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ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ
ชุดชันในสตรีของผูห้ ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชุติมา เทียมเวช*
อดิลล่า พงศ์ยีหล้ า**
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ใช้ แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจัยในครังนี
ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเก็บแบบสอบถามทังหมด 400 ชุ ด สถิติทีใช้ ในการวิ เคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ การแจกแจงความถี (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย (mean)
ค่ า ความเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการใช้ ส ถิ ติ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชนหรือรับจ้ าง ส่วนใหญ่มีรายได้ ที 10,001 - 20,000 บาท
สถานภาพสมรส และมีบุตรแล้ ว ให้ ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด รองลงมาคือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ระดับปานกลาง 2 ด้ าน คือ ด้ านราคา และด้ านช่องทาง
การจัดจําหน่าย
การทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรี

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนํา
เมือกล่าวถึงสุภาพสตรีแล้ ว สิงหนึงทีเป็ นของคู่กนั อย่างปฏิเสธไม่ได้ และมีความสําคัญ
และจําเป็ นอย่ างมากสําหรั บหญิ งสาวในทุ กวัย นั นก็คือชุ ดชั นใน ถึงแม้ ว่าจะไม่ ใช่ สิงทีจะใส่โชว์
เหมือนเครืองแต่งกายอืน ๆ แต่กเ็ ป็ นสิงหนึงทีสาวน้ อยสาวใหญ่ทุกท่านให้ ความเอาใจใส่กันอย่าง
ยิง การเลือกและใส่เสือชันในนันก็ดูเป็ นรสนิยมอย่างหนึง ประโยชน์ของการใส่เสือชันในสตรีนัน
มีทงในด้
ั านการแพทย์และทางสังคม ในทางการแพทย์นัน เสือชันในจะสามารถช่วยพยุงเต้ านมที
คล้ อยตัวหรือหย่อนให้ กระชับและลดการ แกว่งตัวระหว่างการเคลือนไหว ทําให้ ลดความไม่สบาย
ตัวหรือ อาการเจ็บทีเกิดจากการเคลือนไหวมากเกินไปของเต้ านม ส่วนจะช่วยป้ องกันการคล้ อย
ตัวหรือการหย่อนยานของเต้ านมนันยังไม่ปรากฏหลัก ฐานแน่ชัด ในทางสังคมนัน เสือชันในช่วย
ทําให้ เต้ านมของสตรีดูสวยงาม ดูดี และ เป็ นแรงดึงดูดความสนใจมากขึน ในขณะเดียวกันก็ทาํ ให้
เจ้ าของมีความมันใจมากขึน ดังนัน เสือชันในจึงกลายเป็ นส่วนหนึ งของการแต่งกาย ทีได้ รับการ
เอาใจใส่ และมีการพัฒนาเป็ นเสือชันในชนิดต่างๆ ให้ เหมาะสมกับกิจกรรม และ โอกาส เช่น เสือ
ชันในสําหรับใส่เล่นกีฬา สําหรับงานราตรี สําหรับใส่นอน สําหรับวัยรุ่น สําหรับคนตังครรภ์ ฯลฯ
“ตลาดชุดชันในสตรี” ในเมืองไทยมูลค่า , ล้ านบาท คือพืนทีของแบรนด์ยักษ์
ใหญ่ไม่ว่าจะเป็ น วาโก้ –ซาบีน่า หรือไทรอัมพ์ (Marketeer,
: ออนไลน์) ทังนีเหล่าบรรดา
ค่ายแบรนด์ใหญ่ๆ อาทิ วาโก้ ซาบีน่า และไทรอัมพ์ ต่างออกผลิตภัณฑ์เพือเจาะกลุ่มลูกค้ า พร้ อม
การสร้ างกลยุทธ์ และแคมเปญทางการตลาด เพือช่วงชิงและขยายฐานกลุ่มลูกค้ า แบรนด์วาโก้ ซึง
รั งตํา แหน่ ง ผู้ นํ า ในตลาดชุ ด ชั นในสตรี ม าโดยตลอด ปั จ จุ บั น มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดราว %
(positioningmag,
: ออนไลน์) ขณะทีแบรนด์ซาบีน่าครองส่วนแบ่ งอันดับ ทีราว %
(Theethanat Jindarat} 2561: 1) แบรนด์ไทรอัมพ์ ครองอันดับ และแบรนด์อืนๆและสินค้ า
ตลาดล่างจากประเทศจีน (positioningmag,
: ออนไลน์)
ข้ อมูลปี
ประเทศไทยมีประชากรเพศหญิงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ของประชา
กรทังหมด และสินค้ าชุ ดชันในเป็ นสินค้ า จําเป็ นและมี อายุ การใช้ งานจํา กัด จึ งนั บเป็ นปั จ จั ยที
สนับสนุนให้ ความต้ องการชุดชันในเพิมขึนต่อเนือง และปัจจุบันการแข่งขันด้ านราคาของตลาดชุด
ชันในทวีความรุนแรงมากขึน เนืองจากมีผ้ ูขายรายย่อยขายผ่านระบบ E-commerce และมีการ
นําเข้ าชุดชันในจากประเทศจีนทีมีต้นทุนการผลิตตํา ทําให้ ผ้ ูบริโภคมีทางเลือกในการซือสินค้ ามาก
ขึน (Theethanat Jindarat}
: ) ตลาดชุดชันในสตรีมีการแข่งขันทีรุนแรงมากขึน โดยเฉพาะ
ด้ านการออกแบบการใช้ งาน และเรืองของนวัตกรรมอุตสาหกรรมชุดชันในสตรีจึงมีอุปสรรคใน
การเข้ าสู่ตลาดสูง สําหรับแนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต แม้ สภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะชะลอตัวลงก็ตาม แต่ตลาดชุดชันในสตรีมีผ้ ูประกอบการรายเดิม
และรายใหม่ เ ข้ า มาสร้ า งสี สัน ในตลาดเพิ มมากขึนทุ ก ปี เนื องจากชุ ดชั นในสตรี เ ป็ นสิน ค้ า ที มี
ลักษณะเฉพาะตัวสูง และประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้ องการหลากหลายมากขึน ทําให้
ผู้ประกอบการในตลาดต้ องใช้ กลยุทธ์การแข่งขันสูงมาก และมีผ้ ูผลิตรายใหม่ทผลิ
ี ตสินค้ าราคาถูก
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จึงมีผลต่อราคาชุ ดชันในในท้ องตลาดโดยเฉพาะตลาดระดับกลาง และระดับล่ างทีลูกค้ ามีกาํ ลั ง
การซือน้ อย ส่วนตลาดระดับบนมุ่ งเน้ น มู ลค่า เพิ มให้ กับ สิน ค้ า และบริ การ ด้ วยการคิดค้ น วิ จั ย
พัฒนานําเสนอสิงใหม่ๆทังในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ การออกแบบ รวมถึงการยกระดับคุณภาพใน
การบริการลูกค้ าเป็ นสําคัญเพือให้ ได้ รับความพึงพอใจสูงสุด (ฐานเศรษฐกิจ ,
: ออนไลน์)
ด้ วยสาเหตุ ก ารแข่ งขั น ทีรุ่ น แรงของธุ ร กิจ ชุ ดชั นในสตรี การเติ บ โตของการสือสาร
การตลาด รวมทังการเปลียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไปและมีการขับเคลือน
อย่างรวดเร็วและเปลียนแปลงตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะจัดทําการวิจัยเพือให้ ทราบถึง
ลักษณะส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ
ชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ
ชุดชันในสตรี เพือนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของ
ผู้บริโภคและยังเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูประกอบธุรกิจชุดชันในสตรีอกี ด้ วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
2. เพื อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. สมมติฐานการวิจยั
3. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรี
3. ความคิดเห็นด้ านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุ ด
ชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 นําปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่ อกระบวนการตัดสินใจเลื อกซือชุด
ชันในสตรี ของผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงผู้ทีสนใจประกอบธุรกิจเกียวชุ ด
ชั นในสตรี สามารถนํา ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการกํา หนดกลยุ ทธ์ทางการตลาดให้ เ หมาะสมกับ ความ
ต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายได้
4.2 สําหรั บนักวิจัย นักศึกษา หรื อบุคคลทัวไปทีสนใจสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการ
วิจัยครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
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. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ า นเนื อหา ในการศึ ก ษาในครั งนี เป็ นการศึ ก ษาทางด้ า นปั จ จั ย ส่วน
ประสมทางการตลาดทีมี ผลต่ อ กระบวนการตัดสินใจเลื อกซื อชุ ดชั นในสตรี ของผู้ หญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5.2 ขอบเขตด้ า นประชากร ผู้ วิ จั ยต้ อ งการเก็บ ข้ อ มู ลของผู้ หญิ ง ทีอาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําการเก็บข้ อมูล ผู้หญิง จํานวน
คน โดยใช้ วิธีการจับฉลาก
เลือกเขตทีอยู่ในกรุงเทพมหานคร จากจํานวน เขต มาจํานวน เขต และเขตทีอยู่ในจังหวัด
ปริมณฑล จํานวน เขต โดยกําหนดเขตละ คน เขต และเขตละ คน เขต โดยแบ่ง
ตามนี เขต วัฒนา 57 คน เขต ตลิงชัน 57 คน เขต บางกอกน้ อย 57 คน อําเภอ บางบัวทอง 57
คน อําเภอ บางใหญ่ 58 คน อําเภอ บางกรวย 57 คน และอําเภอ เมืองนนทบุรี 57 คน
. ขอบเขตด้ า นเวลา ระยะเวลาทีใช้ ใ นการศึ ก ษาเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ ตังแต่
กันยายน - พฤศจิกายน
. ขอบเขตด้ านตัวแปรศึกษา
. . ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
. ปัจจัยด้ านคุณลักษณะ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพ
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านราคา
- ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้ านการส่งเสริมการตลาด
5.4.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1. กระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรี
- ขันตระหนักถึงปัญหา
- ขันการแสวงหาข้ อมูล
- ขันประเมินทางเลือก
- ขันการตัดสินใจซือ
- ขันประเมินพฤติกรรมหลังการซือ
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6. ระเบียบวิธีวิจยั
ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ เครื องมื อ ที ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เป็ นแบบสอบ ถาม
(Questionnaire) โดยผู้ศึกษาค้ นคว้ าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติทได้
ี เขียนไว้ เพื อนํามา
เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น ตอน คือ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
. อายุ
. ระดับการศึกษา
. อาชีพ
. รายได้
. สถานภาพ
เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลื อก และให้ ผ้ ู ตอบเลื อกเพี ยง
คําตอบเดียว รวมจํานวน ข้ อ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามทีเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีลักษณะปลาย
ปิ ดรวม ข้ อ โดยใช้ มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale
มีทางเลือกตอบได้ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ระดับ คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีน้อยทีสุด
ระดับ คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีน้อย
ระดับ คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีปานกลาง
ระดับ คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีมาก
ระดับ คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีมากทีสุด
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุ ดชันในสตรี ของ
ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งเป็ น ขัน ดังนี
. ขันการตระหนักถึงปัญหา
. ขันการแสวงหาข้ อมูล
. ขันการประเมินทางเลือก
. ขันการตัดสินใจซือ
. ขันประเมินพฤติกรรมหลังการซือ
แบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือก และให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบ
เดียว รวมจํานวน ข้ อ
ตอนที ข้ อเสนอแนะเพิมเติม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูตอบ
สามารถเขียนคําตอบได้ เอง
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7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน
81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.3 รองลงมามีอายุไม่เกิน 20 ปี อายุระหว่าง 31-40 ปี และ41-50 ปี
จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 ตามลําดับ เมือพิ จารณาตามระดับ การศึกษา ส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.0 รองลงมามีการศึกษาระดับตํา
กว่าปริญญาตรี จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน
37 คน คิดเป็ นร้ อยละ . และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรือตํากว่า จํานวน 6 คน
คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้ าง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อิสระ จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีอาชีพนิสิต
นักศึกษา จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีอาชีพเกษียณ/แม่บ้าน/ว่างงาน จํานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ . และมีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ
5.3 มีรายได้ ที 10,001 - 20, บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามีรายได้
ที ,001 - 40,
บาท จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ . และส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
สมรส / มีบุตร จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.5 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 145 คน
คิดเป็ นร้ อยละ . สถานภาพมีแฟนแล้ ว / ยังไม่สมรส จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0
และสถานภาพสมรส / ยังไม่มีบุตร จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิจยั ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซือชุดชันในสตรีของผูห้ ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่ า ปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่ อกระบวนการตัดสินใจเลื อกซื อชุ ด
ชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลียมาก
ทีสุด รองลงมาคือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ระดับปานกลาง ด้ าน คือ ด้ านราคา และด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย มีค่าเฉลียตําสุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที 1 “คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงในเขต กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรี” พบว่า ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
สมมติฐานข้ อที 2 “ความคิดเห็นด้ านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ความคิดเห็น
ด้ านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตั ดสินใจซือชุ ดชันในสตรี ของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
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8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิ จัยเรื อง ปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่ อกระบวนการตัด สิน ใจ
เลื อ กซื อชุ ด ชั นในสตรี ข องผู้ ห ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล สามา รถอภิ ป ราย
ผลการวิจัย ได้ ดังนี
1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุ ดชันในสตรี ผลการศึกษา พบว่ า ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
แตกต่างกันทุกด้ าน ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพทีแตกต่างกัน มีผล
ต่ อ กระบวนการตั ดสิน ใจซื อชุ ดชั นในสตรี อย่ า งมี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ที 0.05 ซึ งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของปองทิพ ลิมหลัก (2556) ได้ ศึกษาเรือง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือเสือชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั งนีมี
ความมุ่ งหมายเพื อศึ กษา ปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซือเสือ
ชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย คือ ผู้บริโภค
หญิง อายุระหว่าง 15 ถึง 22 ปี จํานวน 400 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บข้ อมูล
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ และทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติไคสแควร์ ผลวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ อ ายุ 19-22 ปี ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ทสํี าคัญทีสุดได้ แก่ คุณภาพ ด้ านราคาทีสําคัญทีสุด ได้ แก่ ราคามีความ
ใกล้ เคียงกับ ยี ห้ ออืนๆ ในท้ องตลาด ด้ านช่ องทางการจั ดจํา หน่ า ยทีสํา คัญ ทีสุด ได้ แก่ ซื อจาก
พนักงานขายโดยตรง และด้ านการส่งเสริมการตลาดทีสําคัญทีสุด ได้ แก่ การจัดรายการส่งเสริม
การขาย ในด้ านพฤติกรรมการซือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือยีห้ อของไทยมาก
ทีสุด เหตุผลหลักในการซือเสือชันใน คือ ซือเมือต้ องการทดแทนของเก่าทีใช้ อยู่ และสถานทีหรือ
ช่ องทางทีเลือกซือเสือชันใน ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า พฤติกรรมการซือเสือชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน
ด้ า นราคาเสื อชั นในที ซื อเฉลี ยต่ อ ตั ว ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า น
ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซือเสือชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ในด้ าน
วิธีการซือเสือชันในได้ รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้ านอายุ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านส่งเสริมการตลาด
2. เรื องพฤติ ก รรม พบว่ า ลู ก ค้ า ยั งคงให้ ความสํา คั ญ กับ การไปเลื อ กซื อชุ ด ชั นในที
ห้ างสรรพสินค้ า ถึงแม้ ตลาดออนไลน์ จะมีการเจริ ญเติบโตและเป็ นทีนิ ยมก็ตาม แต่ สาํ หรั บชุ ด
ชันในนัน ลูกค้ ายังต้ องการทดลอง เพราะเป็ นสินค้ าราคาค่อนข้ างแพง ลูกค้ าจึงอยากทดลองและ
ไปซือทีห้ างสรรพสินค้ า
3. ความคิดเห็นด้ านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื อชุ ด
ชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ทังนี
อาจเนืองมาจาก ความสวยงามและรูปแบบทีมีผลต่อการซือชุดชันในสตรีของผู้หญิง ซึงสอดคล้ อง
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กับงานวิจัยของสุพรรณี อินทร์แก้ ว (2559) ทีได้ ศึกษาเรือง อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตังใจซือชุด
ชั นในวาโก้ ซําของผู้ หญิ งทีมาใช้ บริ การในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจากผู้หญิงทีมาใช้ บริการในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง
โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ทีใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติททดสอบเชิ
ี
ง
อนุมานใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้ ทดสอบกลุ่มตัวอย่างทีมีมากกว่า 2 กลุ่ม การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพั นธ์แบบเพี ยร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณด้ วยวิธี Enter
ใช้ ทดสอบความสัมพันธ์
ผลการศึ กษาพบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอ ายุ ในช่ วง 21-30 ปี มีร ะดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่ วง 10,001-30,000 บาท และมีอาชีพเป็ น
พนักงานบริษัทเอกชน / ห้ างร้ าน ให้ ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่
ระดับมาก ให้ ความสําคัญกับปัจจัยพฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโก โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และให้ ความสําคัญกับแนวโน้ มพฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโกซําโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก การทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโก้
แตกต่างกน เมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบวา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโกของผู้หญิงทีมาใช้ บริการในห้ างสรรพสินค้ า และปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้ านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มการตังใจซือชุดชันใน
วาโก้ ซาํ
9. ข้อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1.) ควรศึ กษาปั จจัยอืนทีทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุ ดชันในสตรี
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืองจากในปั จจุบัน รูปแบบการดําเนินชีวิตมี
หลากหลายรูปแบบและเหตุผลทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุ ดชันในสตรี ของผู้ หญิ ง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีได้ หลายปัจจัยมากขึ น เช่น ศึกษาปัจจัย ด้ านรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ปัจจัยด้ านพฤติกรรม ปัจจัยด้ านความภักดี เป็ นต้ น
2.) ในทําวิจัยครั งต่อไป ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้บริ โภคในพืนที
อืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นจาก
ตั ว แทนและนายหน้ าขายประกั น ชี วิ ต ร่ ว มด้ ว ยเพื อให้ ได้ ข้ อ มู ล ที มี ป ระโยชน์ ที มี มุ ม มองที
หลากหลายมากขึน
3.) ควรมีการศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื อชุ ดชันในสตรี
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอืน เพือให้ ได้ ข้อมูลเชิ ง
ลึกจากมุมมองของลูกค้ า และเพื อให้ ผลการวิจัยทางด้ านปั จจัยทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
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เลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และชัดเจนมากขึน อาทิ
การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคนในกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรืองปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลสําเร็จได้ ด้วยความกรุณาจาก
บุคคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทีได้ อนุ เคราะห์ทีให้ ความช่วยเหลือ ตรวจตราแก้ ไขเนือหา
และให้ ความกรุ ณ าแนะนํา อย่ า งดี ยิงโดยเฉพาะ ผส.ดร.อดิ ลล่ า พงศ์ ยีหล้ า รวมถึ งคณาจารย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั ทุกท่าน ทีได้ กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้ สามารถนําวิชาการต่างๆมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาครังนี
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ ความร่ วมมือในการคอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี ทําให้
ได้ ข้อมูลทีสมบูรณ์ในการศึกษาครั งนีทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้ ทีสนใจในธุรกิจชุ ดชันในสตรี นาํ ไปใช้
เป็ นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ แนวทางในการปรับปรุง และสามารถออกแบบสินค้ าหรือบริการ
ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
สุดท้ ายนีทางผู้ ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี ขอกราบ
ขอบพระคุ ณ คุ ณพ่ อ คุ ณแม่ ครอบครั ว บรรดาอาจารย์ทีเป็ นกําลั งใจให้ การสนั บสนุ น รวมทัง
ขอขอบคุณเพือนๆ พีๆน้ องๆและผู้มีพระคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยในการศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงไป
ได้ ด้วยดี
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ชันในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
สุพรรณี อินทร์แก้ ว (
) อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโก้ ซาของผู
ํ
้ หญิงทีมาใช้
บริการในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
บทความ
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