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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุ ดชั้ นในสตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
Factors of Marketing and Purchasing Behavior Female Underwear
from Student in Siam University
เบญจวรรณ แย้มเพกา 1 ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง 2
-------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ด้ า นลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อปั จจัยการซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
และเพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง คื อ นักศึกษาสตรี มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 370 คน ตัวอย่างในระหว่า ง
เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2555 โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐาน t-test สําหรับตัวแปร 2 กลุ่ม F-test
สําหรับตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี
LSD (Least significant difference) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อายุ 20-22 ปี ศึกษาระดับชั้น
ปริ ญญาตรี ปี 3-4 และมีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน นิยมซื้ อชุ ด
ชั้นในยี่ห้อ วาโก้ ซื้ อแบบมีโครง ส่ วนกางเกงในเป็ นแบบครึ่ งตัว นิ ยมโทนสี ขาวเนื้ อ-ครี ม ซื้ อในห้างสรรพสิ นค้า เช่ นเดอะมอลล์ เซ็ นทรัล เป็ นต้น ราคาเฉลี่ ยที่ซ้ื อ
250-500 บาท ความถี่ในการซื้ อ 1-3 ครั้งต่อปี มักซื้ อช่วงต้นเดือน ชําระเป็ นเงินสด ผู้
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจคือ ตนเอง เหตุผลในการซื้ อชุดชั้นใน เนื่องจากของ
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เก่าเสื่ อมสภาพ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อชุ ดชั้นใน
สตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาและช่องทางการจัดจําหน่าย มี
ระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีระดับการ
ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ: ชุดชั้นใน, ปั จจัยทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกซื้ อ
ABSTRACT
Factors of Marketing and Purchasing Behavior Female underwear from
Student in Siam University, the sample groups are 370 female students of the Siam
University. Personal data was analyzed by using descriptive statistics: percentage,
average, standard deviation and One-way Anova t-test and f-test for more than three
groups of variable by testing on LSD (Least significant difference) comparison in
the case of finding the level of significant .05The summary of the study was as
follows : The research found that majority aged between 20-22 years old of the year
3-4 in bachelor degree level and income was between 5,001-15,000 bath per
month. A popular brand of brasserie with a frame was Wacoal and half-body
underwear with the color of white, cream, light brown. The products purchased at
the department stores such as The Mall Department Store and Central Department
Store. The average price of 250-500 baht for a frequency of 1-3 times per year in
cash. Participants in the decision for the reason to buy underwear was deteriorate.
When studying factors affecting the number of female was found that the
strongest influences are products, price, places and promotion.
Keyword: Underware , Factor of Marketing, Purchasing Behavior
บทนํา
หากพูดถึงเสื้ อชั้นใน หรื อชุ ดชั้นในหรื อ บราเซี ย แล้วท่านสุ ภาพสตรี ทุกท่าน
คงรู้จกั ดีถึงแม้วา่ จะไม่ใช่สิ่งที่ใส่ โชว์เหมือนเครื่ องแต่งกายอื่นๆ แต่เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่สาว
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น้อยสาวใหญ่ทุกท่านให้ความเอาใจใส่ กนั อย่างยิ่ง การเลือกและใส่ เสื้ อชั้นในนั้น ก็ดู
เป็ นรสนิยมอย่างหนึ่ งของสาวๆ ในยุคปั จจุบนั หากพูดถึงชุดชั้นในนั้นได้มีการใช้กนั
มาตั้งแต่สมัยกรี กโบราณประมาณ 6 พันกว่าปี ก่อน เพื่อใส่ ในการออกกําลังกายหรื อ
ทําให้เต้านมสตรี ดูเล็กลงคล้ายบุรุษ แต่ที่เสื้ อชั้นในมีรูปทรงคล้ายกับที่ใส่ ในปั จจุบนั
ได้เริ่ มขึ้นเมื่อ 200 กว่าปี ก่อน โดยช่ างตัดเสื้ อชาวฝรั่งเศส ซึ่ งผลิ ตเสื้ อชั้นในเป็ น 2
ส่ วน ซึ่ งต่อมา Mary Phelps Jacob ได้นาํ มาจดลิขสิ ทธิ์ และผลิตจนเป็ นที่แพร่ หลายใน
อเมริ กา เสื้ อชั้นในได้มีการพัฒนาทั้งรู ปแบบ รู ปทรงและวัสดุมาเรื่ อย ๆ ตามสมัยนิ ยม
จนเป็ นลักษณะที่เห็นในปั จจุบนั ประโยชน์ของการใส่ เสื้ อชั้นในสตรี น้ นั มีท้ งั ในด้าน
การแพทย์และทางสังคม
ปั จจุบนั อัตราการซื้ อชุ ดชั้นในของผูห้ ญิงอยูท่ ี่ 10-12 ตัวต่อคนต่อปี และมี
แนวโน้มการซื้อที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากชุดชั้นในถูกพัฒนาให้มีรูปแบบเป็ นแฟชัน่ ที่
ซื้ อตามความรู ้สึก มากกว่าการซื้ อเพื่อความจําเป็ น อีกทั้งยังมีการแบ่งรู ปแบบการสวม
ใส่ ตามสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น ตลาดชุดชั้นในในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1.2
หมื่ นล้านบาท แบ่งเป็ นตลาดพรี เมี่ยม 10% ระดับราคา 900 บาทขึ้นไป ตลาด
ระดับกลาง 40% ระดับราคา 300-900 บาท และตลาด ล่าง 50% ราคาตั้งแต่ 39-200
บาท แบรนด์ที่มีความเคลื่อนไหวในตลาดมากที่สุด คือ ‘วาโก้’ และ ‘ซาบีน่า’ ซึ่ งอยู่
ในระดับกลาง โดย วาโก้ ถือเป็ นผูน้ าํ สิ นค้าชุดชั้นในตลาดชุดชั้นใน
ในปั จจุบนั จากส่ วนแบ่งตลาดกว่า 57% จากตลาดชุดชั้นในผ่าน ช่องทางห้าง
มีมูลค่า 6,000 ล้านบาท สําหรับภาพรวมตลาดชุดชั้นในโลก ตลาดชุดชั้นในทัว่ โลกมี
มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ มีอตั ราการเติบโตที่ราว 3% โดยเฉพาะ ตลาด
เอเชี ยแห่ งเดียวมีอตั ราการเติบโตถึง 8% ต่อปี จึงถือเป็ นตลาดที่ตอ้ งจับตามองความ
เคลื่ อนไหวของตลาดชุ ดชั้นใน ยัง อยู่ที่ 2 แบรนด์หลัก ซึ่ งมี กิจกรรมตลาดอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวาโก้ ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 40 ปี ไปในปี 2553 และประกาศขยาย
ฐานลูกค้าจากกลุ่มผูใ้ หญ่ซ่ ึ งเป็ นลูกค้ากลุ่มเดิม ไปยังกลุ่มวัยรุ่ นมากขึ้น ซึ่ งปี ที่ผา่ นมา
ความพยายามนี้ ได้พบความสําเร็ จ จากการขยับสัดส่ วนลูกค้ากลุ่มวัยรุ่ นจาก 10% ใน
อดีต มาเป็ น 20% และเพิ่มเป็ น 30% ในปี นี้ ขณะที่แผนบุกตลาดในปี นี้ มีท้ งั แผน การ
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ลงทุนด้านการขยายกําลังผลิ ต และแผนการทําตลาดที่เข้มข้นขึ้น สําหรับตลาดใน
ประเทศ การแข่งขันตลาดชุ ดชั้นในเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้านี้ โดยวาโก้ครอง
ส่ วนแบ่งตลาด 56-57% อันดับ 2 สลับขึ้นลงระหว่าง "ซาบีน่า" กับ "ไทรอัมพ์" ล่าสุ ด
ซาบีน่าแซงขึ้นมาด้วยส่ วนแบ่ง 13% ส่ วนไทรอัมพ์มีส่วนแบ่ง 12% (สยามธุ รกิ จ,
2555 : ออนไลน์)
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า ว จึ ง ทํา ให้ ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ว่า
มี ปั จจั ย ใดบ้ า งที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจซื้ อ ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ที่
ผูป้ ระกอบการสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการรักษาคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การ
วางแผนและปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันการทําการตลาด ให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อปั จจัยการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในของสตรี ซึ่ งผูท้ ี่
สนใจจะทําธุ รกิจและผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในสตรี สามารถนําข้อมูลไปใช้
ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ได้
2. เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ผู ้ผ ลิ ต และจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
สามารถนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จาการศึ ก ษาไปใช้ใ นการวางแผนการในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อสามารถผลิตสิ นค้า ที่รองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
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สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ต่างกันมีผลต่อปั จจัยการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี แตกต่างกัน
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม

ลักษณะข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับชั้นปี
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พฤติกรรมการเลือกซื้อชุ ดชั้ นใน
สตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม
- แบรนด์ที่ซ้ื อ
- สถานที่ซ้ือ
- โทนสี ที่ซ้ื อ
- ปริ มาณที่ซ้ื อ
- จํานวนเงินที่ซ้ื อ
- วิธีการชําระเงิน
่

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ฮอว์กินส์ และคณะ (Hawkins
et al., 2007, p. 6) ได้อธิ บายว่า แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นเรื่ องของ
การศึกษาบุคคล กลุ่ม หรื อองค์การ และกระบวนการที่ใช้เพื่อคัดเลือก รักษา ใช้ และ
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จัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อความคิดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่แท้จริ งของลูกค้าข้างต้นและการที่กระบวนการดังกล่าวมีผลกระทบต่อลูกค้าทัว่ ไป
และสังคม คําถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ ง
ประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อค้นหา
คําตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่ งประกอบด้วย Occupant, Objects, Objectives,
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations (อรอัญชัน ธิดาเมือง, 2553:83)
แนวคิดและทฤษฏี เกี่ยวกับปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อ แนวคิดเรื่ องการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค มีการศึกษาและนําเสนอโดยนักคิดนักทฤษฎีช้ นั นําหลายคน (ค็อต
เลอร์ และคณะ, 2545, สุ ภาภรณ์ พลนิ กร, Best, 2005, Guiltinan et al., 1997,
Kyambalesa, 2003, Kotler, 2003, Lal et al., 2005) สาระสําคัญสรุ ปได้ว่า
กระบวนการหรื อขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อ อยู่ภายใต้อิทธิ พล
ของปั จจัยต่างๆ 4 ด้าน
1. ปั จจัยด้านสังคม (Social Forces)
2. ปั จจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Forces)
3. ปั จจัยด้านข่าวสารและข้อมูล (Information Forces)
4. ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situation Forces)
แนวคิดและทฤษฏี เกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อความรู้ความเข้าใจ
ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ ชุ ด ชั้ นในสตรี ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสยาม ผูศ้ ึกษาขอนําเสนอประเด็นถัดไป นัน่ คือ แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้า
สมัยใหม่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
1 แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้าสมัยใหม่ กิลติแนน และคณะ (Guiltinan et al., 1997,
pp. 8-9) ได้นาํ เสนอผลการวิจยั ที่บ่งชี้ วา่ ลูกค้าสมัยใหม่ มีความเชื่อมัน่ ต่อสิ นค้าที่มี
คุณภาพเป็ นเลิ ศ และความเป็ นเลิ ศของสิ นค้าส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจแท้จริ งของ
ลู ก ค้ า และประสิ ทธิ ภ าพการดํา เนิ น งานของกิ จ การก็ อ ยู่ ใ นระดั บ สู งเช่ น กั น
ความสั ม พันธ์ ข องคุ ณ ภาพและความสามารถในการทํา กํา ไรเกิ ดจากคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการแท้จริ งของลูกค้า การวาง
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ตําแหน่ งเรื่ องต้นทุนค่า ใช้จ่า ยในการผลิ ตโดยควบคุ มต้นทุ นให้อยู่ในระดับตํ่ากว่า
คู่แข่ง และผลตอบแทนจากการลงทุน
2 กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(Consumer buying decision process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค จากการสํารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจํานวนมากในกระบวนการซื้ อพบว่า
ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู ้ปัญหา 2. การค้นหาข้อมูล 3. การ
ประเมินทางเลื อก 4. การตัดสิ นใจซื้ อ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ทั้งนี้ ผบู้ ริ โภค
อาจจะข้า มหรื อ ย้อ นกลับ ไปเริ่ ม ต้น ขั้น ตอนก่ อ นหน้า นี้ ก็ ไ ด้ ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า
กระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนการซื้ อจริ ง และมีผลกระทบหลังจากการซื้ อ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นักศึกษาที่เป็ นสตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม จํานวน
ทั้งสิ้ น 10,200 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ทําการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางสําเร็ จรู ปของ เครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2535) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ + 5 ได้
ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง สิ้ น 370 คน โดยใช้วิธี การสุ่ ม ตัวอย่า งแบบรายสะดวก
(Convenience Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิจยั โดยมี ข้ นั ตอนในการสร้ า ง
แบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องที่ทาํ การศึกษา
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และสมมติฐาน
3. นิยามตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม
4. สร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรตามกรอบแนวคิดนําปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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5. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
6. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจ จากผูท้ รงคุณวุฒิให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ได้พิจารณาเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
7. นํา แบบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาไป
ทดลองใช้ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี คุ ณ ลัก ษณะคล้า ยกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่
กําหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้จาํ นวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แอลฟา
ของครอนบาค
8. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหาและความเชื่อมัน่ ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้
โดยผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามขึ้นเอง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจโดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคล ได้แก่ อายุ ระดับชั้นปี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดยมีลกั ษณะคําถามให้เลื อกตอบเพียงข้อเดี ยวและเป็ นคําถาม
ปลายปิ ด(Close-ended question) มีจาํ นวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของ
นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย สยาม โดยมี ล ัก ษณะคํา ถามให้ เ ลื อ กตอบจากรายการที่
กําหนดให้ (Multiple Choices)และเป็ นคําถามปลายปิ ด Close-ended question) มี
จํานวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นคําถามแบบ Semantic Differential Scale จํานวน18 ข้อ โดยให้ค่า
คะแนนหรื อ Rating Scale ซึ่ งเป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
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นําแบบสอบถามกลับคืนมา ตรวจหาค่าความสมบูรณ์แบบสอบถาม และทํา
การบันทึกรหัสตามคู่มือที่ได้กาํ หนดไว้ เพื่อประมวลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรับ
แบบสอบถาม ที่เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
คะแนน
ระดับการตัดสิ นใจ
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
มาก
5
มากที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ดังนี้
- ข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
- พฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
- ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) F-test
สําหรับตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี
LSD (Least significant difference) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
เกณฑ์การแปรผล
สําหรับเกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ย เป็ นดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจด้วยมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อย
0.50 - 1.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
นักศึกษา จําแนกตาม ชั้นปี และรายได้ ที่ต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้ อชุดชั้นในสตรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนนักศึกษาที่จาํ แนก
ตามอายุ ที่ ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิท ธิ พลต่อการเลื อกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ที่
แตกต่างกัน
นักศึกษาที่มีอายุ ต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนก
เป็ นรายด้า น พบว่า ปั จจัย ทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการซื้ อชุ ด ชั้นในสตรี ด้า น
ช่ องทางการจัดจํา หน่ าย และด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ไม่แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant
difference) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาที่มีอายุ 17-19 ปี มีปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่ า งจาก นัก ศึ ก ษาที่ มี อายุ 20-22 ปี และอายุ
มากกว่า 22 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ดา้ นราคา นักศึกษาที่มี
อายุ 17-19 ปี มีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 22 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นัก ศึ ก ษาที่ มี ช้ ันปี ต่ า งกัน มี ปั จจัย ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนก
เป็ นรายด้า น พบว่า ปั จจัย ทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการซื้ อชุ ด ชั้นในสตรี ด้า น
ช่ องทางการจัดจํา หน่ าย และด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ไม่แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant
difference) พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์นักศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 1-2 มี
ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึ กษาที่ มี
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การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 3-4 และ ปริ ญญาโท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่ วนด้า นราคาพบว่า นักศึ ก ษาที่ มี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาเอก มี ปั จจัย ทาง
การตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่า งจาก นักศึ กษาที่ มีการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี ปี 1-2 ปริ ญญาตรี ปี 3-4 และปริ ญญาโท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 3-4 มีปัจจัยทางการตลาดที่
มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
โท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึ กษาที่ มีรายได้ ต่า งกันมี ปั จจัยทางการตลาดที่มี อิท ธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
จําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้น ใน ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้า นราคา แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant
difference) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท และ5,001 15,000 บาท มีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก
นักศึกษาที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
ด้านราคา นักศึกษาที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 5,001 - 15,000 บาท และ 15,00125,000 บาท มี ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก
นักศึกษาที่มีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพล
ต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรี
สถิติที่ใช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรีแตกต่ างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์
F-Test
0.000
ยอมรับ
ด้านราคา
F-Test
0.035
ยอมรับ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

F-Test

0.977

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-Test

0.272

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีช้ ันปี ต่ างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรีแตกต่ างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์

F-Test

0.000

ยอมรับ

ด้านราคา

F-Test

0.000

ยอมรับ

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

F-Test

0.823

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-Test

0.328

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีรายได้ ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรีแตกต่ างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์

F-Test

0.011

ยอมรับ

ด้านราคา

F-Test

0.002

ยอมรับ

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

F-Test

0.811

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-Test

0.398

ปฏิเสธ
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยสยาม ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 คน และสุ่ มจากประชากรใช้
ตารางสําเร็ จรู ปของ เครซี่ และมอร์ แกนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ค่าความคลาด
เคลื่อนร้อยละ + 5 โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบรายสะดวก (Convenience Sampling)
โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และมาตรฐาน t-test สําหรับตัวแปร 2 กลุ่ม F-test สําหรับตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
และทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant difference)
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สามารถสรุ ปผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ น อายุ
20-22 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.92 ระดับชั้นปริ ญญาตรี ปี 3-4 คิดเป็ นร้อยละ 49.73 และ
มีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 45.14
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลื อกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่นิยมซื้ อชุ ดชั้นในยี่ห้อ วาโก้ คิดเป็ นร้อยละ 37.57 ซื้ อแบบมีโครง คิดเป็ น
ร้อยละ 34.59 ส่ วนกางเกงในเป็ นแบบครึ่ งตัว คิดเป็ นร้อยละ 48.11 นิ ยมโทนสี ขาวเนื้ อ-ครี ม คิดเป็ นร้อยละ 35.95 ซื้ อในห้างสรรพสิ นค้า เช่นเดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็ น
ต้น คิดเป็ นร้อยละ 38.11 ราคาเฉลี่ยที่ซ้ื อ 250-500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.92 ความถี่
ในการซื้ อ 1-3 ครั้ งต่อปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.24 มักซื้ อช่ วงต้นเดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ
42.97 ชําระเป็ นเงินสด คิดเป็ นร้อยละ 81.89 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจคือ ตนเอง
คิดเป็ นร้อยละ 59.46 เหตุผลในการซื้ อชุ ดชั้นใน เนื่องจากของเก่าเสื่ อมสภาพ คิดเป็ น
ร้อยละ 34.86
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
1. ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ใ นภาพรวมมี ก ารตัดสิ นใจ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ รู ปแบบทันสมัย สวยงาม สี สันถูกใจ มีการ
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ตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สวมใส่ สบาย ปรับถอดสายได้ มีการ
ตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนยี่ห้อที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั อยูใ่ นระดับมาก เป็ น
อันดับสุ ดท้าย
2. ด้านราคา ในภาพรวมมีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก มีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่ วนมีป้ายแสดงราคาชัดเจน มีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในภาพรวมมีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ มีตวั แทนจําหน่ ายหรื อที่ต้ งั ร้าน
เดิ นทางสะดวก มี การตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดตกแต่ง
รู ปแบบเคาน์เตอร์ ให้น่าสนใจ มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนมีป้ายแสดง
รายละเอียดของวัสดุที่ชดั เจน มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก เป็ นอันดับสุ ดท้าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวมมีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ จัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ เช่น การออกบูธ
จัดมหกรรมลดกระหนํ่า Summer Sale หรื อซื้ อ 2 แถม 1 มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด รองลงมามี การจัดทํา เว็ปไซต์ที่ใ ห้ขอ้ มูลครบถ้วนและเป็ นประโยชน์ต่ อ
ผูบ้ ริ โภค มี การตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนมีพนักงานขายแนะนําและให้
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก เป็ นอันดับสุ ดท้าย
หากมองในภาพรวมพบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลื อกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยสยาม มีระดับการตัดสิ นใจอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ด้านช่ องทางราคาเป็ นลําดับแรก ( x = 4.74) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย ( x = 4.43)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยสยาม ” พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า นักศึกษามองรู ปแบบที่ทนั สมัย สวยงาม สี สันถูกใจ
เป็ นหลัก รองลงมาเป็ นเรื่ องของการสวมใส่ สบาย ปรับถอดสายได้ นัน่ แสดงให้เห็น
ว่า ผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษามี ช่ ว งอายุ ที่ ย งั อยู่ใ นช่ ว งของวัย รุ่ น จึ ง มองในเรื่ อ ง
ภาพลักษณ์ภายนอกเป็ นหลัก ยิง่ ปั จจุบนั มีการออกแบบและโฆษณาตามสื่ อต่างๆ มาก
ยิ่ง ขึ้ นการแข่ง ขันในเรื่ องของดี ไ ซน์จึงมี ค วามรุ นแรงมากยิ่ง ขึ้ น แทบจะกลายเป็ น
แฟชั่นอย่างหนึ่ งเลยทีเดี ยว และยิ่งชุ ดหรื อการแต่งกายเปลี่ ยนยุคเปลี่ยนสมัยไป ชุ ด
ชั้นในจึ ง ต้องสอดคล้องไปด้วย ไม่ว่า จะใส่ ชุ ดเกาะอก สายเดี่ ยวหรื อชุ ดนัก ศึ ก ษา
จะต้องสามารถใช้ร่วมกันได้และด้วยวัยของนักศึกษานั้นต่างกันทําให้พบว่า นักศึกษา
ที่อายุ 17-19 ปี ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี 1-2 จะมีปัจจัยในการเลือกซื้ อชุ ดชั้นในแตกต่างจาก
นัก ศึ ก ษาอายุ มากกว่า 20 ปี ขึ้ นไปซึ่ งเป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ปี 3-4 และ
ปริ ญญาโท
ด้า นราคา พบว่า นักศึ ก ษามองเรื่ องราคาเหมาะสมกับ คุ ณภาพเป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นเรื่ องของราคาที่มีความหลากหลายให้เลือก นัน่ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
โดยส่ ว นใหญ่ ย งั อยู่ ใ นวัย ที่ ต้อ งขอเงิ น จากผูป้ กครองบางคนอาจจะมี ร ายได้คื อ
เงินเดือนที่พ่อแม่จ่ายให้ การจะซื้ อสิ นค้าส่ วนตัวแต่ละชิ้ นนอกจากจะคุม้ ค่าคุม้ ราคา
แล้ว ความเหมาะสมของราคากับ คุ ณ ภาพต้อ งมี ค วามสอดคล้อ งกัน เพื่ อจะได้ใ ช้
ประโยชน์ได้นานๆ และด้วยรายได้ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากันทําให้นักศึกษา
ส่ วนใหญ่จึงกังวลในเรื่ องของราคาเป็ นสําคัญ หากมีทางเลือกได้หลายทางก็ยิ่งเป็ น
ผลดี ต่อตนเองมากยิ่งขึ้ นซึ่ งพฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในส่ วนใหญ่จะซื้ อที่ราคา 250500 บาท ซึ่ งถือว่าเป็ นราคากลางๆ ที่ไม่ถูกหรื อแพงเกินไป จะซื้ อ 1-3 ครั้งต่อปี เท่านั้น
เพราะคุ ณ ภาพกับ ราคาก็ เหมาะสมกับ อายุก ารใช้ง านพอสมควร เพราะเห็ นได้ว่า
นักศึกษาที่มีอายุ 17-19 ปี มีปัจจัยในการซื้ อต่างจากนักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 22 ปี และ
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พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อชุดชั้นในต่างจาก นักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และนักศึกษาที่มีรายได้ต่าํ กว่า 25,000บาท มีปัจจัย
ซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งจากนั ก ศึ ก ษาที่ มี ร ายได้ม ากกว่ า 25,000 บาท จะเห็ น ได้ถึ ง ความ
สอดคล้องในเรื่ องอายุ ชั้นปี รายได้ กับปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย พบว่านักศึกษามักจะซื้ อชุ ดชั้นในจากตัวแทน
จําหน่ายหรื อสถานที่ต้งั ร้านเดินทางสะดวก ซึ่ งอาจจะเป็ นในรู ปแบบห้างสรรพสิ นค้า
หรื อ ช้อ ปปิ้ งมอลล์ที่ อยู่ใ นทํา เลที่ ไ ปมาสะดวก นอกจากนี้ การจัดตกแต่ง รู ป แบบ
เคาน์เตอร์ ให้น่าสนใจก็เป็ นปั จจัยตัวหนึ่ งแต่ในขณะเดียวกันบนโลกเทคโนโลยีบน
อินเตอร์ เน็ตการซื้ อขายชุ ดชั้นในได้เข้ามาแทรกตัวและได้รับความนิ ยมในการสั่งซื้ อ
ขายผ่านอินเตอร์ เน็ตบ้างก็มี นักศึกษานิ ยมที่จะซื้ อชุดชั้นในช่วงต้นเดือนเพราะอาจจะ
ได้รับเงินเดื อนจากทางบ้านหรื อจากการทํางาน พอที่จะจัดสรรในการจับจ่ายซื้ อของ
ใช้ส่ วนตัวได้ นอกจากนี้ อายุ ชั้นปี และรายได้ มีก ารตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน นั่น
เพราะทุกคนต้องการความสะดวกสบาย ทําให้ส่วนใหญ่มุ่งตรงไปที่ห้างสรรพสิ นค้า
กันเป็ นหลัก
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่า นัก ศึ ก ษาชอบให้ มี ก ารจัด โปรโมชั่น
สมํ่าเสมอ เช่ นการออกบูธ จัดมหกรรมลดกระหนํ่า Summer Sale หรื อซื้ อ 2 แถม 1
เป็ นต้น นัน่ เป็ นเพราะว่าพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าของนักศึกษาส่ วนใหญ่จะไปหา
ซื้ อชุ ดชั้นในที่ห้างสรรพสิ นค้าและบ่อยครั้งที่ห้างสรรพสิ นค้าได้มีการจัดสิ นค้าลด
ราคาชุดชั้นในยีห่ อ้ ต่างๆ และส่ วนใหญ่เป็ นยีห่ อ้ ที่เป็ นที่รู้จกั และใช้งานกันอยูแ่ ล้ว เว็บ
ไซด์ก็ มีส่วนสํา คัญเพราะในโลกออนไลน์น้ ันทํา ให้นักศึกษาสามารถที่ จะเข้าไปดู
ความเคลื่ อนไหวหรื อการจัดโปรโมชั่นของสิ นค้ายี่ห้อต่างๆได้อย่างง่ายดาย และที่
สํา คัญ จะได้ไ ม่ ล้า สมัย และตามแฟชั่นได้ท ัน ว่า ตอนนี้ แ ฟชั่น ชุ ดชั้นในนั้น มี อะไร
ออกมาใหม่ๆ บ้าง
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตควรมีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีหลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น เพื่อที่จะสามารถทําตลาดได้ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์เก่าหรื อใหม่ก็ตาม แต่
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ยังคงรั กษาคุณภาพและชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ที่มีอยู่ให้สมกับที่ได้รับการไว้วางใจจาก
ผูบ้ ริ โภค
2. ด้านราคา ควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีตน้ ทุนที่ต่าํ ลง แต่
คุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์น้ ันไม่ได้ล ดลง กําหนดราคาสิ นค้า และการให้ส่วนลดหรื อ
เปอร์ เซ็นต์การขายอย่างชัดเจน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างออกมาหลากหลายระดับ
ราคาเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3. ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ควรมี ก ารจัด ตกแต่ ง บู ธ ที่ จ ัด จํา หน่ า ยให้
สวยงามและสะดุดตาอยูเ่ สมอ รู ปแบบไม่ควรที่จะนิ่งอยูก่ บั ที่ อาจจะปรับตามเทศกาล
ต่างๆ เช่นตรุ ษจีน สงกรานต์ คริ สต์มาส เป็ นต้น
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูผ้ ลิตชุดชั้นในสตรี ควรมีการจัดบูธเพื่อส่ งเสริ ม
การขายและแนะนําผลิ ตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั มากยิ่งขึ้นมีการโชว์สินค้าและการ
จัด พนั ก งานขายให้ ค ํา แนะนํา เพื่ อ ให้ ผู้บ ริ โภคนั้ น ๆ ได้ส วมใส่ ชุ ด ชั้น ในอย่ า ง
เหมาะสมและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
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