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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกซ้ือชุดช้ันในสตรี 

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

Factors of Marketing and Purchasing  Behavior Female Underwear 

from Student in Siam University 

เบญจวรรณ แยม้เพกา 1   ดร.กานตจิ์รา ลิมศิริธง 2 

-------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี  มี ว ัต ถุ ป ระ ส ง ค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า ปั จจัย ด้า นลัก ษ ณะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัการซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

และเพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในสตรี

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอย่าง คือ นักศึกษาสตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํนวน 370 คน ตวัอย่างในระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2555 โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมาตรฐาน t-test สําหรับตวัแปร 2 กลุ่ม F-test 

สาํหรับตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป และทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 

LSD (Least significant difference) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อายุ  20-22 ปี  ศึกษาระดบัชั้น

ปริญญาตรี ปี 3-4  และมีรายได ้ อยูร่ะหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน นิยมซ้ือชุด

ชั้นในยี่ห้อ วาโก้ ซ้ือแบบมีโครง ส่วนกางเกงในเป็นแบบคร่ึงตวั นิยมโทนสี ขาว-

เน้ือ-ครีม ซ้ือในห้างสรรพสินคา้ เช่นเดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็นตน้ ราคาเฉล่ียท่ีซ้ือ 

250-500 บาท ความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปี มกัซ้ือช่วงตน้เดือน ชาํระเป็นเงินสด  ผู ้

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือ ตนเอง  เหตุผลในการซ้ือชุดชั้นใน เน่ืองจากของ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม  
2 ผูช่้วยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
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เก่าเส่ือมสภาพ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นใน

สตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและช่องทางการจดัจาํหน่าย มี

ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

คําสําคัญ: ชุดชั้นใน, ปัจจยัทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

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 

หากพดูถึงเส้ือชั้นใน หรือชุดชั้นในหรือ บราเซีย แลว้ท่านสุภาพสตรีทุกท่าน

คงรู้จกัดีถึงแมว้า่จะไม่ใช่ส่ิงท่ีใส่โชวเ์หมือนเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ แต่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีสาว
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นอ้ยสาวใหญ่ทุกท่านให้ความเอาใจใส่กนัอยา่งยิ่ง การเลือกและใส่เส้ือชั้นในนั้น ก็ดู

เป็นรสนิยมอยา่งหน่ึงของสาวๆ ในยุคปัจจุบนั หากพูดถึงชุดชั้นในนั้นไดมี้การใชก้นั

มาตั้งแต่สมยักรีกโบราณประมาณ 6 พนักว่าปีก่อน เพื่อใส่ในการออกกาํลงักายหรือ

ทาํให้เตา้นมสตรีดูเล็กลงคลา้ยบุรุษ แต่ท่ีเส้ือชั้นในมีรูปทรงคลา้ยกบัท่ีใส่ในปัจจุบนั

ได้เร่ิมข้ึนเม่ือ 200 กว่าปีก่อน โดยช่างตดัเส้ือชาวฝร่ังเศส ซ่ึงผลิตเส้ือชั้นในเป็น 2 

ส่วน ซ่ึงต่อมา Mary Phelps Jacob ไดน้าํมาจดลิขสิทธ์ิและผลิตจนเป็นท่ีแพร่หลายใน

อเมริกา เส้ือชั้นในไดมี้การพฒันาทั้งรูปแบบ รูปทรงและวสัดุมาเร่ือย ๆ ตามสมยันิยม

จนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนัประโยชน์ของการใส่เส้ือชั้นในสตรีนั้น มีทั้งในดา้น

การแพทยแ์ละทางสังคม  

2ปัจจุบนัอตัราการซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงอยูท่ี่ 10-12 ตวัต่อคนต่อปี2 และมี

แนวโนม้การซ้ือท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากชุดชั้นในถูกพฒันาให้มีรูปแบบเป็นแฟชัน่ ท่ี

ซ้ือตามความรู้สึก มากกวา่การซ้ือเพื่อความจาํเป็น อีกทั้งยงัมีการแบ่งรูปแบบการสวม

ใส่ตามสถานการณ์ต่างๆ มากข้ึน ตลาดชุดชั้นในในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1.2 

หม่ืนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดพรีเม่ียม 10% ระดบัราคา 900 บาทข้ึนไป ตลาด

ระดบักลาง 40% ระดบัราคา 300-900 บาท และตลาด ล่าง 50% ราคาตั้งแต่ 39-200 

บาท แบรนด์ท่ีมีความเคล่ือนไหวในตลาดมากท่ีสุด คือ ‘วาโก’้ และ ‘ซาบีน่า’ ซ่ึงอยู่

ในระดบักลาง โดย วาโก ้ถือเป็นผูน้าํสินคา้ชุดชั้นในตลาดชุดชั้นใน 

ในปัจจุบนั จากส่วนแบ่งตลาดกวา่ 57% จากตลาดชุดชั้นในผา่น ช่องทางห้าง

มีมูลค่า 6,000 ลา้นบาท สําหรับภาพรวมตลาดชุดชั้นในโลก ตลาดชุดชั้นในทัว่โลกมี

มูลค่ากวา่ 3 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีอตัราการเติบโตท่ีราว 3% โดยเฉพาะ ตลาด

เอเชียแห่งเดียวมีอตัราการเติบโตถึง 8% ต่อปี2 จึงถือเป็นตลาดท่ีตอ้งจบัตามองความ

เคล่ือนไหวของตลาดชุดชั้นใน ยงัอยู่ท่ี 2 แบรนด์หลัก ซ่ึงมีกิจกรรมตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะวาโก ้ท่ีเพิ่งฉลองครบรอบ 40 ปีไปในปี 2553 และประกาศขยาย

ฐานลูกคา้จากกลุ่มผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเดิม ไปยงักลุ่มวยัรุ่นมากข้ึน ซ่ึงปีท่ีผา่นมา

ความพยายามน้ีไดพ้บความสําเร็จ จากการขยบัสัดส่วนลูกคา้กลุ่มวยัรุ่นจาก 10% ใน

อดีต มาเป็น 20% และเพิ่มเป็น 30% ในปีน้ี ขณะท่ีแผนบุกตลาดในปีน้ี มีทั้งแผน การ
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ลงทุนดา้นการขยายกาํลงัผลิต และแผนการทาํตลาดท่ีเขม้ขน้ข้ึน สําหรับตลาดใน

ประเทศ การแข่งขนัตลาดชุดชั้นในเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี โดยวาโกค้รอง

ส่วนแบ่งตลาด 56-57% อนัดบั 2 สลบัข้ึนลงระหวา่ง "ซาบีน่า" กบั "ไทรอมัพ"์ ล่าสุด

ซาบีน่าแซงข้ึนมาด้วยส่วนแบ่ง 13% ส่วนไทรอมัพ์มีส่วนแบ่ง 12% (สยามธุรกิจ, 

2555 : ออนไลน์)  

จากข้อมูลดังกล่าว จึงทําให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม วา่

มี ปัจจัยใ ดบ้าง ท่ี มีผล ต่อพฤติกรรมก ารตัดสินใจ ซ้ือ ทั้ ง น้ี เพื่ อ เ ป็ นข้อมูล ท่ี

ผูป้ระกอบการสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพสินคา้และบริการ 

วางแผนและปรับกลยทุธ์ในการแข่งขนัการทาํการตลาด ใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของสตรี ซ่ึงผูท่ี้

สนใจจะทาํธุรกิจและผูท่ี้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรี สามารถนาํขอ้มูลไปใช้

ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

ได ้

2.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู ้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง 

สามารถนําข้อมูลท่ีได้รับจาการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพเพื่อสามารถผลิตสินคา้ ท่ีรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
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สมมติฐานการวจัิย 

นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีแตกต่างกนั 

กรอบแนวความคิด 

     ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ฮอวกิ์นส์ และคณะ (Hawkins 

et al., 2007, p. 6) ไดอ้ธิบายวา่ แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นเร่ืองของ

การศึกษาบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร และกระบวนการท่ีใชเ้พื่อคดัเลือก รักษา ใช ้และ

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

1. อาย ุ

2. ระดบัชั้นปี 

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือชุดช้ันใน

สตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม 

-  แบรนดท่ี์ซ้ือ 

-  สถานท่ีซ้ือ 

-  โทนสีท่ีซ้ือ 
-  ปริมาณท่ีซ้ือ 

-  จาํนวนเงินท่ีซ้ือ 

-  วธีิการชาํระเงิน 

  ่  

 

ปัจจัยทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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จดัเตรียมผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือความคิดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ขา้งตน้และการท่ีกระบวนการดงักล่าวมีผลกระทบต่อลูกคา้ทัว่ไป

และสังคม คาํถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง

ประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How?  เพื่อคน้หา

คาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย  Occupant, Objects, Objectives, 

Organizations, Occasions, Outlets และ Operations (อรอญัชนั ธิดาเมือง, 2553:83) 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ แนวคิดเร่ืองการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค มีการศึกษาและนาํเสนอโดยนกัคิดนกัทฤษฎีชั้นนาํหลายคน (ค็อต

เลอร์ และคณะ, 2545, สุภาภรณ์ พลนิกร,  Best, 2005, Guiltinan et al., 1997, 

Kyambalesa, 2003, Kotler, 2003, Lal et al., 2005) สาระสําคญัสรุปไดว้่า 

กระบวนการหรือขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้หรือผูซ้ื้อ อยู่ภายใตอิ้ทธิพล

ของปัจจยัต่างๆ 4 ดา้น 

 1. ปัจจยัดา้นสังคม (Social Forces)  

 2. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological Forces) 

 3. ปัจจยัดา้นข่าวสารและขอ้มูล (Information Forces) 

 4. ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situation Forces) 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพื่อความรู้ความเขา้ใจ

ปัจจัยต่างๆ ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชุดชั้ นในสตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสยาม ผูศึ้กษาขอนาํเสนอประเด็นถดัไป นัน่คือ แนวคิดเก่ียวกบัลูกคา้

สมยัใหม่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1  แนวคิดเก่ียวกบัลูกคา้สมยัใหม่ กิลติแนน และคณะ (Guiltinan et al., 1997, 

pp. 8-9) ไดน้าํเสนอผลการวิจยัท่ีบ่งช้ีวา่ ลูกคา้สมยัใหม่ มีความเช่ือมัน่ต่อสินคา้ท่ีมี

คุณภาพเป็นเลิศ และความเป็นเลิศของสินคา้ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแทจ้ริงของ

ลูกค้า  และประสิทธิภาพการดํา เ นินงานของกิจการก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

ความสัมพนัธ์ของคุณภาพและความสามารถในการทาํกาํไรเกิดจากคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการแทจ้ริงของลูกคา้ การวาง
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ตาํแหน่งเร่ืองตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยควบคุมตน้ทุนให้อยู่ในระดบัตํ่ากว่า

คู่แข่ง และผลตอบแทนจากการลงทุน  

2 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(Consumer buying decision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบ้ริโภคจาํนวนมากในกระบวนการซ้ือพบว่า 

ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้ปัญหา 2. การคน้หาขอ้มูล 3. การ

ประเมินทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ทั้งน้ีผูบ้ริโภค

อาจจะข้ามหรือยอ้นกลับไปเร่ิมต้นขั้นตอนก่อนหน้าน้ีก็ได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั นกัศึกษาท่ีเป็นสตรีของมหาวิทยาลยัสยาม จาํนวน

ทั้งส้ิน 10,200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัทาํการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

ตารางสําเร็จรูปของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อา้งถึงใน บุญชม  ศรี

สะอาด, 2535)  ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ + 5 ได้

ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 370  คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบรายสะดวก 

(Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั โดยมีขั้นตอนในการสร้าง

แบบสอบถาม ดงัน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีทาํการศึกษา 

 2. ศึกษาวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด และสมมติฐาน 

 3. นิยามตวัแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม 

 4. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรตามกรอบแนวคิดนาํปรึกษา

   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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5. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอ         

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

  6. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจ จากผูท้รงคุณวุฒิให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ไดพ้ิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

  7. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างท่ี

กาํหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน  30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา

ของครอนบาค  

 8. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาและความเช่ือมัน่ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้

โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนเอง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี  

  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัชั้นปี 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีลกัษณะคาํถามให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียวและเป็นคาํถาม

ปลายปิด(Close-ended question) มีจาํนวน 3 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  โดยมีลักษณะคําถามให้เลือกตอบจากรายการท่ี

กาํหนดให้ (Multiple Choices)และเป็นคาํถามปลายปิด Close-ended question) มี

จาํนวน 3 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ เป็นคาํถามแบบ Semantic Differential Scale จาํนวน18 ขอ้ โดยให้ค่า

คะแนนหรือ  Rating Scale ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) เกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 5 ระดบั 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
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นาํแบบสอบถามกลบัคืนมา ตรวจหาค่าความสมบูรณ์แบบสอบถาม  และทาํ

การบนัทึกรหสัตามคู่มือท่ีไดก้าํหนดไว ้เพื่อประมวลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับ

แบบสอบถาม ท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดงัน้ี 

 คะแนน     ระดบัการตดัสินใจ 

  1                   นอ้ยท่ีสุด 

  2                   นอ้ย  

  3         ปานกลาง 

  4                   มาก 

  5                   มากท่ีสุด 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 -  ขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง

ความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage)   

 -  พฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในสตรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage)   

 -  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี 

สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) F-test 

สาํหรับตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป และทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 

LSD (Least significant difference) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

  เกณฑก์ารแปรผล 

  สาํหรับเกณฑก์ารแปรค่าเฉล่ีย เป็นดงัน้ี            

  4.50 - 5.00   หมายถึง ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

     3.50 - 4.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจดว้ยมาก 

  2.50 - 3.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 

  1.50 - 2.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 

      0.50 - 1.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

นกัศึกษา จาํแนกตาม ชั้นปีและรายได ้ท่ีต่างกนั  มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั   ส่วนนกัศึกษาท่ีจาํแนก

ตามอายุ ท่ีต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีท่ี

แตกต่างกนั  

นกัศึกษาท่ีมีอายุ ต่างกนั มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุด

ชั้นในสตรี โดยรวม แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือจาํแนก

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี ด้านผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา  แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant 

difference)  พบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ ์นกัศึกษาท่ีมีอายุ 17-19 ปี มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาท่ีมีอายุ 20-22 ปี และอายุ

มากกวา่ 22 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีดา้นราคา นกัศึกษาท่ีมี

อายุ 17-19 ปี มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก 

นกัศึกษาท่ีมีอายมุากกวา่ 22 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นักศึกษาท่ีมีชั้นปี ต่างกัน มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   เม่ือจาํแนก

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี ด้านผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา  แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant 

difference) พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์นักศึกษาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี1-2  มี

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาท่ีมี
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การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี 3-4 และ ปริญญาโท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ส่วนด้านราคาพบว่า นักศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาท่ีมีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ปี1-2 ปริญญาตรี ปี 3-4 และปริญญาโท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และนกัศึกษาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี 3-4 มีปัจจยัทางการตลาดท่ี

มีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นกัศึกษาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา

โท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นักศึกษาท่ีมีรายได้ ต่างกันมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือ

จาํแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้ นใน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant 

difference) พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ นกัศึกษาท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน  5,000 บาท และ5,001 - 

15,000 บาท  มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก 

นกัศึกษาท่ีมีรายได ้15,001-25,000 บาท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ดา้นราคา นกัศึกษาท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน  5,000 บาท 5,001 - 15,000 บาท  และ 15,001-

25,000 บาท มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก 

นกัศึกษาท่ีมีรายได ้มากกวา่ 25,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพล

ต่อการซื้อชุดช้ันในสตรี 

 

สถิติที่ใช้ 

 

ค่านัยสําคญั 

 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีอายุต่างกนัมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการซื้อชุดช้ันในสตรีแตกต่างกนั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ดา้นราคา F-Test 0.035 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย F-Test 0.977 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.272 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีช้ันปีต่างกนัมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการซื้อชุดช้ันในสตรีแตกต่างกนั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ดา้นราคา F-Test 0.000 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย F-Test 0.823 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.328 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกนัมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการซื้อชุดช้ันในสตรีแตกต่างกนั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.011 ยอมรับ 

ดา้นราคา F-Test 0.002 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย F-Test 0.811 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.398 ปฏิเสธ 
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สรุปผลการวจัิย 

ผลของการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 370  คน  และสุ่มจากประชากรใช้

ตารางสําเร็จรูปของ เครซ่ีและมอร์แกนท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 ค่าความคลาด

เคล่ือนร้อยละ + 5 โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบรายสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และมาตรฐาน t-test สําหรับตวัแปร 2 กลุ่ม F-test สําหรับตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 

และทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant difference) 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 สามารถสรุปผลการวจิยัและใหข้อ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น อาย ุ 

20-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.92  ระดบัชั้นปริญญาตรี ปี 3-4  คิดเป็นร้อยละ 49.73  และ

มีรายได ้อยูร่ะหวา่ง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.14  

 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่นิยมซ้ือชุดชั้นในยี่ห้อ วาโก ้คิดเป็นร้อยละ 37.57  ซ้ือแบบมีโครง คิดเป็น

ร้อยละ 34.59 ส่วนกางเกงในเป็นแบบคร่ึงตวั คิดเป็นร้อยละ 48.11 นิยมโทนสี ขาว-

เน้ือ-ครีม คิดเป็นร้อยละ 35.95 ซ้ือในห้างสรรพสินคา้ เช่นเดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็น

ตน้ คิดเป็นร้อยละ 38.11 ราคาเฉล่ียท่ีซ้ือ 250-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.92 ความถ่ี

ในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 63.24  มกัซ้ือช่วงตน้เดือน คิดเป็นร้อยละ 

42.97  ชาํระเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 81.89 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจคือ ตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 59.46 เหตุผลในการซ้ือชุดชั้นใน เน่ืองจากของเก่าเส่ือมสภาพ คิดเป็น

ร้อยละ 34.86 

        3. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

  1. ด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อนัดบั 1 คือ รูปแบบทนัสมยั สวยงาม สีสันถูกใจ  มีการ
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ตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ สวมใส่สบาย ปรับถอดสายได้ มีการ

ตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั อยูใ่นระดบัมาก เป็น

อนัดบัสุดทา้ย 

 2. ดา้นราคา ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่อนัดบั 1 คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีหลากหลายระดบัราคาให้เลือก มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ส่วนมีป้ายแสดงราคาชัดเจน มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั

สุดทา้ย 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอนัดบั 1 คือ มีตวัแทนจาํหน่ายหรือท่ีตั้งร้าน

เดินทางสะดวก มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจดัตกแต่ง

รูปแบบเคาน์เตอร์ให้น่าสนใจ มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนมีป้ายแสดง

รายละเอียดของวสัดุท่ีชดัเจน มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

   4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อนัดบั 1 คือ จดัโปรโมชัน่สมํ่าเสมอ เช่น การออกบูธ 

จดัมหกรรมลดกระหนํ่า Summer Sale หรือซ้ือ 2 แถม 1 มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมามีการจดัทาํเว็ปไซต์ท่ีให้ขอ้มูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภค มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนมีพนักงานขายแนะนาํและให้

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

หากมองในภาพรวมพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม มีระดบัการตดัสินใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ด้านช่องทางราคาเป็นลาํดบัแรก ( x = 4.74) และดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย ( x = 4.43) 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือชุดชั้นในสตรี ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ” พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด  ดงันั้นผูว้จิยัจึงอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า นักศึกษามองรูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม สีสันถูกใจ

เป็นหลกั รองลงมาเป็นเร่ืองของการสวมใส่สบาย ปรับถอดสายได ้นัน่แสดงให้เห็น

ว่า ผู ้บริโภคท่ีเป็นนักศึกษามีช่วงอายุท่ียงัอยู่ในช่วงของวยัรุ่น จึงมองในเร่ือง

ภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นหลกั ยิง่ปัจจุบนัมีการออกแบบและโฆษณาตามส่ือต่างๆ มาก

ยิ่งข้ึนการแข่งขนัในเร่ืองของดีไซน์จึงมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน แทบจะกลายเป็น

แฟชั่นอย่างหน่ึงเลยทีเดียว และยิ่งชุดหรือการแต่งกายเปล่ียนยุคเปล่ียนสมยัไป ชุด

ชั้นในจึงต้องสอดคล้องไปด้วย ไม่ว่าจะใส่ชุดเกาะอก สายเด่ียวหรือชุดนักศึกษา

จะตอ้งสามารถใชร่้วมกนัไดแ้ละดว้ยวยัของนกัศึกษานั้นต่างกนัทาํให้พบวา่ นกัศึกษา

ท่ีอายุ 17-19 ปี ปริญญาตรีชั้นปี 1-2  จะมีปัจจยัในการเลือกซ้ือชุดชั้นในแตกต่างจาก

นักศึกษาอายุ มากกว่า 20 ปี  ข้ึนไปซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3-4 และ

ปริญญาโท 

ด้านราคา พบว่า นักศึกษามองเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพเป็นหลัก 

รองลงมาเป็นเร่ืองของราคาท่ีมีความหลากหลายใหเ้ลือก นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษา

โดยส่วนใหญ่ยงัอยู่ในวยัท่ีต้องขอเงินจากผูป้กครองบางคนอาจจะมีรายได้คือ

เงินเดือนท่ีพ่อแม่จ่ายให้ การจะซ้ือสินคา้ส่วนตวัแต่ละช้ินนอกจากจะคุม้ค่าคุม้ราคา

แล้ว ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อจะได้ใช้

ประโยชน์ไดน้านๆ และดว้ยรายไดข้องนกัศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากนัทาํให้นักศึกษา

ส่วนใหญ่จึงกงัวลในเร่ืองของราคาเป็นสําคญั หากมีทางเลือกไดห้ลายทางก็ยิ่งเป็น

ผลดีต่อตนเองมากยิ่งข้ึนซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีราคา 250-

500 บาท ซ่ึงถือวา่เป็นราคากลางๆ ท่ีไม่ถูกหรือแพงเกินไป จะซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปีเท่านั้น 

เพราะคุณภาพกับราคาก็เหมาะสมกับอายุการใช้งานพอสมควร เพราะเห็นได้ว่า

นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ17-19 ปี มีปัจจยัในการซ้ือต่างจากนกัศึกษาท่ีมีอายมุากกวา่ 22 ปีและ
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พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก มีปัจจยัการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในต่างจาก นกัศึกษา

ระดบั ปริญญาตรี และปริญญาโท และนกัศึกษาท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 25,000บาท มีปัจจยั

ซ้ือท่ีแตกต่างจากนักศึกษาท่ีมีรายได้มากกว่า 25,000 บาท จะเห็นได้ถึงความ

สอดคลอ้งในเร่ืองอาย ุชั้นปี รายได ้กบัปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่านกัศึกษามกัจะซ้ือชุดชั้นในจากตวัแทน

จาํหน่ายหรือสถานท่ีตั้งร้านเดินทางสะดวก ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบห้างสรรพสินคา้

หรือช้อปป้ิงมอลล์ท่ีอยู่ในทาํเลท่ีไปมาสะดวก นอกจากน้ีการจัดตกแต่งรูปแบบ

เคาน์เตอร์ให้น่าสนใจก็เป็นปัจจยัตวัหน่ึงแต่ในขณะเดียวกนับนโลกเทคโนโลยีบน

อินเตอร์เน็ตการซ้ือขายชุดชั้นในไดเ้ขา้มาแทรกตวัและไดรั้บความนิยมในการสั่งซ้ือ

ขายผา่นอินเตอร์เน็ตบา้งก็มี นกัศึกษานิยมท่ีจะซ้ือชุดชั้นในช่วงตน้เดือนเพราะอาจจะ

ไดรั้บเงินเดือนจากทางบา้นหรือจากการทาํงาน พอท่ีจะจดัสรรในการจบัจ่ายซ้ือของ

ใช้ส่วนตวัได้ นอกจากน้ี อายุ ชั้นปี และรายได้ มีการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั นั่น

เพราะทุกคนตอ้งการความสะดวกสบาย ทาํให้ส่วนใหญ่มุ่งตรงไปท่ีห้างสรรพสินคา้

กนัเป็นหลกั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า นักศึกษาชอบให้มีการจัดโปรโมชั่น

สมํ่าเสมอ เช่นการออกบูธ จดัมหกรรมลดกระหนํ่า  Summer Sale หรือซ้ือ 2 แถม 1 

เป็นตน้ นัน่เป็นเพราะว่าพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของนกัศึกษาส่วนใหญ่จะไปหา

ซ้ือชุดชั้นในท่ีห้างสรรพสินคา้และบ่อยคร้ังท่ีห้างสรรพสินคา้ได้มีการจดัสินคา้ลด

ราคาชุดชั้นในยีห่อ้ต่างๆ และส่วนใหญ่เป็นยีห่อ้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใชง้านกนัอยูแ่ลว้ เวบ็

ไซด์ก็มีส่วนสําคญัเพราะในโลกออนไลน์นั้นทาํให้นักศึกษาสามารถท่ีจะเข้าไปดู

ความเคล่ือนไหวหรือการจดัโปรโมชั่นของสินคา้ยี่ห้อต่างๆไดอ้ย่างง่ายดาย และท่ี

สําคญัจะได้ไม่ล้าสมยัและตามแฟชั่นได้ทันว่าตอนน้ีแฟชั่นชุดชั้ นในนั้นมีอะไร

ออกมาใหม่ๆ บา้ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ บริษทัผูผ้ลิตควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถทาํตลาดไดไ้ม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์เก่าหรือใหม่ก็ตาม แต่
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ยงัคงรักษาคุณภาพและช่ือเสียงของบริษทัท่ีมีอยู่ให้สมกบัท่ีได้รับการไวว้างใจจาก

ผูบ้ริโภค  

2. ดา้นราคา ควรมีการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้มีตน้ทุนท่ีตํ่าลง แต่

คุณภาพของผลิตภณัฑ์นั้นไม่ได้ลดลง กาํหนดราคาสินคา้และการให้ส่วนลดหรือ

เปอร์เซ็นต์การขายอย่างชดัเจน รวมทั้งมีผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างออกมาหลากหลายระดบั

ราคาเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค 

3. ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ควรมีการจัดตกแต่งบูธท่ีจัดจาํหน่ายให้

สวยงามและสะดุดตาอยูเ่สมอ รูปแบบไม่ควรท่ีจะน่ิงอยูก่บัท่ี อาจจะปรับตามเทศกาล

ต่างๆ เช่นตรุษจีน สงกรานต ์คริสตม์าส เป็นตน้  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูผ้ลิตชุดชั้นในสตรีควรมีการจดับูธเพื่อส่งเสริม

การขายและแนะนาํผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัมากยิ่งข้ึนมีการโชวสิ์นคา้และการ

จัดพนักงานขายให้ค ําแนะนํา เพื่อให้ผู ้บริโภคนั้ นๆ ได้สวมใส่ชุดชั้ นในอย่าง

เหมาะสมและดูแลรักษาอยา่งถูกวธีิ 
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