ป็นทรง ใสแ่ลว้มนัดไูมด่ ี

นํ7า  : ปกบนิ 

(กิ2ง,กิ�บซี2,ผกักาด หวัเราะ) 

กิ�ฟซ่า  : ปกกระดก 

Moderator : ของน้องผกักาด อนัไหนเนี2ย เอาชดุไหน (วาดมา 2 ชดุ) 

ผกักาด  : อนันี7 
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Moderator : ชดุนี7 สเีขยีว  

ผกักาด  : ของผูห้ญงิ 

กิ�บซี2  : กระโปรงสั 7นมาก 

(ทกุคน หวัเราะ) 

มนี  : เหมอืนเชยีร ์

ผกักาด  : กอ็นันี7จะเป็นเสื7อแขนยาว แลว้มนักจ็ะมเีป็นเสื7อกั �ก แลว้กจ็ะเป็นปกคอเสื7อ 

นํ7า  : โห ้good Idea มาก 

Moderator : นี2เกาหลมีาเลย แลว้กระโปรงอะ่ สั 7นขนาดนี7เลย 

ผกักาด  : ไมใ่ช ่กระโปรงกเ็กอืบๆคลุมเขา่หน่อย 

Moderator : คลุมเขา่หน่อย เมื2อกี7เหน็บอกว่าใชห้ลายยี2หอ้เลย พดูว่าน้อมจติตใ์ชแ้ลว้

เป็นไงบา้ง 

ผกักาด : ของน้อมจติตอ์ะ่ เหมอืนแมเ่ขาซื7อมาใหไ้ม่ไดไ้ปเลอืกเอง กระโปรงผา้กห็นา สมีนักจ็ะ

ไมเ่หมอืนสมอ สอีอ่นกว่า แลว้กระโปรงตะเขบ็ที2เขาเยบ็ลงมา ตะเขบ็กจ็ะสั 7น แลว้จบีกจ็ะตื7น 

แลว้พอรดีนานๆมนักจ็ะบาน ไมเ่หมอืนของสมอสเีขม้กว่า ผา้กไ็มห่นาเกนิไป 

Moderator : ชอบของสมอว่าง ั 7น ของนํ7าไดส้ง่มาแลว้ EMS มาเลยว่าง ั 7น 

นํ7า  : เออ่ เออ่ เอามนัวางลงไป 

Moderator : ออ่ อธบิายหน่อย 

นํ7า  : กก็ระโปรงเป็นสนํี7าเงนิ 

กิ�บซี2  : ปลายบาน 

นํ7า  : คอ่นขา้งที2จะคลุมเขา่ อนันั 7นมนัผดิพลาดทางเทคนิคนิดนึง 

กิ�ฟซ่า  : แนวตะแคงดว้ย 
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(ทกุคน หวัเราะ) 

Moderator : เวลามอง มองแบบสามมติ ิ

(นํ7า หวัเราะ) 

Moderator : แลว้เสื7อหละ่ 

นํ7า  : เสื7อเป็นสขีาว ความจรงิจะวาดปก แต่วาดไมเ่ป็น 

Moderator : เสื7อแบบเดมิๆหรอ อนันี7แบบมอตน้หรอืมอปลาย 

ตาล  : มอปลาย 

นํ7า  : วาดใหม้นัเป็นปกนะ แต่มนักไ็ดแ้คน่ั 7น 

Moderator : โอเค เดี�ยวพี2ไปสง่ประกวดวนัเดก็ ชงิโล่จากนายก แลว้น้องตาล 

นํ7า  : โห ้ครบเซต็ 

Moderator : ครบเซต็มทีั 7งผูช้าย ผูห้ญงิ 

นํ7า  : พยายามแจกเบอรโ์ทรดว้ย 

ตาล  : เลขประจาํตวั ไมต่อ้งพมิพเ์ยอะ เปลอืงตงัค ์

นํ7า  : เลขประจาํตวั 

ตาล  : นี2กเ็ป็นเสื7อคอว ี

ทกุคน  : โห ้แฟชั 2น 

ตาล  : แฟชั 2นคอว ี

Moderator : บอกแลว้มาจากปารสี 

นํ7า  : เหมอืนคอกลมเลยอะ่ 

ตาล  : นี2วสีดุฤทธิ aแลว้นะ แลว้กม็เีขม็ขดักระโปรง ผูช้ายใสก่างเกง 
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กิ2งกบันํ7า : ผูช้ายใสก่ระโปรงหรอ 

(ทกุคน หวัเราะ) 

กิ�ฟซ่า  : ทาํไมกระโปรงขอบดาํ 

ตาล  : ขอบตอ้งดํา เหมอืนชดุนักโทษเลยอะ่วาดไปวาดมา 

(ทกุคน หวัเราะ) 

ตาล  : แขนเสื7อขอบดาํดว้ย รองเทา้ใสร่องเทา้ผา้ใบ 

กิ2ง  : ชดุเหมอืนชุดตดั ชดุตดิกนัเลยอะ่ 

Moderator : อ๋อ เคา้เรยีกว่าไรนะ 

กิ2ง  : เหมอืนชดุแซก็ 

นํ7า  : แซก็ 

มนี  : เดรส 

Moderator : อมื ชดุเดรส แลว้ผูช้ายอะ่ ใสเ่ดรสหรอ 

(ทกุคน หวัเราะ) 

ตาล  : ชดุหม ี

Moderator : เออ ชดุหม ีเหมอืนชา่งประปาไงไมรู่ ้

นํ7า  : ชดุดบัเพลงิไง 

Moderator : เออ ชดุดบัเพลงิ เออ แลว้แบบเมื2อกี7เหน็ว่าคยุมาหลายยี2หอ้เลยอะ่แลว้แต่ละ

คนเนี2ยเคยดโูฆษณายี2หอ้ไหนบา้ง จาํไดบ้า้ง ใครจาํโฆษณายี2หอ้ไหนไดบ้า้ง 

นํ7า  : ชา้งแมมมอธ 

Moderator : เป็นยงัไงๆ 
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นํ7า  : เออ เป็นไงวะ 

(ทกุคน หวัเราะ) 

Moderator : เอ๊ะ ยงัไง 

กิ2ง  : มนัพดูว่าอะไร สวย ทน อะไร 

นํ7า  : อะไร สวย ทน ใชน้าน 

Moderator : อ๋อ แลว้ชอบไหม แลว้เชื2อปะ่ 

นํ7า,กิ2งกบัตาล : ไมเ่ชื2อ 

(ตาล หวัเราะ) 

Moderator : จาํไดย้ี2หอ้เดยีวหรอ 

ตาล  : ไมค่่อยโฆษณากนั 

กิ�ฟซ่า  : น้อมจติต์ๆ  

ตาล  : น้อมจติตม์แีบบว่า รุน่พี2ใส ่ใหรุ้่นพี2ใสแ่ลว้น้องใสต่อ่ อะไรประมาณนี7 

Moderator : อะไรประมาณนี7 แลว้สมมตวิ่าเขาโฆษณาว่าแบบเนี2ยใสข่องเขาแลว้เทห่ ์แลว้

แบบประมาณว่า 

นํ7า  : ใสแ่ลว้บนิได ้

Moderator : เออ ใสแ่ลว้บนิได ้เท่ห ์แลว้แบบประมาณวา่แบบไมเ่หลอืงไมเ่กา่อยา่งเนี�ยเชื2อ

ปะ่ 

ทกุคน : ไมเ่ชื2อ   

กิ�บซี2  : ใสไ่ปนานๆ รดีหลายๆครั 7งอยา่งเนี7ยมนักต็อ้งมเีหลอืง มเีกา่บา้ง 

กิ2ง  : มเีหลอืงบา้งแหละ 

ตาล  : ถา้หนูซกัเองรดีเองมนักจ็ะเรว็ 



 

 

169

Moderator : ยิ2งเขา้ไปใหญ่ 

นํ7า  : อนันั 7นเดี�ยวมนัจะดาํแทน 

ตาล  : ถูก 

Moderator : เออ แลว้แบบมปีระสบการณ์ การใชข้องยี2หอ้ต่างๆปะ่ ทั 7งที2ชอบแลว้กไ็มช่อบ

กไ็ดเ้อามาแบ่งกนั มปีะ่ 

นํ7า  : ใชส้มออยา่งเดยีว 

Moderator : ใชส้มออยา่งเดยีว สองคนนี7ใชห้ลายยี2หอ้ 

ตาล  : อ.พาณิชยก์ใ็สแ่ลว้ มนัจะเหลอือะ่ หมองๆ 

กิ�ฟซ่า  : แลว้กบ็างดว้ย 

Moderator : บาง แลว้ทางนั 7นอะ่ 

ผกักาด : กเ็คยใสแ่ต่กระโปรงเคยใสข่องสมอดกีว่า เพราะว่าของน้อมจติต์กระโปรงกบ็าน 

Moderator : อนันี7เขาจา้งมาจากสมอรเึปล่าเนี2ย 

(ทกุคน หวัเราะ) 

Moderator : ไมใ่ชล่อ้เล่น แลว้แบบประมาณว่าคนอื2นเป็นไงชอบหรอืไมช่อบอะไรที2แบบวา่

ยี2หอ้ที2ใสอ่ยู่ตอนนี7บา้งมไีหม 

กิ2งกบัตาล : ชอบ 

Moderator : ชอบ ชอบหมดเลย หมื หล่อ เท ่แบรนเนมไทยจรงิๆ แลว้แบบวา่เวลาไปซื7อ

ชดุนักเรยีนเนี2ยไปซื7อที2ไหนกนั 

กิ2ง  : ในรา้นโดยเฉพาะ 

ตาล  : โรงเรยีน  

มนี  : ที2โรงเรยีน 
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ตาล  : โรงเรยีนมนัมบีรกิาร 

Moderator : นํ7า 

นํ7า  : โรงเรยีน 

กิ�บซี2  : ซื7อจากขา้งนอก 

Moderator : รา้นคา้ทั 2วไปอยา่งนี7อะ่หรอ 

กิ�บซี2  : ใช ่

Moderator : แลว้กิ�ฟ  

กิ�ฟซ่า  : ซื7อกบัโรงเรยีน 

Moderator : โรงเรยีน 

ผกักาด  : โรงเรยีน 

Moderator : เพราะอะไรถงึชอบซื7อที2โรงเรยีนหล่ะ 

นํ7า  : เขาบงัคบั 

Moderator : เขาบงัคบั 

นํ7า  : บางครั 7งเขากข็ี7เกยีจ บงัคบั 

กิ�ฟซ่า  : มนัสะดวกไง 

กิ2ง : และอกีอยา่งถา้เกดิเขาบอกว่าผดิระเบยีบอยา่งเนี7ย เราเถยีงไดเ้ลยว่ามาจากโรงเรยีน 

Moderator : มาจากโรงเรยีน คนอื2นหละ่  

ตาล  : เหมอืนกนั 

Moderator:  เหมอืนกนั แลว้แบบเวลาไปซื7ออยา่งเนี7ยเขารบัปกัใหเ้ลยใชป่ะ่ ที2โรงเรยีนกม็ี

ปกัใหเ้ลยใชป่ะ่ 
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ตาล  : นานมาก 

Moderator : นานมาก 

ตาล  : เน้นรบัเสื7อแลว้มาปกัเองดกีว่า 

Moderator : หมื แลว้สมมตวิ่าไปที2รา้นอยา่งเนี7ย เขามบีรกิารรบัปกัเสื7อใชป่ะ่ แลว้อยากได้

บรกิารอะไรอยา่งอื2นอกีไหม บรกิารเขา้รปูอะไรอยา่งนี7ไหม อยากไดไ้หม หรอืว่าพอและ 

กิ�ฟซ่า  : อยากได ้

Moderator : อยากได ้

กิ�ฟซ่า  : บางทกีใ็หญ ่

Moderator : ใหญ่เกนิไป บอกแลว้เราสไตลห์ญงิไทยสามสบิหกครึ2งว่าง ั 7น 

(ทกุคน หวัเราะ) 

Moderator : แลว้คนอื2นอยากไดไ้รอกีไหม 

นํ7ากบัตาล : ไม ่

Moderator : ไมน่ะ เออ เมื2อกี7บอกว่าซื7อเสื7อนักเรยีนมาจากโรงเรยีนกนั ไป เดี�ยวพี2พาไป

ซื7อที2โรงเรยีน ไป เมื2อกี7ข ึ7นรถตูค้นัไหนมากลบัไปขึ7นคนันั 7นเลย 

 

Moderator : ตอนนี7เราไดเ้ดนิทางถงึรา้นขายเสื7อชดุนักเรยีนแลว้ เดี�ยวไปลองดกูนัดกีว่าวา่

เราจะซื7อตวัไหน ไปลองจบัด ู

(ทกุคน ลุกไปจบัเสื7อ) 

Moderator : ลองจบั จบัแลว้เป็นไงบา้ง เบอรส์องหรอ เราหยบิมานั 2งคยุที2โต๊ะกนัดกีว่า 

(ทกุคน กลบัมาที2โต๊ะ พรอ้มชดุนักเรยีน) 
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Moderator : สดุทา้ยแลว้เรากก็ลบัมาที2โต๊ะ เป็นไงบา้ง ชอบตวัไหน เบอรห์นึ2งกอ่นๆ ว่า

เบอรห์นึ2งเป็นยงัไง   

ทกุคน   :บาง 

Moderator : แลว้ปกคอหล่ะ 

ผกักาด  : ปกคอ 

Moderator : ปกคอเป็นไง โอไหม จบัยงั 

ผกักาด  : (พยกัหน้า) จบัแลว้ 

Moderator : แลว้ชายเสื7ออะ่ กลวัผดิระเบยีบไหม เรื2องชายเสื7อนี2กลวัผดิระเบยีบเรื2องอะไร

ไหม 

ทกุคน  : ไมก่ลวั 

กิ2ง  : เพราะว่ามนัอยูข่า้งใน 

Moderator : สมยัพี2แบบว่าถา้มนัตรงๆอยา่งเนี7ยไม่ได ้เออ แลว้แบบตรงจบีแขนเป็นไง

ชอบปะ่ 

กิ�ฟซ่า  : กป็กต ิ

กิ2ง  : กป็กต ิแต่มนับาง 

Moderator : ผา้มนับาง แลว้เนื7อผา้มนัต่างกนัไหม 

ทกุคน  : ต่าง 

กิ�บซี2  : อนันี7(เบอรห์นึ2ง)บางกว่า 

Moderator : นิ2มไหม อนัไหนนิ2มกว่า 

กิ�บซี2,นํ7าและมนี : อนันี7(เบอรห์นึ2ง)นิ2มกว่า แต่มนับาง 

Moderator : แต่บางไป แลว้อนันี7อะ่(เบอรส์อง) 
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กิ�บซี2  : อนันี7ซกัไปอาจจะนิ2มกไ็ด ้

Moderator : แลว้สอีะ่ 

ทกุคน  : อนันี7(เบอรส์อง) 

Moderator : ชอบสเีบอรส์อง 

มนี  : อนันี7(เบอรห์นึ2ง)มนัเหมอืนจะเกา่งา่ย  

กิ2ง  : อนันั 7น(เบอรส์อง)มนัขาวกว่า 

Moderator : แลว้แบบปกคออะ่ เบอรส์องอะ่ 

กิ2ง  : เขา้รปูกว่า 

นํ7า  : บนิ 

Moderator : บนิ สรปุวา่ถา้เกดิจะใหซ้ื7อ เออ่ เดี�ยวกอ่นเดี�ยวอยา่เพิ2งซื7อ สมมตวิ่า 

ตาล  : พี2เกจ้ะใหฟ้ร ี

Moderator : เออ่ บา้หรอ เวลาไปซื7ออะ่ใชเ้วลาเลอืกนานปะ่ ว่าแบบจะเอาตวันี7อ่ะ 

นํ7า  : ไมค่่อยนานเทา่ไหร ่

ผกักาด  : เลอืกตามไซต ์

Moderator : เลอืกตามไซต ์กค็อืแบบประมาณวา่ตั 7งใจว่าจะไปซื7อยี2หอ้นี7กเ็ลยแบบว่ามนั

เลอืกไมน่านปะ่ 

ทกุคน  :(พยกัหน้า) ใช ่  

Moderator : อ๋อ ไมแ่บบว่าเปลี2ยนเสื7อไปเลย ไปที2 สมมตไิปหา้งอยา่งเนี7ย เออ แบบเขามี

หลายยี2หอ้อะ่ เปรยีบเทยีบไหม หรอืว่าตั 7งใจแลว้ 

ผกักาด,มนี,ตาล : ตั 7งใจ 

Moderator : แลว้จะซื7อทเีดยีวทั 7งชดุปะ่ 
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กิ�บซี2 : สว่นใหญ่ที2หนูไปซื7ออะ่มนัเป็นของสมอโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ เขา้ไปจะไมม่ยีี2หอ้อื2นเลยมี

แต่สมอ กส็ ั 2งเอาเบอร ์สี2สบิ สี2สอง กี2ตวั 

Moderator : สั 2งไปเลย แลว้คนอื2นอะ่ ซื7อที2โรงเรยีนอะ่เป็นไงอะ่ กค็อืสั 2งแลว้หยบิเบอรอ์ะไร

อยา่งเนี7ยอะ่หรอ 

ผกักาด  : บางทเีขากจ็ะวดั 

กิ�บซี2  : เขากจ็ะวดัตวัให ้แลว้เขากจ็ะสั 2งใหเ้อง วา่เราใสไ่ซตไ์หน 

Moderator : อื7ม 

กิ�ฟซ่า  : แต่เสื7อแขนยาวซื7อแยก บางทมีนัตวัใหญ่ 

Moderator : แลว้แบบอยา่งกระโปรงอะ่ เมื2อกี7ใหด้เูสื7อไปแลว้ แลว้อยา่งกระโปรงตวันี7เป็น

ยงัไง 

มนี  : ยาว 

ตาล  : ยาวไป 

กิ�บซี2  : ยาวไป 

Moderator : ยาวไป เราสไตล์หญงิไทยใช่ไหม 

นํ7า  : ยาวไปเยอะเลย 

กิ2ง  : ยาวไปเยอะ 

ตาล  : ยาวมาก 

Moderator : แลว้อะไรนะ จบี เป็นไง อะ่ใหผู้เ้ชี2ยวชาญเรื2องจบีด ู

ผกักาด  : จบีกโ็อเค 

Moderator : แลว้สหีละ่คะ 

ตาล  : สอีอ่น 
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กิ�บซี2  : สอีอ่นไป 

Moderator : ออ่นไปนิดนึง แลว้ถา้เกดิว่าซื7อกระโปรงกลวัผดิระเบยีบเรื2องอะไรปะ่ เรื2องสั 7น

อยา่งเดยีวปะ่ 

(ทกุคน พยกัหน้า) 

Moderator : แลว้ถา้เกดิว่า พี2เคยเหน็ว่าแบบว่า เคา้เรยีกว่าไรนะ 

กิ�บซี2  : กระโปรงจบีเลก็จะผดิระเบยีบ ผา้มนักจ็ะผดิ มผีดิอยูส่องอยา่ง 

ตาล : ผา้เสทิ ผา้เสทิมนัๆอะ่ผดิ ผา้แบบนี7อ่ะถกู ผา้โทเล อะไรที2เขาเรยีกกนัอะ่ ถกูระเบยีบ 

Moderator : แลว้แบบวา่กลวัเรื2องนี7ปะ่ ที2เขาต(ีเกรด็กระโปรง)กนัอะ่ 

ผกักาด  : ตใีหล้กึ 

Moderator : เออๆ มนัจะลกึอ่ะ เขาเรยีกว่าเกรด็ปะ่  

(มนี พยกัหน้า) 

Moderator : อมื อยา่งนั 7นผดิระเบยีบปะ่ 

ผกักาด  : ผดิ ถา้ผา้มนัๆ รดัแน่นๆอ่ะผดิ 

Moderator : มนัเป็นแฟชั 2นอยา่งนึงปะ่ 

ผกักาด  : เป็น 

นํ7า  : เป็น 

(กิ2ง พยกัหน้า) 

Moderator : ทาํใหเ้ขา้รปู กโ็ชวห์น้าทอ้งกนัไป 

ตาล  : โชวพ์งุ 

Moderator:  แลว้ถา้เกดิเวลาไปซื7อ ไปซื7อกบัใคร 
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นํ7า  : แม ่

กิ�ฟซ่า  : แม ่ 

ทกุคน  : แม ่

Moderator:  แมก่นัหมดเลย 

(มนีกบักิ2ง พยกัหน้า) 

ตาล  : ไปคนเดยีว 

กิ�บซี2  : ไปกบัพี2 

ผกักาด  : ไปกบัแม ่

Moderator : แลว้สมมตวิ่า คนที2ไปดว้ยอะ่ อยา่งแบบเราตั 7งใจจะซื7อยี2หอ้A แต่คนที2เราไป

ดว้ยอะ่ จะทาํใหเ้ราเขวปะ่ แบบแนะนํายี2หอ้อื2นมาหรอือะไรอยา่งเนี7ย 

ทกุคน  : เขวบา้ง 

Moderator : เขวบา้ง แลว้ซื7อตามเขาปะ่ 

ทกุคน  : ไม ่

กิ2ง  : มั 2นใจของเราอยู ่ดกู่อนว่าที2เขาเสนอมามนัเป็นยงัไง 

Moderator : อมื สรปุว่าเสื7อสองตวันี7 จะใหซ้ื7อ ซื7อตวัไหน 

ทกุคน  : เบอรส์อง 

Moderator : เบอรส์องหมดเลย โห ้มาดว้ยกนัจรงิๆ แลว้แบบถา้เบอรส์องแพงกว่าอะ่ 

ตาล,มนี,กิ�บซี2 :  กซ็ื7อ 

กิ2ง  : กซ็ื7ออะ่ คณุภาพ  

Moderator : กซ็ื7อคุณภาพว่างั 7น ทกุคนเลยหรอ 
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นํ7า  : จะ๊ 

Moderator : แลว้ถา้เกดิแบบวา่ตวันู้นอะ่(เบอรห์นึ2ง) มสีว่นลดอะ่ ซื7อไหม 

ทกุคน  : ไมซ่ื7อ 

Moderator : ไมซ่ื7อ กซ็ื7อเบอรส์องอยูด่ ีโอโ้ห ้

กิ2งกบัตาล : ถา้ลดมากๆอะ่ซื7อ 

กิ�บซี2  : ลดแบบครึ2งๆเลยอะ่ สมมตวิ่า 

นํ7า  : ซื7อหนึ2งแถมสาม 

ทกุคน  : โห ้(หวัเราะ) 

Moderator : เปิดรา้นขายเองดกีว่าพี2ว่า 

นํ7า  : เออ พดูผดิ 

Moderator : ซื7อสามแถมหนึ2ง 

ตาล  : ซื7อหนึ2งแถมสาม 

นํ7า  : มขุ   

Moderator : อ๋อ แลว้สว่นลดแบบไหนที2อยากไดอ้ะ่ แบบลด แลก แจก แถม อะ่ อยากได้

อะไร 

ทกุคน  : แถม 

นํ7า  : แถมสามนี2ไง 

Moderator : แถม 

ผกักาด  : แถมเสื7อ 

ตาล  : แถมถุงเทา้ 
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นํ7า  : ซื7อเสื7อแถมกระโปรง 

กิ2ง  : กระโปรงแพง 

Moderator : อยากซื7ออะไรกแ็ถมอยา่งนั 7น หมายความว่า ซื7อเสื7อแถมเสื7อกม็ ีซื7อเสื7อแถม

ถุงเทา้กม็ ีอ๋อ สรุปว่ากซ็ื7อเบอรห์นึ2งกนัไป 

ตาล  : หมึ 

ทกุคน  : เบอรส์อง!!!! 

Moderator : โอ๊ย ขอโทษ พี2ผดิเอง น้องคดิว่าราคาที2สงู คณุภาพมนัจะไปดว้ยกนัเสมอปะ่ 

กิ2ง  : น่าจะไปดว้ยกนันะ 

Moderator : แบบถา้เกดิราคาสงูคุณภาพกต็อ้งสงูตาม 

ทกุคน  : ใช ่

Moderator : คดิอยา่งนั 7นกนั แลว้น้องคดิว่านอกจากราคา อยา่งอื2นเป็นสิ2งที2น้องพจิารณาที2

จะซื7อไหม แบบวา่ความมชีื2อเสยีงของยี2หอ้ หรอืแบบว่ามโีปรโมชั 2น ลด แลก แจก แถม อยา่ง

เนี7ย 

นํ7า,กิ2งและตาล : โปรโมชั 2น 

Moderator : โปรโมชั 2นสนใจกว่าใชป่ะ่ โอเค สรุปกซ็ื7อเบอร ์

ทกุคน  : สอง!!!  

Moderator : ฉะนั 7นเราไปจา่ยตงักนัดกีว่า ไป!! 

: เออ น้องคดิว่าแบบว่ายี2หอ้ตา่งๆ มนัแตกตา่งกนัยงัไง 

ผกักาด : เนื7อผา้ไมเ่หมอืนกนั อนันี7นิ2ม(เบอรห์นึ2ง) อนันี7สาก(เบอรส์อง)  สว่นกระดมุกไ็ม่

เหมอืนกนัสว่นมากจะใชก้ระดมุแบบนี7มากกว่า(เบอรส์อง) แลว้กป็กคอเสื7อ อนันี7เหมอืนเคา้ใส่

อะไรกไ็มรู่อ้ะ่ 
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นํ7า  : อนันั 7นบนิ 

Moderator : ใสข่า้งใน 

ผกักาด  : ใสท่ั 7งหมดเลย สว่นอนันี7(เบอรห์นึ2ง) เหมอืนกบัเป็นพลาสตกิดามไวต้รงคอปก 

Moderator : ออ่ ขา้งหลงัไมม่ ี

ผกักาด  : ใช ่

Moderator : หมื แลว้แบบวา่ยี2หอ้ที2ใช้ๆ อยู่อยา่งเนี7ยมนัตา่งกนัยงัไง เสื7อสมอกบัน้อมจติต์

ต่างกนัยงัไง 

ผกักาด  : น่าจะต่างกนัที2กระดุม 

Moderator : น่าจะต่างกนัที2กระดุม 

ผกักาด  : กระดมุเสื7อมนัไมเ่หมอืนกนั สมอมนัเป็นแบบเบอรส์องอยา่งเนี7ย 

Moderator : อ๋อ แลว้อยา่งสมอกบัแมมมอธอะ่ 

ผกักาด  : เนื7อผา้  

กิ2ง  : เนื7อผา้ สเีสื7อ 

ผกักาด  : เสื7อ 

Moderator : อมื โอเคคะ่ 

 

หมายเหตุ:  เสื7อเบอร ์1 คอื เสื7อนักเรยีนยี2หอ้น้อมจติต ์

  เสื7อเบอร ์2 คอื เสื7อนักเรยีนยี2หอ้ชา้งแมมมอธ 

  กระโปรง คอื กระโปรงยี2หอ้สมใจนึก 

รายชื)อผู้เขา้ร่วมสนทนา 
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ชื)อ-สกลุ ชื)อเล่น ระดบัชั Sน 
1.น.ส.ธนภรณ์ บุญเปล่ง ผกักาด ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
2.น.ส.ภทัระนิษฐ ์เอกหริญันันทชยั กิ�บซ่า ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
3.น.ส.เครอืวลัย ์สวุรรณนิกขะ กิ�บซี2 ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
4.น.ส.ปวณีา  รนินาศกัดิ a นํ7า ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 4 
5.น.ส.สาลนิี ทกัษโิณ กิ2ง ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 4 
6.น.ส.พมิพฤ์ทยั วชิยัธรรมคุณ มนี ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
7.น.ส ปาวณีิ พนัทเสน ตาล ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 5 
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ผลงานการวาดรปูชดุนักเรียนจากการสมัภาษณ์กลุ่ม 
 

น.ส.ธนภรณ์ บุญเปล่ง (ผกักาด)  
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น.ส.ภทัระนิษฐ ์เอกหริญันันทชยั (กิ�บซ่า) 
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น.ส.เครอืวลัย ์สวุรรณนิกขะ (กิ�บซี2) 
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น.ส.ปวณีา  รนินาศกัดิ a (นํ7า) 
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น.ส.สาลนิี ทกัษโิณ (กิ2ง) 
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น.ส.พมิพฤ์ทยั วชิยัธรรมคุณ (มนี) 
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น.ส ปาวณีิ พนัทเสน (ตาล) 
 
 

 
 



 

 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามเพื)อการวิจยั 

เรื)อง การวิเคราะหต์าํแหน่งทางการตลาดของธรุกิจชุดนักเรียนน้อมจิตต,์ ตราสมอ, สมใจนึก, ท้อปส ์
และช้างแมมมอธ 

             แบบสอบถามนี7มวีตัถุประสงคเ์พื2อนําไปประกอบการวจิยัเรื2อง การวเิคราะหต์ําแหน่งทางการตลาด
ของธุรกจิชุดนกัเรยีนน้อมจติต,์ ตราสมอ, สมใจนึก, ทอ้ปส ์และชา้งแมมมอธ และเพื2อเป็นสว่นประกอบในวชิา
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ดา้นการตลาด ระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรมหาบณัฑติ การบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ขอ้มูลที2ไดจ้ะนําไปใช้ประโยชน์เพื2อการศกึษาวจิยัเท่านั 7น จะไม่มผีลกระทบใดๆ
ต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใดฉะนั 7นจงึใครข่อความรว่มมอืจากท่านผูต้อบในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจรงิใหม้ากที2สดุ 

 
ส่วนที) 1 : พฤติกรรมการใช้ชดุนักเรียน 
คาํชีSแจง    กรณุาใสเ่ครื2องหมาย(�)ลงในชอ่งว่างตามความเป็นจรงิ 
 

ยี)ห้อ เคยใช้ ไม่เคยใช้ 
1.ท่านเคยใชชุ้ดนกัเรยีนยี2หอ้น้อมจิตตห์รอืไม ่   
2.ท่านเคยใชชุ้ดนกัเรยีนยี2หอ้ตราสมอหรอืไม ่   
3.ท่านเคยใชชุ้ดนกัเรยีนยี2หอ้สมใจนึกหรอืไม ่   
4.ท่านเคยใชชุ้ดนกัเรยีนยี2หอ้ท้อปสห์รอืไม ่   
5. ท่านเคยใชชุ้ดนกัเรยีนยี2หอ้ช้างแมมมอธหรอืไม ่   
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ส่วนที)  2: ความคิดเห็นที)ผู้บริโภคมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของชุดนักเรียนยี)ห้อ
ต่างๆ 
คาํชีSแจง    กรณุาใสเ่ครื2องหมาย(�)ลงในชอ่งว่างที2ตรงกบัความคดิเหน็ที2เกดิจากประสบการณ์
การใชส้นิคา้ของท่าน หรอืที2เกดิจากการสงัเกตคนรอบขา้งในกรณีที2ท่านไมเ่คยใชส้นิคา้ยี2หอ้นี7
มาก่อน 
 

ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

ด้านผลิตภณัฑ:์เสืSอ 
1. ปกคอเสื7อยี2หอ้นี7เป็นทรงอยู่
เสมอ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

2. ขนาดลาํตวัเสื7อยี2หอ้นี7เขา้รปู
พอด ีไม่ตอ้งแกท้รง 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

3. เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ละเอยีด
เรยีบ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

4. เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้สไีมข่าว
สว่างเกนิไป 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

5. เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืง
ชา้ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      
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ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

6. เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไม่หนา
จนใส่แลว้รอ้น 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

7. เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไม่บาง
จนมองทะลุเนื7อผา้ได ้

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

8. เสื7อยี2หอ้นี7มกีระดมุที2กลมกลนื
เขา้กบัสเีสื7อ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

9. เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามยาว
เหมาะสมกบัขนาดไซตเ์สื7อ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

10. เสื7อยี2หอ้นี7มไีซตท์ี2เหมาะสม
กบัขนาดของตวัท่าน 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

11. เสื7อยี2หอ้นี7ทนทานเวลาซกั
ดว้ยมอื 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      
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ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

12. เสื7อยี2หอ้นี7ทนทานเวลาซกั
ดว้ยเครื2องซกัผา้ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

13. เสื7อยี2หอ้นี7ไมเ่สยีทรง ไม่หด
ตวัเวลาซกั 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

14. เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามประณตี 

เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

15. เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

16. เสื7อยี2หอ้นี7ยบัยาก 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

17. เสื7อยี2หอ้นี7ใสแ่ลว้สบายใจ ไม่
ผดิระเบยีบ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      
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ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

ด้านผลิตภณัฑ:์ กระโปรง/
กางเกง 
18. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ตดั
เยบ็ไดร้ปูทรงที2ด ี

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

19. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ตดั
เยบ็โดยใชเ้นื7อผา้สเีขม้ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

20. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มจีบี
ที2คม และลกึ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

21. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มี
ไซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวั
ท่าน 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

22. แตล่ะไซตข์องกระโปรง/
กางเกงยี2หอ้นี7จะมคีวามยาว 
หลากหลายใหเ้ลอืก 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

23. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มี

ความประณีต เรยีบรอ้ยในการ

ตดัเยบ็ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      
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ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

24. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มี
เนื7อผา้ที2รดีงา่ย 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

25. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มจีบี
ที2รดีแลว้เป็นทรงอยูต่ลอดเวลา 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

26. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ยบั
ยาก 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

27. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ซดี
ยาก 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

28. กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ใส่
แลว้สบายใจ ไม่ผดิระเบยีบ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

ด้านราคา 
1. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มรีาคาที2
เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัคุณภาพ
ของเนื7อผา้ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      
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ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

2. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มรีาคาที2

เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัอายุการ

ใชง้าน 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

3. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มสีว่นลดที2
ใหม้ากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

4. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มกีารแจก
ของแถมที2ทา่นสามารถนําไปใช้
ไดจ้รงิ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

5. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7ลดราคาใน
ช่วงเวลาที2เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

ด้านสถานที)จดัจาํหน่าย 
1. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดั
จาํหน่ายในยา่นที2สะดวกในการ
เดนิทางไปหาซื7อ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

2. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดั
จาํหน่ายในยา่นที2ใกลก้บั
หา้งสรรพสนิคา้ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      
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ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

3. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7จะมสีนิคา้
ทุกไซต์พรอ้มใหซ้ื7อที2จุด
จาํหน่ายเสมอ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

4. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มี
แบบฟอรม์ของโรงเรยีนท่าน
พรอ้มใหซ้ื7อที2จุดจาํหน่ายเสมอ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

5. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7จะมขีาย ใน
รา้นที2มบีรกิารอยา่งครบถว้น ไม่
ว่าจะเป็นการปกัชื2อ การขาย
สนิคา้เกี2ยวกบัเครื2องแต่งกาย
อื2นๆ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

ด้านการส่งเสริมการขาย 
1. ท่านรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากบุคคล

ในครอบครวั 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

2. ท่านรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากเพื2อน 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

3. ท่านรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจาก
โฆษณาทางโทรทศัน์ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      
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ประโยคข้อความ ยี)ห้อ 
ระดบัความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ)ง 

4. ชุดนกัเรยีนยี2หอ้นี7มขีอ้ความ
โฆษณาเกนิความจรงิ 

น้อมจติต ์      
ตราสมอ      
สมใจนึก      
ทอ้ปส ์      
ชา้งแมมมอธ      

 
 
 
 
 
 

ส่วนที)3 : ข้อมูลเปรียบเทียบระดบัความคล้ายคลึงกนัของยี)ห้อชุดนักเรียนโดยมองใน
ภาพรวม 
คาํชีSแจง  กรณุาใสเ่ครื2องหมาย(�)ลงในชอ่งว่างที2ตรงกบัความคดิเหน็ของท่านมากที2สดุ 
 
 

 
ยี)ห้อ 

ระดบัความคล้ายคลึงกนัโดยภาพรวม 
เหมือนกนัมาก                                                              แตกต่างกนัมาก 
        1                       2                     3                    4                      5 

1 น้อมจติตก์บัตราสมอ      
2. น้อมจติตก์บัสมใจนึก      
3. น้อมจติตก์บัทอ้ปส ์      
4. น้อมจติตก์บัชา้งแมมมอธ      
5. ตราสมอกบัสมใจนึก      
6. ตราสมอกบัทอ้ปส ์      
7. ตราสมอกบัชา้งแมมมอธ      
8. สมใจนึกกบัทอ้ปส ์      
9. สมใจนึกกบัชา้งแมมมอธ      
10. ทอ้ปสก์บัชา้งแมมมอธ      
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ส่วนที) 4 : ข้อมลูส่วนบคุคลทั )วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีSแจง    กรณุาใสเ่ครื2องหมาย(�)ลงในชอ่งว่างที2ทา่นเลอืก 
 

1. เพศ 

         1. ชาย     2. หญงิ 
 
 

2. อาย ุ

 1. อาย ุ15 ปี    2. อาย ุ16 ปี 
 
                 3. อายุ 17 ปี                                   4.อาย ุ18 ปี 
 
 

3. ระดบัชั 7นการศกึษา 

                 1. ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 3                             2. ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 4 
 
           3. ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 5   4. ชั 7นมธัยมศกึษาปีที2 6 
 
 



 

 

ภาคผนวก ง 
รายงานผลที)ได้จาก SPSS 

 
เครื)องมือ Multidimensional Scaling 

 
2 Dimensions 

 Stress and Fit Measures 
Normalized Raw Stress .04850 
Stress-I .22023(a) 
Stress-II .93775(a) 
S-Stress .15250(b) 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) .95150 
Tucker's Coefficient of Congruence .97545 

PROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress. 
a  Optimal scaling factor = 1.051. 
b  Optimal scaling factor = .944. 
 
 Final Coordinates 
  Dimension 
  1 2 
nomjitt -.747 -1.123 
trasamau -1.356 .304 
somjaineuk .886 -1.128 
top 1.342 .485 
changmammoth -.125 1.462 
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Object Points

Common Space

Dimension 1
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Dimension Weights
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3 Dimensions 
 Stress and Fit Measures 
Normalized Raw Stress .01523 
Stress-I .12342(a) 
Stress-II .75700(a) 
S-Stress .05852(b) 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) .98477 
Tucker's Coefficient of Congruence .99235 

PROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress. 
a  Optimal scaling factor = 1.015. 
b  Optimal scaling factor = .977. 
 
 Final Coordinates 
  Dimension 
  1 2 3 
nomjitt .294 -1.410 -.829 
trasamau -1.508 -.287 -.614 
somjaineuk 1.601 .266 -.192 
top -.186 1.673 -.314 
changmammoth -.201 -.243 1.949 
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4 Dimensions 
 Stress and Fit Measures 
Normalized Raw Stress .00056 
Stress-I .02362(a) 
Stress-II .41686(a) 
S-Stress .00222(b) 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) .99944 
Tucker's Coefficient of Congruence .99972 

PROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress. 
a  Optimal scaling factor = 1.001. 
b  Optimal scaling factor = .999. 
 
 Final Coordinates 
  Dimension 
  1 2 3 4 
nomjitt -.960 -1.065 -1.031 -.888 
trasamau -.303 -.269 -.266 1.957 
somjaineuk -.349 -.263 1.917 -.365 
top -.326 1.905 -.305 -.381 
changmammoth 1.938 -.309 -.315 -.323 
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Dimension 4

Dimension Weights
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การเปรียบเทียบความเหมะสมระหว่าง 2, 3 และ 4 Dimension 

 

 

จากภาพที2 5  จะพบว่าค่า S-Stress ของ 2 dimensions มคี่าเท่ากบั 0.04850 ค่าของ 

3 dimensions มคีา่เท่ากบั 0.01523 และค่าของ 4 dimension มคีา่เท่ากบั 0.00056 ถงึแม ้ 

4 dimensions จะไดค้า่ S-Stress ที2ดกีว่า แต่เนื2องจากการวจิยัครั 7งนี7มุ่งศกึษายี2หอ้ชดุนักเรยีน

เพยีง 5 ยี2ห้อเท่านั 7น ทําให้ 4 dimensions ได้ค่าสมบูรณ์แบบเกนิกว่าความเป็นจริง และมี

จํานวน dimensions ที2มากเกนิไปทําใหข้อ้มลูที2ไดม้าไม่กะทดัรดั ในขณะที2 3 dimension เมื2อ

ทาํการประมวลผลออกมาพบว่า dimension 3 ที2ออกมานั 7นมคีวามเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัแปร 

(Factor)น้อย จงึทาํให ้2 dimensions เหมาะสมสาํหรบัการวจิยัชดุนกัเรยีนทั 7ง 5 ยี2หอ้ ในครั 7งนี7 
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เครื)องมือ Factor 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 17.127 40.779 40.779 17.127 40.779 40.779 
2 1.938 4.615 45.393 1.938 4.615 45.393 
3 1.453 3.460 48.853 1.453 3.460 48.853 
4 1.381 3.289 52.142 1.381 3.289 52.142 
5 1.161 2.765 54.906 1.161 2.765 54.906 
6 1.005 2.392 57.298 1.005 2.392 57.298 
7 .981 2.335 59.633       
8 .906 2.158 61.791       
9 .809 1.925 63.716       
10 .767 1.826 65.542       
11 .703 1.673 67.215       
12 .673 1.601 68.816       
13 .666 1.585 70.402       
14 .633 1.508 71.910       
15 .600 1.429 73.339       
16 .587 1.397 74.736       
17 .565 1.346 76.082       
18 .556 1.323 77.404       
19 .531 1.265 78.669       
20 .529 1.260 79.930       
21 .517 1.232 81.162       
22 .497 1.183 82.345       
23 .477 1.135 83.480       
24 .466 1.108 84.588       
25 .450 1.071 85.659       
26 .438 1.044 86.703       
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27 .434 1.034 87.736       
28 .415 .989 88.725       
29 .408 .971 89.696       
30 .398 .947 90.643       
31 .386 .919 91.562       
32 .371 .884 92.447       
33 .361 .859 93.305       
34 .351 .836 94.141       
35 .339 .808 94.949       
36 .323 .770 95.719       
37 .316 .752 96.471       
38 .313 .746 97.217       
39 .307 .732 97.949       
40 .297 .706 98.655       
41 .289 .688 99.343       
42 .276 .657 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix(a) 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Q27 .691               
Q19 .681               
Q18 .649 .321             
Q25 .632               
Q20 .606               
Q24 .531           .377   
Q22 .517           .354   
Q30 .475   .425       .302   
Q14 .475 .438 .310           
Q12 .448 .362     .313   .313   
Q21 .440       .396       
Q15 .438 .306     .354 .303     
Q26 .437     .397         
Q13 .417 .393     .378       
Q16 .403 .342         .327   
Q3 .319 .685             
Q1 .307 .681             
Q5   .654             
Q4   .647             
Q2   .616             
Q6   .581         .389   
Q7   .569         .386   
Q9   .477     .364       
Q10 .314 .455     .400       
Q38     .697           
Q37     .591 .352         
Q36     .527     .315     
Q28 .344   .498   .417       
Q23 .444   .484           
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Q32       .802         
Q31       .756         
Q33       .578 .303       
Q8         .703       
Q11   .347     .440     -.339 
Q17 .318   .356   .423       
Q40           .669     
Q39   .332       .619     
Q41         .324 .598     
Q29             .587   
Q34           .417 .476 -.317 
Q35     .329     .320 .381   
Q42               .744 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 11 iterations. 
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Total Variance Explained 
Compon
ent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

  Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 

Cumul
ative 
% 

1 
13.305 40.318 40.318 

13.30
5 

40.318 40.318 4.937 14.959 14.959 

2 1.821 5.518 45.836 1.821 5.518 45.836 4.397 13.323 28.282 
3 1.417 4.293 50.129 1.417 4.293 50.129 2.346 7.108 35.390 
4 1.145 3.470 53.599 1.145 3.470 53.599 2.323 7.041 42.431 
5 1.062 3.218 56.817 1.062 3.218 56.817 2.026 6.138 48.569 
6 .974 2.951 59.768 .974 2.951 59.768 1.942 5.884 54.453 
7 .827 2.507 62.276 .827 2.507 62.276 1.832 5.551 60.004 
8 .790 2.393 64.669 .790 2.393 64.669 1.540 4.665 64.669 
9 .761 2.306 66.974             
10 .704 2.135 69.109             
11 .661 2.002 71.111             
12 .627 1.899 73.010             
13 .581 1.760 74.770             
14 .571 1.730 76.500             
15 .548 1.661 78.161             
16 .509 1.542 79.703             
17 .505 1.530 81.233             
18 .486 1.472 82.705             
19 .468 1.418 84.123             
20 .454 1.376 85.499             
21 .446 1.353 86.852             
22 .427 1.295 88.147             
23 .414 1.256 89.403             
24 .402 1.218 90.620             
25 .383 1.161 91.781             
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26 .380 1.151 92.932             
27 .373 1.130 94.063             
28 .367 1.111 95.173             
29 .341 1.033 96.206             
30 .329 .996 97.202             
31 .321 .972 98.174             
32 .303 .920 99.094             
33 .299 .906 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Rotated Component Matrix(a) 
 

  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Q3 .703 .322             
Q1 .694               
Q5 .692               
Q4 .662               
Q2 .637               
Q6 .590         .405     
Q7 .573         .343     
Q9 .456             .381 
Q10 .454 .360           .360 
Q13 .413 .409       .325     
Q19   .711             
Q18 .344 .681             
Q20   .677             
Q27   .640   .309         
Q25 .311 .605             
Q22   .495       .484     
Q21   .493           .317 
Q14 .450 .482             
Q37     .737           
Q38     .720           
Q36     .510       .361   
Q32       .793         
Q31       .768         
Q33       .606         
Q42         .670       
Q40     .333   .631       
Q41         .621       
Q39 .377       .532       
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Q29           .715     
Q23   .421 .412     .453     
Q35             .738   
Q34             .726   
Q8               .811 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 8 iterations. 
 
  



 

 

213 

Component Plot in Rotated Space
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การพิจารณาคาํถามที)ไม่ควรตดัทิSง 

- Q1:  ปกคอเสื7อยี2หอ้นี7เป็นทรงอยู่เสมอ 

เพราะเป็นสิ2งที2ผูใ้ชช้ดุนักเรยีนจะคาํนึงถงึเป็นลาํดบัตน้ๆ ในการเลอืกซื7อชดุ

นกัเรยีน 

- Q3:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ละเอยีดเรยีบ 

เพราะผูใ้ชช้ดุนกัเรยีนจะเลอืกซื7อชดุนักเรยีนที2มเีนื7อผา้ที2คณุภาพด ีเนื7อผา้ที2เรยีบ 

จะทาํใหส้วมใสส่บาย และเป็นสิ2งที2ผูใ้ชจ้ะพจิารณาในการเลอืกซื7อ 

- Q6:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมห่นาจนใสแ่ลว้รอ้น 

เพราะหากเสื7อนกัเรยีนนั 7นหนาจนใสแ่ลว้รอ้น กจ็ะทาํใหผู้ใ้ชใ้สแ่ลว้ไมส่บายตวั 

อาจจะทาํใหไ้ม่กลบัมาซื7อชดุนกัเรยีนยี2หอ้เดมิได ้

- Q7:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมบ่างจนมองทะลุเนื7อผา้ได ้

เพราะหากเสื7อชดุนกัเรยีนมเีนื7อผา้ที2บางจะทาํใหผู้ส้วมใสไ่มส่บายใจ เกดิความไม่

มั 2นใจขณะสวมใส ่และในบางโรงเรยีนการใสเ่สื7อที2บางจนมองทะลุเนื7อผา้ไดเ้ป็น

เรื2องที2ผดิระเบยีบโรงเรยีน 

- Q9:  เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามยาวเหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ 

เพราะจะทาํใหเ้สื7อนั 7นมคีวามเหมาะสมกบัผูส้วมใส ่จงึเป็นการเพิ2มความสะดวก

ใหก้บัผูใ้ช ้เนื2องจากไม่ตอ้งไปดดัแปลงหรอืแกไ้ขทรงชดุนักเรยีนภายหลงั 

- Q10: เสื7อยี2หอ้นี7มไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

เพราะทาํใหผู้ใ้ชไ้ม่ตอ้งไปตดัแกไ้ขชดุนกัเรยีนหลงัจากการซื7อ 

- Q13: เสื7อยี2หอ้นี7ไมเ่สื7อทรง ไมห่ดตวัเวลาซกั 

เพราะจะสง่ผลกระทบถงึคณุภาพของเนื7อผา้ ที2ผูใ้ชส้ว่นใหญจ่ะคาํนึงถงึ 

- Q14: เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

เพราะจะสื2อถงึคณุภาพของชดุนักเรยีนของแต่ละยี2หอ้ 

- Q18: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ตดัเยบ็ไดร้ปูทรงที2ด ี

เพราะจะทาํใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งไปตดัหรอืดดัแปลงเพิ2มเตมิภายหลงั 

- Q21: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มไีซตท์ี2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

เพราะจะทาํใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งไปตดัหรอืดดัแปลงเพิ2มเตมิภายหลงั 

- Q22: แต่ละไซตข์องกระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มคีวามยาว หลากหลายใหเ้ลอืก 
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เพราะเป็นความพรอ้มของสนิคา้ที2จะมอบความหลากหลายใหก้บัผูใ้ช ้และยงัทาํ

ใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งไปตดัหรอืดดัแปลงในภายหลงัการซื7อ 

- Q23: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

เพราะจะสื2อถงึคุณภาพของชดุนักเรยีนของแต่ละยี2หอ้ 

- Q33: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7ลดราคาในชว่งเวลาที2เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

เพราะสนิคา้ชุดนกัเรยีนเป็นสนิคา้ที2ขายไดใ้นบางฤดกูาลเทา่นั 7น ดงันั 7นจงึ

จาํเป็นตอ้งมกีารจดัการสง่เสรมิการขายในชว่งเวลาที2เหมาะสม 

- Q34: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดัจาํหน่ายในยา่นที2สะดวกในการเดนิทางไปหาซื7อ 

เพราะสถานที2ตั 7งเป็นหนึ2งในปจัจยัการเลอืกซื7อชดุนักเรยีน หากการจดัจาํหน่าย

อยูใ่นที2ที2ไมส่ะดวกในการเดนิทางผูใ้ชอ้าจทาํการเปลี2ยนไปใชย้ี2หอ้ที2มสีถานที2

จาํหน่ายที2มคีวามสะดวกในการเดนิทางมากกว่าได ้

- Q45: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดัจาํหน่ายในยา่นที2ใกลก้บัหา้งสรรพสนิคา้ 

เพราะรา้นที2จาํหน่ายชดุนักเรยีนในบางรา้นขายแต่ชดุนกัเรยีนเทา่นั 7น ทาํใหผู้ใ้ช้

บางคนตอ้งการหาซื7อของเพิ2มเตมิ ดงันั 7นจงึเป็นการเพิ2มสะดวกใหก้บัผูใ้ชท้ี2จะ

สามารถหาของที2ตอ้งการได ้

- Q36: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7จะมสีนิคา้ทกุไซต ์พรอ้มใหซ้ื7อที2จุดจาํหน่ายเสมอ 

เพราะจะทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าทางรา้นมสีนิคา้พรอ้มใหบ้รกิารเสมอ ทาํใหเ้พิ2ม

ความพรอ้มใจใหก้บัผูซ้ื7อ และอาจทาํใหก้ลบัมาซื7ออกีครั 7ง 

- Q37: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มแีบบฟอรม์ของโรงเรยีนทา่นพรอ้มใหซ้ื7อที2จุดจาํหน่ายเสมอ 

เพราะทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการที2หลากหลายไดอ้ย่างครบถว้น 

- Q39: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากบุคคลในครอบครวั 

เพราะบุคคลในครอบครวัเป็นผูม้อีทิธพิลต่อการเลอืกซื7อชดุนักเรยีน 

- Q41: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ 

เพราะชดุนกัเรยีนเป็นสนิคา้ฤดูกาลทาํใหช้ว่งที2ไมใ่ชห่น้าขาย อาจทาํใหผู้บ้รโิภค

ลมืตราสนิคา้ได ้ดงันั 7นการโฆษณาจงึเป็นการตอกยํ7าตราสนิคา้ หรอืเพื2อยํ7าเตอืน

การจดจาํตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
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การพิจารณาคาํถามที)ควรตดัทิSง 

- Q11: เสื7อยี2หอ้นี7ทนทานเวลาซกัมอื 

เพราะขึ7นอยูก่บัการดแูลรกัษาของแต่ละบุคคล 

- Q12: เสื7อยี2หอ้นี7ทนทานเวลาซกัดว้ยเครื2องซกัผา้ 

เพราะขึ7นอยูก่บัการดแูลรกัษาของแต่ละบุคคล 

- Q15: เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2รดีงา่ย 

เพราะเป็นการดแูลรกัษาของแต่ละบุคคล 

- Q16: เสื7อยี2หอ้นี7ยบัยาก 

เพราะขึ7นอยูก่บักจิกรรมที2ผูส้วมใสแ่ต่ละคนทาํ 

- Q17: เสื7อยี2หอ้นี7ใสแ่ลว้สบายใจไมผ่ดิระเบยีบ 

เพราะเสื7อผา้ชดุนักเรยีนจะตอ้งตดัเยบ็ตามแบบฟอรม์ที2ทางโรงเรยีนกาํหนด 

ฉะนั 7นทกุยี2หอ้จงึตอ้งทาํตาม 

- Q24: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มเีนื7อผา้ที2รดีงา่ย 

เพราะเป็นการดแูลรกัษาของแต่ละบุคคล 

- Q26: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ยบัยาก 

เพราะขึ7นอยูก่บักจิกรรมที2ผูส้วมใสแ่ต่ละคนทาํ 

- Q28: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ใสแ่ลว้สบายใจ ไมผ่ดิระเบยีบ 

เพราะเสื7อผา้ชดุนักเรยีนจะตอ้งตดัเยบ็ตามแบบฟอรม์ที2ทางโรงเรยีนกาํหนด 

ฉะนั 7นทกุยี2หอ้จงึตอ้งทาํตาม 

- Q30: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มรีาคาที2เหมาะสม เมื2อเทยีบกบัอายุการใชง้าน 

เพราะขึ7นอยูก่บัการดแูลรกัษาของผูส้วมใส ่
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การตั Sงชื)อ Factor 

Factor 1 

 ชื)อ เสืSอที)ใช้ผ้าที)มีคณุภาพ 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q1:  ปกคอเสื7อยี2หอ้นี7เป็นทรงอยู่เสมอ 

 Q2:  ขนาดลาํตวัเสื7อยี2หอ้นี7เขา้รปูพอด ีไมต่อ้งแกท้รง 

 Q3:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ละเอยีดเรยีบ 

 Q4:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้สไีมข่าวสว่างเกนิไป 

 Q5:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2เหลอืงชา้ 

 Q6:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมห่นาจนใสแ่ลว้รอ้น 

 Q7:  เสื7อยี2หอ้นี7ใชเ้นื7อผา้ที2ไมบ่างจนมองทะลุเนื7อผา้ได ้

 Q9:  เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามยาวเหมาะสมกบัขนาดไซต์เสื7อ 

 Q10: เสื7อยี2หอ้นี7มไีซต์ที2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

 Q13: เสื7อยี2หอ้นี7ไมเ่สยีทรง ไมห่ดตวัเวลาซกั 

 Q14: เสื7อยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

Factor 2 

 ชื)อ กระโปรงกางเกงที)ใช้ผ้าที)มีคณุภาพดี และตดัเยบ็ได้รปูทรง 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q18: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ตดัเยบ็ไดร้ปูทรงที2ด ี

 Q19: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ตดัเยบ็โดยใชเ้นื7อผา้สเีขม้ 
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 Q20: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มจีบีที2คม และลกึ 

 Q21: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มไีซตท์ี2เหมาะสมกบัขนาดของตวัทา่น 

 Q22: แต่ละไซตข์องกระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7จะมคีวามยาว หลากหลายใหเ้ลอืก 

 Q23: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มคีวามประณีต เรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

 Q25: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7มจีบีที2รดีแลว้เป็นทรงอยูต่ลอดเวลา 

 Q27: กระโปรง/กางเกงยี2หอ้นี7ซดียาก 

Factor 3 

 ชื)อ ความพร้อมของสินค้า ณ จดุจาํหน่ายที)มีอย่างครบถ้วน 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q36: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7จะมสีนิคา้ทกุไซตพ์รอ้มใหซ้ื7อที2จุดจาํหน่ายเสมอ 

 Q37: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มแีบบฟอรม์ของโรงเรยีนทา่นพรอ้มใหซ้ื7อที2จุดจาํหน่ายเสมอ 

 Q38: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7จะมขีาย ในรา้นที2มบีรกิารอยา่งครบถว้น ไมว่่าจะเป็นการปกัชื2อ 

การขายสนิคา้เกี2ยวกบัเครื2องแต่งกายอื2นๆ 

Factor 4 

 ชื)อ การส่งเสริมการขายที)น่าสนใจ 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q31: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มสีว่นลดที2ใหม้ากกว่ายี2หอ้อื2นๆ โดยทั 2วไป 

 Q32: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารแจกของแถมที2ทา่นสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 Q33: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7ลดราคาในชว่งเวลาที2เหมาะสมกบัความตอ้งการ 
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Factor 5 

 ชื)อ ข้อมลูเพิ)มเติม 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q39: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากบุคคลในครอบครวั 

 Q40: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากเพื2อน 

 Q41: ทา่นรูจ้กัยี2หอ้นี7มาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ 

 Q42: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มขีอ้ความโฆษณาเกนิความจรงิ 

Factor 6 

 ชื)อ ราคา 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q29: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มรีาคาที2เหมาะสมเมื2อเทยีบกบัคณุภาพของเนื7อผา้ 

Factor 7 

 ชื)อ สถานที)ตั Sงที)สะดวกในการเดินทาง 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q34: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดัจาํหน่ายในยา่นที2สะดวกในการเดนิทางไปหาซื7อ 

 Q35: ชดุนักเรยีนยี2หอ้นี7มกีารจดัจาํหน่ายในยา่นที2ใกลก้บัหา้งสรรพสนิคา้ 

Factor 8 

 ชื)อ ความสวยงาม 

 ประกอบไปดว้ย 

 Q8:  เสื7อยี2หอ้นี7มกีระดุมที2กลมกลนืเขา้กบัสเีสื7อ 
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เครื)องมือ Regression 

2 Dimension 

Factor 1 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .981(a) .963 .926 .05498 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.158 2 .079 26.151 .037(a) 

Residual .006 2 .003     
Total .164 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR1 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-7.000E-
08 

.025   .000 1.000 

DIM1 -.072 .025 -.395 -2.913 .100 
DIM2 -.164 .025 -.907 -6.679 .022 

a  Dependent Variable: FACTOR1  
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Factor 2 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .895(a) .802 .604 .22691 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.416 2 .208 4.045 .198(a) 

Residual .103 2 .051     
Total .519 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR2 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-3.000E-
08 

.101   .000 1.000 

DIM1 -.277 .102 -.859 -2.727 .112 
DIM2 -.088 .102 -.272 -.865 .478 

a  Dependent Variable: FACTOR2 
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Factor 3 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .881(a) .775 .551 .17159 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.203 2 .102 3.454 .225(a) 

Residual .059 2 .029     
Total .262 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR3 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-1.250E-
07 

.077   .000 1.000 

DIM1 -.133 .077 -.583 -1.739 .224 
DIM2 -.154 .077 -.673 -2.007 .183 

a  Dependent Variable: FACTOR3 
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Factor 4 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .554(a) .307 -.385 .14656 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.019 2 .010 .444 .693(a) 

Residual .043 2 .021     
Total .062 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR4 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

1.550E-
07 

.066   .000 1.000 

DIM1 -.027 .066 -.244 -.415 .718 
DIM2 -.056 .066 -.503 -.854 .483 

a  Dependent Variable: FACTOR4 
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Factor 5 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .940(a) .885 .769 .09081 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.126 2 .063 7.660 .115(a) 

Residual .016 2 .008     
Total .143 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR5 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

4.000E-
08 

.041   .000 1.000 

DIM1 -.114 .041 -.676 -2.812 .107 
DIM2 .108 .041 .640 2.663 .117 

a  Dependent Variable: FACTOR5 
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Factor 6 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .981(a) .962 .924 .09702 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.477 2 .239 25.346 .038(a) 

Residual .019 2 .009     
Total .496 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR6 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

4.000E-
08 

.043   .000 1.000 

DIM1 -.298 .043 -.945 -6.855 .021 
DIM2 .077 .043 .245 1.778 .217 

a  Dependent Variable: FACTOR6 
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Factor 7 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .716(a) .513 .026 .14232 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.043 2 .021 1.053 .487(a) 

Residual .041 2 .020     
Total .083 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR7 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-1.850E-
07 

.064   .000 1.000 

DIM1 -.089 .064 -.687 -1.392 .299 
DIM2 -.028 .064 -.217 -.440 .703 

a  Dependent Variable: FACTOR7 
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Factor 8 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .688(a) .473 -.055 .12880 
a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.030 2 .015 .897 .527(a) 

Residual .033 2 .017     
Total .063 4       

a  Predictors: (Constant), DIM2, DIM1 
b  Dependent Variable: FACTOR8 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-1.550E-
07 

.058   .000 1.000 

DIM1 -.012 .058 -.105 -.205 .857 
DIM2 .076 .058 .677 1.319 .318 

a  Dependent Variable: FACTOR8 
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3 Dimensions 

Factor 1 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .993(a) .987 .946 .04699 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.162 3 .054 24.447 .147(a) 

Residual .002 1 .002     
Total .164 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR1 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

.000 .021   .017 .989 

DIM1 .078 .021 .432 3.718 .167 
DIM2 -.125 .021 -.689 -5.926 .106 
DIM3 -.100 .021 -.552 -4.754 .132 

a  Dependent Variable: FACTOR1  
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Factor 2 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .921(a) .848 .391 .28112 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.440 3 .147 1.858 .484(a) 

Residual .079 1 .079     
Total .519 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR2 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-1.149E-
05 

.126   .000 1.000 

DIM1 -.171 .126 -.531 -1.361 .403 
DIM2 -.160 .126 -.495 -1.267 .425 
DIM3 -.166 .126 -.513 -1.313 .414 

a  Dependent Variable: FACTOR2 
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Factor 3 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .974(a) .949 .797 .11541 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.249 3 .083 6.230 .284(a) 

Residual .013 1 .013     
Total .262 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR3 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

.000 .052   .006 .996 

DIM1 -.041 .052 -.178 -.790 .574 
DIM2 -.090 .052 -.394 -1.745 .331 
DIM3 -.193 .052 -.844 -3.738 .166 

a  Dependent Variable: FACTOR3 
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Factor 4 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .973(a) .947 .787 .05752 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.059 3 .020 5.915 .291(a) 

Residual .003 1 .003     
Total .062 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR4 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

.000 .026   .006 .996 

DIM1 -.031 .026 -.276 -1.195 .444 
DIM2 .013 .026 .118 .509 .700 
DIM3 -.104 .026 -.932 -4.026 .155 

a  Dependent Variable: FACTOR4 
  



 

 

233 

Factor 5 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .927(a) .859 .438 .14169 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.123 3 .041 2.038 .466(a) 

Residual .020 1 .020     
Total .143 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR5 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

.000 .063   -.006 .996 

DIM1 -.144 .063 -.849 -2.264 .265 
DIM2 -.031 .064 -.181 -.482 .714 
DIM3 .055 .064 .325 .865 .546 

a  Dependent Variable: FACTOR5 
  



 

 

234 

Factor 6 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .996(a) .993 .970 .06056 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.492 3 .164 44.753 .109(a) 

Residual .004 1 .004     
Total .496 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR6 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-.001 .027   -.019 .988 

DIM1 -.189 .027 -.599 -6.965 .091 
DIM2 -.238 .027 -.756 -8.770 .072 
DIM3 .071 .027 .225 2.610 .233 

a  Dependent Variable: FACTOR6 
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Factor 7 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 1.000(a) 1.000 .998 .00569 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.083 3 .028 854.968 .025(a) 

Residual .000 1 .000     
Total .083 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR7 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

9.444E-
06 

.003   .004 .998 

DIM1 -.083 .003 -.646 -32.710 .019 
DIM2 -.034 .003 -.267 -13.485 .047 
DIM3 -.088 .003 -.683 -34.543 .018 

a  Dependent Variable: FACTOR7 
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Factor 8 

 Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .998(a) .995 .981 .01727 
a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

.063 3 .021 69.963 .088(a) 

Residual .000 1 .000     
Total .063 4       

a  Predictors: (Constant), DIM3, DIM1, DIM2 
b  Dependent Variable: FACTOR8 
 
 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

.000 .008   -.031 .981 

DIM1 -.009 .008 -.076 -1.110 .467 
DIM2 -.029 .008 -.262 -3.793 .164 
DIM3 .110 .008 .976 14.144 .045 

a  Dependent Variable: FACTOR8 
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Dimension 1 vs. Dimension 2 

Dimension 1
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Dimension 1 vs. Dimension 3  
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Dimension 2 vs. Dimension 3 
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สาํเร็จการศกึษาปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการจดัการสาํนักงาน จากมหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย เมื2อปีการศกึษา 2551 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตร

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปี

การศกึษา 2551 

 


