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ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้ชุด
ชัน้ในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 

Marketing Factors Influencing Purchasing Behavior of Female 
Underwear of Siam University’s Students    

 
เบญจวรรณ แย้มเพกา 1 

        
บทคัดย่อ 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ชุดชัน้ในสตรีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสตรีมหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 370 คน โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยสถิตไิด้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐาน t-test ส าหรับ
ตวัแปร 2 กลุม่ F-test ส าหรับตวัแปรตัง้แต ่3 กลุ่มขึน้ไป และท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วย
วิธี LSD (Least significant difference) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ อาย ุ 20-22 ปี  ศกึษาระดบัชัน้ปริญญาตรี ปี 3-4  และ
มีรายได้ อยู่ระหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน นิยมซือ้ชุดชัน้ในย่ีห้อ วาโก้ ซือ้แบบมีโครง ส่วน
กางเกงในเป็นแบบคร่ึงตวั นิยมโทนสี ขาว-เนือ้-ครีม ซือ้ในห้างสรรพสินค้า เชน่เดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็น
ต้น ราคาเฉล่ียท่ีซือ้ 250-500 บาท ความถ่ีในการซือ้ 1-3 ครัง้ตอ่ปี มกัซือ้ชว่งต้นเดือน ช าระเป็นเงินสด  ผู้
มีสว่นร่วมในการตดัสินใจคือ ตนเอง  เหตผุลในการซือ้ชดุชัน้ใน เน่ืองจากของเก่าเส่ือมสภาพ  
 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ เลือกซือ้ชุดชัน้ในสตรีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนด้าน
การสง่เสริมการตลาด มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

 
ค ำส ำคัญ:  ชดุชัน้ใน, ปัจจยัทางการตลาด 

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
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Abstract 

This study surveyed marketing factors and purchasing behaviors of female underwear 
from students in Siam University. The sample groups were 370 female students. Personal data 
were 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 significant level of 0.05. The 
summary of the study was as follows: The research found that majority aged between 20 and 
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 was 2 5 0 -5 0 0  baht for a frequency of 1 -3  times per year in cash. The main 
reason to buy underwear was the old one got deteriorated.  
 Lastly, this study found that influent marketing factors were products, price, places 
and promotion, respectively.  
 
Keywords:  Underwear, Factor of Marketing 

 
บทน า 

หากพดูถึงเสือ้ชัน้ใน หรือชดุชัน้ในหรือ บราเซีย แล้วท่านสภุาพสตรีทกุท่านคงรู้จกัดีถึงแม้ว่าจะ
ไม่ใช่สิ่งท่ีใส่โชว์เหมือนเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ แต่เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสาวน้อยสาวใหญ่ทุกท่านให้ความเอาใจใส่
กนัอย่างยิ่ง การเลือกและใส่เสือ้ชัน้ในนัน้ ก็ดเูป็นรสนิยมอย่างหนึ่งของสาวๆ ในยุคปัจจบุนั หากพดูถึง
ชดุชัน้ในนัน้ได้มีการใช้กันมาตัง้แต่สมยักรีกโบราณประมาณ 6 พนักว่าปีก่อน เพ่ือใส่ในการออกก าลงั
กายหรือท าให้เต้านมสตรีดเูล็กลงคล้ายบรุุษ แตท่ี่เสือ้ชัน้ในมีรูปทรงคล้ายกบัท่ีใสใ่นปัจจบุนัได้เร่ิมขึน้เม่ือ 
200 กว่าปีก่อน โดยช่างตดัเสือ้ชาวฝร่ังเศส ซึ่งผลิตเสือ้ชัน้ในเป็น 2 ส่วน ซึ่งตอ่มา Mary Phelps Jacob 
ได้น ามาจดลิขสิทธ์ิและผลิตจนเป็นท่ีแพร่หลายในอเมริกา เสือ้ชัน้ในได้มีการพฒันาทัง้รูปแบบ รูปทรง
และวสัดมุาเร่ือย ๆ ตามสมัยนิยมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจบุนัประโยชน์ของการใส่เสือ้ชัน้ในสตรีนัน้ 
มีทัง้ในด้านการแพทย์และทางสงัคม  
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 ปัจจบุนัอตัราการซือ้ชดุชัน้ในของผู้หญิงอยูท่ี่ 10-12 ตวัตอ่คนตอ่ปี และมีแนวโน้มการซือ้ท่ีสงูขึน้
เร่ือยๆ เน่ืองจากชดุชัน้ในถกูพฒันาให้มีรูปแบบเป็นแฟชัน่ ท่ีซือ้ตามความรู้สกึ มากกว่าการซือ้เพ่ือความ
จ าเป็น อีกทัง้ยงัมีการแบง่รูปแบบการสวมใส่ตามสถานการณ์ต่างๆ มากขึน้  ตลาดชดุชัน้ในในประเทศ
ไทยมีมลูคา่ประมาณ 1.2 หม่ืนล้านบาท แบง่เป็นตลาดพรีเม่ียม 10% ระดบัราคา 900 บาทขึน้ไป ตลาด
ระดบักลาง 40% ระดบัราคา 300-900 บาท และตลาด ล่าง 50% ราคาตัง้แต่ 39-200 บาท  แบรนด์ท่ีมี
ความเคล่ือนไหวในตลาดมากท่ีสดุ คือ ‘วาโก้’ และ ‘ซาบีน่า’ ซึ่งอยู่ในระดบักลาง โดย วาโก้ ถือเป็นผู้น า
สินค้าชดุชัน้ในตลาดชดุชัน้ใน 
 ในปัจจุบนั จากส่วนแบ่งตลาดกว่า 57% จากตลาดชุดชัน้ในผ่าน ช่องทางห้างมีมูลค่า 6,000 
ล้านบาท ส าหรับภาพรวมตลาดชุดชัน้ในโลก ตลาดชุดชัน้ในทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 3 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐ มีอตัราการเติบโตท่ีราว 3% โดยเฉพาะ ตลาดเอเชียแหง่เดียวมีอตัราการเติบโตถึง 8% ตอ่ปี จึงถือ
เป็นตลาดท่ีต้องจบัตามองความเคล่ือนไหวของตลาดชดุชัน้ใน ยงัอยูท่ี่ 2 แบรนด์หลกั ซึง่มีกิจกรรมตลาด
อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะวาโก้ ท่ีเพิ่งฉลองครบรอบ 40 ปีไปในปี 2553 และประกาศขยายฐานลกูค้าจาก
กลุ่มผู้ ใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดิม  ไปยังกลุ่มวัยรุ่นมากขึน้ ซึ่งปีท่ีผ่านมาความพยายามนีไ้ด้พบ
ความส าเร็จ จากการขยบัสดัส่วนลกูค้ากลุ่มวยัรุ่นจาก 10% ในอดีต มาเป็น 20% และเพิ่มเป็น 30% ใน
ปีนี ้ขณะท่ีแผนบุกตลาดในปีนี ้มีทัง้แผน การลงทุนด้านการขยายก าลังผลิต  และแผนการท าตลาดท่ี
เข้มข้นขึน้ ส าหรับตลาดในประเทศ การแขง่ขนัตลาดชดุชัน้ในเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้านี ้โดยวาโก้
ครองส่วนแบ่งตลาด 56-57% อันดบั 2 สลับขึน้ลงระหว่าง "ซาบีน่า" กับ "ไทรอัมพ์" ล่าสุดซาบีน่าแซง
ขึน้มาด้วยสว่นแบง่ 13% สว่นไทรอมัพ์มีสว่นแบง่ 12%  
 จากข้อมลูดงักลา่ว จึงท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่
การเลือกซือ้ชุดชัน้ในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นข้อมลูท่ีผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการรักษาคณุภาพสินค้า
และบริการ วางแผนและปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันการท าการตลาด ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคตอ่ไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ชดุชัน้ในสตรีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัการซือ้ชดุชัน้ในสตรีของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
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       3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ชุดชัน้ในสตรีของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อปัจจัยการซือ้ชุดชัน้ในสตรี   
แตกตา่งกนั 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ   นักศึกษาท่ีเป็นสตรีของมหาวิทยาลัยสยาม จ านวนทัง้สิน้ 
10,200 คน 
   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  ผู้วิจยัท าการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ + 5 ได้
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 370 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบรายสะดวก (Convenience Sampling) 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตวัแปรต้น ตวัแปรท่ีศึกษาในครัง้นี ้คือลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย อาย ุระดบัชัน้ปี และรายได้เฉล่ียตอ่ 
   ตวัแปรตาม คือ เดือน ปัจจยัด้านการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยและด้านการสง่เสริมการตลาด และพฤติกรรมการซือ้ชดุชัน้ในสตรีของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัสยาม 
  การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั โดยมีขัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงันี ้

 1. ศกึษาทฤษฎี แนวคดิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีท าการศกึษา 
 2. ศกึษาวตัถปุระสงค์ กรอบแนวคดิ และสมมตฐิาน 
 3. นิยามตวัแปรเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุตวัแปรตามกรอบแนวคดิน าปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  
  6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจ จากผู้ทรงคณุวฒุิให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พิจารณาเพ่ือ 
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ปรับปรุงแก้ไข 
  7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีคณุลกัษณะคล้ายกบักลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไว้ในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน   30 คน เพ่ือหาค่า
ความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach, 1970)  
 8. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความ
เช่ือมัน่ไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว้ 
  โดยผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามขึน้เอง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจโดยแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการเลือกซือ้ชดุชัน้ในสตรีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
  ตอนท่ี 3  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ 
 ตอนท่ี 4   ข้อเสนอแนะ 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล  (Source of Data) การวิจัย เร่ืองนี เ้ป็นการวิจัย เชิ งพ รรณนา (Descriptive 
Research) และการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ชดุชัน้ในสตรีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม โดยในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ได้ท าการแบง่ลกัษณะของการเก็บข้อมลูท าการศกึษา ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
ตอบแบบสอบถามของนกัศกึษา จ านวน 370 ชดุ 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการท าวิจยั ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมลูจากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้
ชุดชัน้ในสตรี ต าราท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยั วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางของการ
ท าการศกึษาและวิจยัในครัง้นี ้
 
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดังนี ้
 1 แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

2   แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ 
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3   แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 

 4   อตุสาหกรรมชดุชัน้ในสตรี 
 
ผลการวิจัย 

  ผลของการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ชุดชัน้ใน
สตรีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอย่าง  จ านวน 370 คน  และสุ่มจากประชากรใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05 คา่ความคลาดเคล่ือนร้อยละ + 5 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบรายสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยท าการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยสถิติได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และมาตรฐาน t-test ส าหรับตวัแปร 2 กลุ่ม F-test ส าหรับตวัแปรตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป และท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี  LSD (Least significant difference) อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดบั .05 สามารถสรุปผลการวิจยัและให้ข้อเสนอแนะได้ดงันี ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น อายุ  20-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.92  ระดบัชัน้ปริญญาตรี ปี 3-4  
คดิเป็นร้อยละ 49.73  และมีรายได้ อยูร่ะหวา่ง 5,001-15,000 บาทตอ่เดือน คดิเป็นร้อยละ 45.14  
 
การวิเคราะห์พฤตกิรรมการเลือกซือ้ชุดชัน้ในสตรี 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซือ้ชดุชัน้ในย่ีห้อ วาโก้ คิดเป็นร้อยละ 37.57  ซือ้แบบมีโครง คิดเป็น
ร้อยละ 34.59 ส่วนกางเกงในเป็นแบบคร่ึงตวั คิดเป็นร้อยละ 48.11 นิยมโทนสี ขาว-เนือ้-ครีม คิดเป็น
ร้อยละ 35.95 ซือ้ในห้างสรรพสินค้า เช่นเดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 38.11 ราคาเฉล่ียท่ี
ซือ้ 250-500 บาท คดิเป็นร้อยละ 48.92 ความถ่ีในการซือ้ 1-3 ครัง้ตอ่ปี คดิเป็นร้อยละ 63.24  มกัซือ้ชว่ง
ต้นเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.97  ช าระเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 81.89 ผู้ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือ 
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 59.46 เหตุผลในการซือ้ชุดชัน้ใน เน่ืองจากของเก่าเส่ือมสภาพ คิดเป็นร้อยละ 
34.86 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ชุดชัน้ในสตรีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่อนัดบั 1 คือ รูปแบบทนัสมยั สวยงาม สีสนัถกูใจ มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ  
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สวมใส่สบาย ปรับถอดสายได้ มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ส่วนย่ีห้อท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั อยู่
ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสดุท้าย 
  2. ด้านราคา ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อนัดบั 1 คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ มีหลากหลาย
ระดบัราคาให้เลือก มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ สว่นมีปา้ยแสดงราคาชดัเจน มีการตดัสินใจ อยู่
ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสดุท้าย 
  3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอันดบั 1 คือ มีตวัแทนจ าหน่ายหรือท่ีตัง้ร้านเดินทางสะดวก มีการตดัสินใจ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจดัตกแต่งรูปแบบเคาน์เตอร์ให้น่าสนใจ  มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ส่วนมีป้ายแสดงรายละเอียดของวัสดุท่ีชัดเจน มีการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ
สดุท้าย 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบวา่อนัดบั 1 คือ จดัโปรโมชัน่สม ่าเสมอ เช่น การออกบธู จดัมหกรรมลดกระหน ่า Summer Sale 
หรือซือ้ 2 แถม 1 มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมามีการจดัท าเว็ปไซต์ท่ีให้ข้อมูลครบถ้วน
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนมีพนกังานขายแนะน าและให้
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสดุท้าย 

 หากมองในภาพรวมพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ชดุชัน้ใน
สตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านช่องทางราคาเป็น
ล าดบัแรก ( x = 4.74) และด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเป็นล าดบั
สดุท้าย ( x = 4.43) 
 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 นกัศกึษา จ าแนกตาม ชัน้ปีและรายได้ ท่ีตา่งกนั  มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือก
ซือ้ชดุชัน้ในสตรี โดยรวมไม่แตกตา่งกนั   สว่นนกัศกึษาท่ีจ าแนกตามอาย ุท่ีตา่งกนัมีปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้ชดุชัน้ในสตรีท่ีแตกตา่งกนั  
 นกัศกึษาท่ีมีอาย ุตา่งกนั มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้ชดุชัน้ในสตรี โดยรวม 
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ชุดชัน้ในสตรี ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริม
การตลาด ไมแ่ตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่น ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่ 
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การซือ้ชดุชัน้ในสตรี ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา  แตกตา่งกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least significant difference)  พบว่า  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ นกัศกึษาท่ีมีอาย ุ17-19 ปี มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ชดุชัน้ในสตรี แตกตา่ง
จาก นกัศกึษาท่ีมีอาย ุ20-22 ปี และอายมุากกวา่ 22 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในขณะท่ี
ด้านราคา นกัศกึษาท่ีมีอาย ุ17-19 ปี มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ชดุชัน้ในสตรี แตกตา่ง
จาก นกัศกึษาท่ีมีอายมุากกวา่ 22 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปี ตา่งกนั มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ชดุชัน้ในสตรี โดยรวม ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบวา่ ปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ชุดชัน้ในสตรี ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ชุด
ชัน้ในสตรี ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา  แตกตา่งกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี  LSD (Least significant difference) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
นกัศกึษาท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี ปี1-2  มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ชดุชัน้ในสตรี 
แตกตา่งจาก นกัศกึษาท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี ปี 3-4 และ ปริญญาโท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านราคาพบว่า นกัศึกษาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอ่การซือ้ชดุชัน้ในสตรี แตกตา่งจาก นกัศกึษาท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี ปี1-2 ปริญญาตรี 
ปี 3-4 และปริญญาโท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และนกัศกึษาท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี ปี 3-4 มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ชดุชัน้ในสตรี แตกตา่งจาก นกัศกึษาท่ีมีการศกึษา
ระดบัปริญญาโท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 นกัศกึษาท่ีมีรายได้ ตา่งกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ชุดชัน้ในสตรี โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ชุดชัน้ในสตรี ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริม
การตลาด ไมแ่ตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่น ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่
การซือ้ชดุชัน้ใน ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา แตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวิธี LSD (Least significant difference) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
นกัศกึษาท่ีมีรายได้ไม่เกิน  5,000 บาท และ5,001 - 15,000 บาท  มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซือ้ชดุชัน้ในสตรี แตกตา่งจาก นกัศกึษาท่ีมีรายได้ 15,001-25,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สว่นด้านราคา นกัศกึษาท่ีมีรายได้ไมเ่กิน  5,000 บาท 5,001 - 15,000 บาท  และ 15,001- 
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25,000 บาท มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ชดุชัน้ในสตรี แตกตา่งจาก นกัศกึษาท่ีมีรายได้ 
มากกวา่ 25,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ชุดชัน้ในสตรี 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ” พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงอภิปราย
ผลการวิจยัดงันี ้
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า นกัศึกษามองรูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม สีสนัถูกใจเป็นหลกั รองลงมา
เป็นเร่ืองของการสวมใส่สบาย ปรับถอดสายได้ นัน่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคท่ีเป็นนกัศกึษามีชว่งอายท่ีุยงั
อยู่ในช่วงของวยัรุ่น จึงมองในเร่ืองภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นหลกั ยิ่งปัจจบุนัมีการออกแบบและโฆษณา
ตามส่ือตา่งๆ มากยิ่งขึน้การแข่งขนัในเร่ืองของดีไซน์จงึมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ แทบจะกลายเป็นแฟชัน่
อย่างหนึ่งเลยทีเดียว และยิ่งชุดหรือการแตง่กายเปล่ียนยคุเปล่ียนสมยัไป ชดุชัน้ในจึงต้องสอดคล้องไป
ด้วย ไม่ว่าจะใส่ชุดเกาะอก สายเด่ียวหรือชุดนักศึกษาจะต้องสามารถใช้ร่วมกันได้และด้วยวัยของ
นกัศึกษานัน้ต่างกนัท าให้พบว่า นกัศึกษาท่ีอาย ุ17-19 ปี ปริญญาตรีชัน้ปี 1-2  จะมีปัจจยัในการเลือก
ซือ้ชุดชัน้ในแตกต่างจากนักศึกษาอายุ มากกว่า 20 ปี  ขึน้ไปซึ่งเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีปี 3 -4 
และปริญญาโท 

 ด้านราคา พบว่า นกัศกึษามองเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคณุภาพเป็นหลกั รองลงมาเป็นเร่ืองของ
ราคาท่ีมีความหลากหลายให้เลือก นัน่แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาโดยส่วนใหญ่ยงัอยู่ในวยัท่ีต้องขอเงิน
จากผู้ ปกครองบางคนอาจจะมีรายได้คือเงินเดือนท่ีพ่อแม่จ่ายให้ การจะซือ้สินค้าส่วนตัวแต่ละชิน้
นอกจากจะคุ้มคา่คุ้มราคาแล้ว ความเหมาะสมของราคากบัคณุภาพต้องมีความสอดคล้องกนัเพ่ือจะได้
ใช้ประโยชน์ได้นานๆ และด้วยรายได้ของนกัศกึษาแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัท าให้นกัศกึษาสว่นใหญ่จงึกงัวลใน
เร่ืองของราคาเป็นส าคญั หากมีทางเลือกได้หลายทางก็ยิ่งเป็นผลดีตอ่ตนเองมากย่ิงขึน้ซึง่พฤตกิรรมการ
ซือ้ชดุชัน้ในส่วนใหญ่จะซือ้ท่ีราคา 250-500 บาท ซึง่ถือวา่เป็นราคากลางๆ ท่ีไม่ถกูหรือแพงเกินไป จะซือ้ 
1-3 ครัง้ต่อปีเท่านัน้ เพราะคณุภาพกับราคาก็เหมาะสมกับอายุการใช้งานพอสมควร เพราะเห็นได้ว่า
นกัศกึษาท่ีมีอาย ุ17-19 ปี มีปัจจยัในการซือ้ตา่งจากนกัศกึษาท่ีมีอายมุากกวา่ 22 ปีและพบวา่ นักศกึษา
ระดบัปริญญาเอก มีปัจจยัการตดัสินใจซือ้ชดุชัน้ในตา่งจาก นกัศกึษาระดบั ปริญญาตรี และปริญญาโท  
และนักศึกษาท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 25,000บาท มีปัจจัยซือ้ท่ีแตกต่างจากนักศึกษาท่ีมีรายได้มากกว่า 
25,000 บาท จะเห็นได้ถึงความสอดคล้องในเร่ืองอาย ุชัน้ปี รายได้ กบัปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจซือ้ 
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 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่านกัศึกษามกัจะซือ้ชุดชัน้ในจากตวัแทนจ าหน่ายหรือสถาน
ท่ีตัง้ร้านเดินทางสะดวก ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ในท าเลท่ีไปมาสะดวก นอกจากนี ้
การจดัตกแตง่รูปแบบเคาน์เตอร์ให้น่าสนใจก็เป็นปัจจยัตวัหนึ่งแตใ่นขณะเดียวกนับนโลกเทคโนโลยีบน
อินเตอร์เน็ตการซือ้ขายชดุชัน้ในได้เข้ามาแทรกตวัและได้รับความนิยมในการสัง่ซือ้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต
บ้างก็มี นกัศกึษานิยมท่ีจะซือ้ชดุชัน้ในชว่งต้นเดือนเพราะอาจจะได้รับเงินเดือนจากทางบ้านหรือจากการ
ท างาน พอท่ีจะจดัสรรในการจบัจา่ยซือ้ของใช้สว่นตวัได้ นอกจากนี ้อาย ุชัน้ปี และรายได้ มีการตดัสินใจ
ไมแ่ตกตา่งกนั นัน่เพราะทกุคนต้องการความสะดวกสบาย ท าให้สว่นใหญ่มุง่ตรงไปท่ีห้างสรรพสินค้ากนั
เป็นหลกั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า นกัศกึษาชอบให้มีการจดัโปรโมชัน่สม ่าเสมอ เช่นการออกบธู 
จดัมหกรรมลดกระหน ่า  Summer Sale หรือซือ้ 2 แถม 1 เป็นต้น นัน่เป็นเพราะว่าพฤติกรรมในการซือ้
สินค้าของนกัศึกษาส่วนใหญ่จะไปหาซือ้ชุดชัน้ในท่ีห้างสรรพสินค้าและบ่อยครัง้ท่ีห้างสรรพสินค้าได้มี
การจดัสินค้าลดราคาชุดชัน้ในย่ีห้อต่างๆ และส่วนใหญ่เป็นย่ีห้อท่ีเป็นท่ี รู้จกัและใช้งานกันอยู่แล้ว เว็บ
ไซด์ก็มีสว่นส าคญัเพราะในโลกออนไลน์นัน้ท าให้นกัศกึษาสามารถท่ีจะเข้าไปดคูวามเคล่ือนไหวหรือการ
จดัโปรโมชัน่ของสินค้าย่ีห้อต่างๆได้อย่างง่ายดาย และท่ีส าคญัจะได้ไม่ล้าสมยัและตามแฟชัน่ได้ทนัว่า
ตอนนีแ้ฟชัน่ชดุชัน้ในนัน้มีอะไรออกมาใหม่ ๆ บ้าง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ด้านผลิตภณัฑ์ บริษัทผู้ผลิตควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีหลากหลายมากยิ่งขึน้ เพ่ือท่ีจะ
สามารถท าตลาดได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เก่าหรือใหม่ก็ตาม แต่ยงัคงรักษาคณุภาพและช่ือเสียงของ
บริษัทท่ีมีอยูใ่ห้สมกบัท่ีได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภค  
 2. ด้านราคา ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีต้นทุนท่ีต ่าลง แต่คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์นัน้ไม่ได้ลดลง ก าหนดราคาสินค้าและการให้ส่วนลดหรือเปอร์เซ็นต์การขายอย่างชัดเจน 
รวมทัง้มีผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างออกมาหลากหลายระดบัราคาเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผู้บริโภค 
             3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการจดัตกแต่งบูธท่ีจดัจ าหน่ายให้สวยงามและสะดดุตา
อยู่เสมอ รูปแบบไม่ควรท่ีจะนิ่งอยู่กบัท่ี อาจจะปรับตามเทศกาลตา่งๆ เชน่ตรุษจีน สงกรานต์ คริสต์มาส 
เป็นต้น  
      4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ ผลิตชุดชัน้ในสตรีควรมีการจัดบูธเพ่ือส่งเสริมการขายและ
แนะน าผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักมากยิ่งขึน้มีการโชว์สินค้าและการจัดพนักงานขายให้ค าแนะน า 
เพ่ือให้ผู้บริโภคนัน้ๆ ได้สวมใสช่ดุชัน้ในอยา่งเหมาะสมและดแูลรักษาอยา่งถกูวิธี 
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