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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้า
ที่ซื้อชุดชั้นในไร้ โครงวาโก้ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTOR INFLUENCING CUSTOMER SATISFACTION
OF MARKETING MIX OF WACOAL WIRELESS BRA IN BANGKOK
นาวิน จ๋ อมคา
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การ
รั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า และความพึ ง พอใจในส่ ว นประสมทางการตลาดของลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า วาโก้ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และ (2) ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่งผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามเกินครึ่ งหนึ่งมีสถานภาพโสด มี
ระดับ การศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญญาตรี โดยระดับรายได้ก ว่าครึ่ งหนึ่ งอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท และ
มากกว่า ครึ่ งมี อาชี พ พนัก งานเอกชน ผลการศึ ก ษาพบว่าประเด็นแรกคือความคิด เห็ นของคุ ณลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและด้านคุณค่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ประเด็นที่สองคือความ
คิดเห็นของการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากและด้านคุณภาพที่รับรู ้มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ประเด็นที่สามคือความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ
มากและด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ประเด็นที่สี่คือผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าวาโก้ใน
เขตกรุ ง เทพมหานครอย่า งมี นัย ส าคัญ เนื่ อ งจากมี ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.01 และประเด็ น สุ ด ท้า ยคื อ ผลทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01
คาสาคัญ : คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์, การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า, ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
ชุดชั้นในไร้โครงวาโก้
_____________________________________
นาวิน จ๋ อมคา นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ โครงการ Twin 6 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ABSTRACT
The purpose of this independent study was investigate (1) to study general condition of multiattribute
attitude model, brand equity and satisfaction of marketing mix of wacoal products in Bangkok and (2) to study
relation of multiattribute attitude model, brand equity and satisfaction of marketing mix of wacoal products in
Bangkok. The sample group is 400 people. Female age between 21-30 years old. Their status is single, graduated
with a bachelor’s degree. Have a career as a private company employee and earn about 15,001-30,000 baht per
month. For the test rusults, the first issue is product value as a whole is important and has ease of use. The
second issue is perceived quality as a whole is important and has ease of use. The third issue is customer
satisfaction of marketing mix of ditribution channel as a whole is important and has ease of use. The fourth
issue is the hypothesis test, item 1 founded the product features are influence the satisfaction of marketing mix
of wacoal products in Bangkok, because of the significantly to 0.01. The last issue is the hypothesis test, item 2
founded brand equity are influence the satisfaction of marketing mix of wacoal products in Bangkok, because
of the significantly to 0.01
Keyword : Multiattribute attitude model, Brand equity, Customer satisfaction of marketing mix,
Wacoal Wireless Bra
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บ ัน ผู บ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในตามยุ ค สมัย จากในอดี ต ชุ ด ชั้น ในสตรี ไ ด้
ออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยแยกตามอายุของผูบ้ ริ โภคที่มีรูปแบบเรี ยบง่ายไม่เน้นสี สันที่สะดุดตา แต่
ตอนนี้ ชุดชั้นในสตรี ได้กลายเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ที่ สะท้อนถึ งรสนิ ยมของผูห้ ญิ งและไลฟ์ สไตล์ที่เปลี่ยนไป ชุ ด
ชั้น ในสตรี ไ ด้รั บ การออกแบบมาเพื่ อ เน้น ให้ เ ห็ น ถึ ง สั ด ส่ ว นของผูส้ วมใส่ ม ากยิ่ง ขึ้ น ดัง นั้น เราจะเห็ น การ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี ที่มีการใส่ ลูกไม้โชว์ดา้ นหน้า มีการประดับคริ สตัลเพื่อเพิ่มความหรู หรา หรื อสายบ่าที่
สามารถถอดสลับตาแหน่ งได้ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงเนื้ อผ้าที่ทาให้ผูห้ ญิงรู ้สึกสบาย ไม่อึดอัด สร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูส้ วมใส่ มากยิ่งขึ้น จากการสารวจของบริ ษทั ฟาร์ อีส ดีดีบี ที่ได้สารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างกว่า
200 คน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อชุดชั้นในสตรี พบว่าผูห้ ญิงมีความคิดเห็น
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และความต้องการชุดชั้นในสตรี ที่มีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะชุดชั้นนั้นสตรี เป็ นสิ่ งที่อยู่ติด
กับ ร่ า งกายของผู ้ห ญิ ง มากที่ สุ ด โดยเฉพาะเนื้ อ ผ้า ฟองน้ า และโครงลวดดัน ทรงเป็ นส่ ว นที่ ผู ้ห ญิ ง ได้ ใ ห้
ความสาคัญ ชุดชั้นในสตรี จะต้องมีความสบาย มีความทนทาน ปลอดภัยต่อการสวมใส่ ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
ระหว่างใช้งาน และในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่การแข่งขันในตลาดชุดชั้นสตรี ในประเทศไทยมีความดุเดือดมาก
ยิ่งขึ้นจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของบริ ษทั คู่แข่งขันในตลาดชุดชั้นในที่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทา
ตลาดหันมาให้ความสาคัญการตลาดในประเทศมากยิง่ ขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปที่หนั มาให้
ความสนใจเรื่ องของแฟชัน่ ของชุดชั้นในทาให้ความถี่ในการซื้ อชุดชั้นในเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทาให้การแข่งขัน
กันในการชุดชั้นในไร้โครงเพื่อสร้างความแตกต่างของสิ นค้าจากคู่แข่งขัน
วาโก้ ไวร์ เลส บรา (Wacoal Wireless Bra) เป็ นสิ นค้าที่บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด(มหาชน) พัฒนาขึ้น
ภายใต้กลยุทธ์ Product Innovation โดยนวัตกรรมการตัดเย็บเทคนิ คพิเศษ ได้แก่ 1). Legendary Curve การตัด
เย็บฐานทรงแบบพิเศษ Bust Line แทนการใช้โครงลวด 2). Legendary Smooth เนี ยนเรี ยบใส่ สบายไร้ดว้ ยการ
Bonding 3D ที่ใช้ความร้อนรี ดแทนการเย็บตะเข็บ 3). Legendary Push Up การอัพไซซ์ดนั ทรงสวยด้วย Magic
Plastic และโมลฟองน้ า หนา 25 มิ ล ลิ เ มตร ที่ ช่ ว ยสร้ า งความสวยงามให้ ห น้า อก และ 4). Legendary Fold
นวัตกรรมบราม้วนได้ คืนรู ปสวย ไม่เสี ยทรง ซึ่ง Wacoal Wireless Bra เป็ นสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อตอก
ย้า สร้างการจดจา และต้องการเป็ นผูน้ าตลาดของชุดชั้นในสตรี ไร้โครง
จึ ง เป็ นสาเหตุที่ท าให้ผูว้ ิจัยมีค วามสนใจที่จะศึ กษาถึงปั จจัยที่มี อิทธิ พ ลต่อความพึ งพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่าปั จจัยใดที่สามารถสร้างความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า และความพึงพอใจ
ในส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและความพึ งพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ประชากรเพศหญิงชาวไทย มีอายุต้ งั แต่ 20-60 ปี ที่ซ้ื อสิ นค้าชุดชั้นใน
ไร้โครงยี่ห้อวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการศึกษาประกอบด้วย คุณลักษณะของ
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ผลิตภัณฑ์ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด และสุดท้ายคือ (3) ขอบเขต
ด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาระหว่าง เดือนเมษายนถึงสิ งหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่ได้รับจากการศึกษา
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ สามารถที่จะนาไปเป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
ใช้ในการค้นคว้าเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าวาโก้ ผูว้ ิจยั มีความดคาดหวังว่าจาก
การศึกษาครั้งนี้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิจยั ครั้งต่อไปและสามารถที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ กี่ยวข้องได้ต่อไป
และ (2) ประโยชน์เชิ งนโยบาย ผลจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด(มหาชน) ผูบ้ ริ หาร
พนัก งานและผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อง ได้รับ รู ้ ถึ งความต้องการของลูก ค้าที่ มี ต่อ คุณลัก ษณะของผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
คุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ และด้านคุณค่ า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ด้าน
คุณภาพที่รับรู ้ และด้านความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร และจากผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ คาดหวังว่าจะสามารถทาให้
ผูบ้ ริ หารนาไปวางแผนด้านนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด(มหาชน) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
นิยามศัพท์
(1) สิ นค้าวาโก้ หมายถึง ชุดชั้นในสตรี ยี่ห้อหนึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด(มหาชน) ที่
เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าชุดชั้นในสตรี ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ (2) ชุดชั้นในไร้โครง หมายถึง ชุด
ชั้นในที่ไร้โครงลวดเสริ มเต้า ไร้รอยตะเข็บ ช่วยยกกระชับหน้าอกผูห้ ญิงให้เข้ารู ป สวมใส่ สบายไม่อึดอัด มีส่วน
ช่วยในการกระชับทรงหน้าอก ลดแรงสั่นสะเทือน ทาให้เมื่อสวมใส่ จะมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมัน่ ใจในตัวเอง
(3) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จบั ต้องได้ สามารถขนส่ งเคลื่อนย้าย
ไปมาได้ ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์และด้านคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เมื่อนาไปใช้งานได้ (4) การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ในตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ
และเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป มีลกั ษณะที่แสดงถึงการยอมรับในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู ้ ใน
ตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้และด้านความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า (5) ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้หลังจากการประเมิน ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู ้คุณภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การ ในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่า ย
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และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมี ท้ งั ผลที่ เป็ นเชิ งบวกและผลเชิ งลบ ซึ่ งมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อการ
ตัดสิ นใจรับบริ การในครั้งต่อไป
แนวคิดและทฤษฎี
1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ คือ คุณสมบัติพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างพัฒนาสิ นค้าเป็ นเรื่ องที่
สาคัญในกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ การที่จะให้สินค้าที่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย จึงทาให้สามารถกาหนดราคา
สิ นค้าได้สู ง เป็ นแนวคิดทฤษฎีข องคอทเลอร์ (Kotler, 2003) ที่ส ามารถสื่ อความหมายของคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณสมบัติ (attributes) ตราสิ นค้าทาให้นึกถึงคุณสมบัติ หรื อ คุณลักษณะที่
เด่นชัดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดชั้นในวาโก้มีเนื้ อผ้าที่มีความยืดหยุน่ สู ง ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยนวัตกรรม
แบบใหม่ดว้ ยการเย็บแบบไม่มีต ะเข็บ (2) คุณประโยชน์ (benefits) คุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ชุดชั้นในไร้โครงมีการสวมใส่ ที่สบาย ช่วยจัดรู ปหน้าอกให้
สวยงาม ลดแรงกระแทกเพิ่มความกระชับ ทาให้หน้าอกไม่หย่อนคล้อย (3) คุณค่า (value) สิ นค้าเกี่ยวกับคุณค่า
ของผูผ้ ลิต เช่น ชุดชั้นในไร้โครงมีการออกแบบที่เน้นการใช้งานที่ปลอดภัย และสะท้อนรสนิยมของผูส้ วมใส่ ทา
ให้ผสู ้ วมใส่ เกิดความมัน่ ใจ
2. การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ในตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป
มีลกั ษณะที่แสดงถึงการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางตาแหน่งของสิ นค้าที่ดีกว่าคู่แข่งขัน เป็ นคุณค่าและ
คุณภาพที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ หากมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสับสน ดังนั้นจะต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้กับตราสิ นค้า เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระตุน้ ความภักดี ต่อตราสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค โดยรักษาผูบ้ ริ โภค
ไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่น ตามแนวคิดและทฤษฎีของชิพแมนและคานุก (Schiffman, Kanuk
1994) ซึ่งมีองค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้าดังนี้ (1) การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า (brand awareness) เป็ นการจดจา
การระลึกถึงตราสิ นค้า ที่เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหรื อบริ การ และเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงของความไม่แน่ใจใน
ตราสิ นค้าไปสู่ ความมัน่ ใจในระดับของสิ นค้านั้น (2) คุณภาพที่ รับรู ้ (perceived quality) การที่ผูบ้ ริ โภครั บรู ้
คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์เหนือกว่าตราสิ นค้าของคู่แข่ง โดยจะมีการคิดพิจารณาจากคุณสมบัติการใช้งาน
ของผูบ้ ริ โภค ถึงแม้จะมีความพึงพอใจในสิ นค้าก็ไม่ได้หมายความสิ นค้าจะมีคุณภาพที่ดีเสมอไป ขึ้นอยูก่ บั ความ
พึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค (3) ความเชื่ อมั่นในตราสิ นค้า (brand trust) เป็ นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิ ด ระหว่า ง
ผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่งเมื่อลูกค้ามีความไว้วางใจก็จะเกิดความเชื่อมัน่ ต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น
3. ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด กู๊ด (Good, 1973) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
สภาพ คุณภาพ หรื อระดับความพึงพอใจอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความสนใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งและทัศนคติ ที่
บุคคลมี ต่อสิ่ งนั้น ในขณะที่ แนวความคิดและทฤษฎีของโอลิ เวอร์ (Oliver, 1997) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ
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หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ แสดงถึ งความประทับใจของลูกค้าเป็ นความรู ้สึกของลูกค้าที่ มีต่อ
สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งความพึงพอใจมีมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยความพึงอพอใจต่อสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นพื้นฐานอาจวัดด้วยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่ทาออกมา
เพื่อนาเสนอกับตลาดที่มีความสนใจ หรื อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดชั้นในสตรี วาโก้สาหรับผูห้ ญิง และมีบริ การหลังการขาย (2) ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ตอ้ ง
ชาระเพื่อให้ได้สินหรื อบริ การ คือการที่ผบู ้ ริ โภคต้องนาไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้น หรื อเป็ นสิ่ งกาหนดมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ให้ออกมาในรู ปของเงิ นตรา โดยผูบ้ ริ โภคจะมี การเปรี ยบเที ย บ
ระหว่างคุณค่า ผลิตภัณฑ์และราคา (3) ช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง ช่องทางที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่ งไปยัง
ผูบ้ ริ โภค อาจจะผ่านคนกลาง เช่น ห้างสรรพสิ นค้า หรื อไปถึงผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง เช่น การขายออนไลน์ของ
ผูผ้ ลิต เป็ นกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสิ นค้าให้ไปถึงผูบ้ ริ โภค โดยคานึงถึงทาเลที่ต้ งั ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ หรื อ
ร้านค้าที่กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าได้ (4) การส่ งเสริ มการขาย หมายถึง การจูงใจให้
ผูบ้ ริ โภคหันมาให้ค วามสนใจตัวผลิ ตภัณฑ์ หรื อจู ง ใจให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อบริ ก าร โดยผ่า น
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ เช่น การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ การโฆษณาทาง
ที วี ดิ จิ ตัล และการขายโดยพนัก งานขายที่ ป ระจ าอยู่ ร้ า นค้า โดยมี ห น้า ที่ ใ ห้ ค าแนะน าแก่ ผู บ้ ริ โ ภคที่ ส นใจ
ผลิตภัณฑ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิติทศั น์ ทัศกุนีย.์ (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อชุดชั้นในวาโก้ซ้ าของ
ผูห้ ญิงที่มาใช้บริ การในห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท มี
อาชี พ พนัก งานเอกชนหรื อห้า งร้ า น ซึ่ ง ให้ความสาคัญมากที่สุดด้านคุณภาพของสิ นค้าที่ มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน
อรอัญชัน ธิ ดาเมือง (2553) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อผูห้ ญิ งอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ในการเลื อกซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพโสด เป็ นพนักงานของบริ ษทั เอกชน
โดยมี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนอยู่ระห่ า ง 10,001-20,000 บาท มี ระดับการศึ ก ษาอยู่ใ นระดับปริ ญ ญาตรี ซึ่ งให้
ความสาคัญมากที่สุดคือด้านเนื้อผ้าและวัตถุดิบในการเย็บเมื่อสวมใส่ ชุดชั้นในจะต้องรู ้สึกสบาย
อังศุมิฬย์ ธีระสกุลธาดา (2558) ศึกษาเรื่ องการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สตรี ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดชั้นในสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ
23-30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่
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ระหว่าง 10,000-18,000 บาท ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อชุดชั้นในที่แตกต่างกัน
อดิศร สังข์คร (2549) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการซื้ อชุดชั้นใน
สตรี ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อายุระหว่าง 25-31 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสดและเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน ซึ่ งการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีความคิดเห็นมากที่สุดในด้านคุณภาพที่รับรู ้โดยข้อคาถามที่ว่าเมื่อ
สวมชุดชั้นในสตรี วาโก้แล้วรู ้สึกว่าทาให้มีทรวดทรงที่ดีข้ นึ
พัชกานต์ โพธิ เบญจกุล (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชุดชั้นในยี่ห้อ “วา
โก้” (รุ่ น wacoal nude) ของผูบ้ ริ โภคสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุ 21-25 ปี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ซึ่งสถานภาพโสดและมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
15,000 บาท ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคามากที่สุดโดยมีความเห็นว่าคุณภาพ
มีความเหมาะสมกับราคา
มัยสิ ทธิ์ ขยายแย้ม (2550). ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ชุดชั้นในวาโก้รูปแบบ “มิซซี่ ” ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดชั้นใน
วาโก้รูปแบบมิซซี่เพราะเป็ นผูน้ าในด้านนวัตกรรม การช่วยจัดทรงหน้าอกให้สวยงาม มีวตั ถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้
งานได้ยาวนานและมีราคาที่สมเหตุสมผล
กรอบแนวความคิด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
- ด้านคุณสมบัติ
- ด้านคุณประโยชน์
- ด้านคุณค่า
การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ า
- ด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
- ด้านคุณภาพที่รับรู ้
- ด้านความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า

ความพึงพอใจของลูกค้ า
ในส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
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สมมติฐานการวิจัย
(1) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ือ
สิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูห้ ญิงที่ซ้ื อชุดชั้นในวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึ ง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณสัดส่ วนประชากร โดยกาหนดความคลาด
เคลื่ อนที่ ย อมรั บ ได้ 0.05 ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95 และใช้สู ตรของคอแครน (Cochran, 1977) ในการ
คานวณขนาดตัวอย่าง 400 คน จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis)
เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถามส่ วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ และอาชีพ (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) เพื่อทดสอบตัวแปรอิสระมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression)
สรุปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามเกินครึ่ งหนึ่งมี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่งระดับรายได้กว่าครึ่ งหนึ่งอยูท่ ี่ 15,001 – 30,000 บาท
และมากกว่าครึ่ งมีอาชี พพนักงานเอกชน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่าความคิดเห็นด้านคุณ ค่ามีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์ และความคิดเห็นด้านคุณสมบั ติมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่ วน
ความคิดเห็นของการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะ
เห็นว่าความคิดเห็นด้านคุณภาพที่รับรู ้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า และด้าน
ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สาหรับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่าความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความ
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พึงพอใจสู งที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจด้านราคา ความพึงพอใจด้านการส่ งเสริ มการตลาด และความพึง
พอใจด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้าน
คุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์และด้านคุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่
ซื้ อสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 สาหรับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู ้ตราสิ นค้า
คุณภาพที่รับรู ้และด้านความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิ ง มี อายุระหว่าง 21-30 ปี ซึ่ งผูต้ อบ
แบบสอบถามเกินกว่าครึ่ งมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่งระดับรายได้กว่าครึ่ งหนึ่ง
อยูใ่ นช่วง 15,001-30,000 บาท และมากกว่าครึ่ งมีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน ซึ่งข้อค้นพบนี้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ของชุดชั้นในไร้โครงวาโก้ที่เป็ นสาวออฟฟิ ศวัยเริ่ มต้นทางานที่ยงั มีรายได้ไม่มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
พัชกานต์ โพธิเบญจกุล (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อชุดชั้นในยีห่ ้อวาโก้
ของผูบ้ ริ โภคสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ ้ื อชุดชั้นในส่ วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี มีระดับการศึกษาคือ
ระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานเอกชน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของธาริ
สา ลีลาสกุลธรรม (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ องส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาครต่อ
การตัดสิ นใจซื้อชุดชั้นในสตรี พบว่า ผูห้ ญิงส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท และมีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริ ญญาตรี
สาหรับความคิดเห็นของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของชุดชั้นในไร้โครงวาโก้โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก โดยเมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดา้ นต่าง ๆ จะเห็นว่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณค่าที่
ชุดชั้นในไร้โครงวาโก้มีการออกแบบที่ เน้นความปลอดภัยของผูส้ วมใส่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
คุณประโยชน์ของชุดชั้นในไร้โครงวาโก้ที่เมื่อสวมใส่ จะรู ้สึกสบาย และด้านคุณสมบัติของชุดชั้นในไร้โครงวา
โก้ที่ได้ใช้เนื้ อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสู งเพื่อให้เหมาะกับสรี ระของผูส้ วมใส่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคมีความสนใจ
และให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ด้า นต่ าง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์ชุดชั้นในไร้ โครงวาโก้ที่ ต รงกับ
กลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นสาวออฟฟิ ศเพิ่งเริ่ มต้นทางาน ซึ่งการสร้างพัฒนาสิ นค้าเป็ นเรื่ องที่สาคัญในกล
ยุทธ์ของผลิตภัณฑ์การที่จะให้สินค้าที่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย จึงทาให้สามารถกาหนดราคาสิ นค้าได้สูง ซึ่ ง
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แนวคิดและทฤษฎีของคอทเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าวว่าสามารถสื่ อความหมายของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณสมบัติ (attributes) ตราสิ นค้าทาให้นึกถึงคุณสมบัติ หรื อ คุณลักษณะที่เด่นชัด
ของผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดชั้นในวาโก้มีเนื้ อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสู ง ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยนวัตกรรมแบบ
ใหม่ดว้ ยการเย็บแบบไม่มีตะเข็บ (2) คุณประโยชน์ (benefits) คุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ ของ
ผลิ ตภัณฑ์และคุ ณประโยชน์ ทางอารมณ์ เช่ น ชุ ดชั้นในไร้ โครงมี ก ารสวมใส่ ที่ สบาย ช่ วยจัดรู ป หน้า อกให้
สวยงาม ลดแรงกระแทกเพิ่มความกระชับ ทาให้หน้าอกไม่หย่อนคล้อย (3) คุณค่า (value) สิ นค้าเกี่ยวกับคุณค่า
ของผูผ้ ลิต เช่น ชุดชั้นในไร้โครงมีการออกแบบที่เน้นการใช้งานที่ปลอดภัย และสะท้อนรสนิยมของผูส้ วมใส่ทา
ให้ผสู ้ วมใส่ เกิดความมัน่ ใจ
ความคิดเห็นต่อการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของชุดชั้นในไร้โครงวาโก้โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
โดยเมื่อวิเคราะห์การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านต่าง ๆ จะเห็นว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่รับรู ้จาก
การที่แบรนดืวาโก้มีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าที่แบรนด์วาโก้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายในสังคมเนื่องจากแบรนด์วา
โก้ได้ทาการตลาดเรื่ องของชุดชั้นในสตรี มามากกว่า 40 ปี และด้านความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่า
แบรนด์วาโก้เป็ นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือจึงไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภครับรู ้คุณภาพว่า
แบรนด์วาโก้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู ง ซึ่ งแบรนด์วาโก้น้ นั เป็ นเป็ นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่รู้จกั ของคนใน
สังคมเป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของชิพแมนและคานุก (Schiffman, Kanuk, 1994) กล่าวไว้
ว่าคุณค่าตราสิ นค้า (brand equity) หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ในตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป มี
ลักษณะที่แสดงถึงการยอมรับในตัวของสิ นค้า การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า คุณภาพที่รับรู ้ และความเชื่อมัน่ ใน
ตราสิ นค้า หากมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสับสน ดังนั้นนักการตลาดจะต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ตราสิ นค้า เพื่อเพิ่มคุณค่า และกระตุน้ ความภักดีต่อตราสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค โดยการรักษาผูบ้ ริ โภค
ไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าของยีห่ อ้ อื่น
ด้านความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของชุดชั้นในไร้โครงวาโก้โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก โดยเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ จะเห็นว่าความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ สินค้ามี การจัดจาหน่ ายบนห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจด้านราคาที่ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ มีการติดป้ ายราคาที่ชดั เจนเพื่อที่ผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ความพึง
พอใจด้านการส่งเสริ มการตลาดโดยมีการโฆษณาแคมเปญต่าง ๆ เช่น ผูห้ ญิงสวยที่สุดจากข้างในเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้เห็นว่าผูห้ ญิงทุกคนมีความสวยงามอยูใ่ นตนเอง และความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ออก
คอลเลคชัน่ ใหม่อยูเ่ สมอตามพฤติกรรมของผูห้ ญิงในยุคปั จจุบนั ที่ชุดชั้นในสตรี กลายเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ สะท้อน
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ให้เห็นถึงรสนิ ยมของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของกู๊ด (Good, 1973)
กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรื อระดับความพึงพอใจอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความ
สนใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งและทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่ งนั้น ในขณะที่แนวความคิดและทฤษฎีของโอลิเวอร์ (Oliver,
1997) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่แสดงถึงความประทับใจของลูกค้า
เป็ นความรู ้สึกของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งความพึงพอใจมีมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดย
ความพึ ง อพอใจต่ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้น พื้ น ฐานอาจวัด ด้ว ยส่ ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้ว ย (1)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่ทาออกมาเพื่อนาเสนอกับตลาดที่มีความสนใจ หรื อการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดชั้นในสตรี วาโก้สาหรับผูห้ ญิง และมีบริ การหลังการขาย
(2) ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ตอ้ งชาระเพื่อให้ได้สินหรื อบริ การ คือการที่ผูบ้ ริ โภคต้องนาไปแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การนั้น หรื อเป็ นสิ่ งกาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ออกมาในรู ปของเงินตรา
โดยผูบ้ ริ โภคจะมีการเปรี ย บเทียบระหว่างคุณค่า ผลิตภัณฑ์และราคา (3) ช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง
ช่องทางที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่ งไปยังผูบ้ ริ โภค อาจจะผ่านคนกลาง เช่น ห้างสรรพสิ นค้า หรื อไปถึงผูบ้ ริ โภคได้
โดยตรง เช่น การขายออนไลน์ของผูผ้ ลิต เป็ นกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสิ นค้าให้ไปถึงผูบ้ ริ โภค โดยคานึงถึง
ทาเลที่ต้ งั ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ หรื อร้านค้าที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าได้ (4) การส่ งเสริ ม
การขาย หมายถึง การจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสนใจตัวผลิตภัณฑ์ หรื อจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ เช่น การโฆษณาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การโฆษณาทางทีวีดิจิตลั และการขายโดยพนักงานขายที่ประจาอยู่ร้านค้าโดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่
ผูบ้ ริ โภคที่สนใจผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้าน
คุณประโยชน์และด้านคุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าวาโก้
ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญเนื่ องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 เนื่องจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ใน
ด้านต่าง ๆ มีอิทธิ พลทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและสามารถที่จะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เช่น
ชุดชั้นในไร้โครงวาโก้ซ่ ึงเป็ นชุดชั้นในที่พฒั นาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ
ใช้งานชุดชั้นในที่มีความเป็ นแฟชัน่ มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีวตั ถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและมี
ความทนทานสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
จากการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู ้ใน
ตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้และด้านความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดของลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าวาโก้ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสาคัญเนื่ องจากมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.01
เนื่องจากการรับรู ้คุณค่าของตราสิ นค้านั้นมีส่วนช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคนั้น
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ได้ตระรู ้ถึงคุณภาพในแบรนด์ว่ามีการนาเอาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้งาน เป็ นผูน้ าในด้านนวัตกรรมการผลิต อีก
ทั้งแบรนด์วาโก้น้ นั ยังสะท้อนถึงรสนิ ยมของผูส้ วมใส่ ที่สร้างความมัน่ ใจให้ผหู ้ ญิงได้รู้สึกสวยที่สุดจากภายใน
เมื่อสวมใส่ ชุดชั้นในไร้โครงแบรนด์วาโก้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) ผูบ้ ริ หารควรวางกลยุทธ์ในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัย
ทางาน ที่ปัจจุบนั มีกิจกรรมในการดาเนิ นชีวิตมีมีความหลากหลาย เช่น การออกกาลังกายโดยการวิ่ง ดังนั้นเมื่อ
วิถี ชี วิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าจึ งมี ความจาเป็ นในการออกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็ นการชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งขันและเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่
มี จานวนเพิ่ ม มากยิ่ง ขึ้ น (2) แบรนด์วาโก้เ ป็ นแบรนด์สิ นค้าที่ เป็ นที่ รู้จัก ในสัง คม ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่ มี ค วาม
แข็งแกร่ งเป็ นอย่างมาก เมื่อผูห้ ญิงต้องการจะซื้ อชุดชั้นในสตรี ก็จะนึ กถึงแบรนด์ภายใต้ตราสิ นค้าวาโก้มาเป็ น
ลาดับแรก ดังนั้นจึงควรใช้ความแข็งแกร่ งของแบรนด์ในการตอกย้ าให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งแบรนด์ คุณภาพ
ของสิ นค้าและความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า จากลูกค้าที่ใช้สินค้าชุดชั้นในสตรี วาโก้
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จัย ในครั้ งนี้ ทางผูว้ ิ จัยได้ใ ช้แบบสอบถามที่ มี คาถามจานวนมาก มี ข ้อค าถามที่ มีความ
ใกล้เคียงกัน จึงทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเกิดความสับสนในการเลือกคาตอบตามระดับความคิดเห็นของตนซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในไร้โครงวาโก้เป็ นสิ นค้าใหม่ของบริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด(มหาชน) ทาให้ลูกค้ายังไม่รู้จกั ตัว
สิ นค้าดีพอจึงทาให้บางคนไม่สามารถที่จะตอบแบบสอบถามให้กบั ผูว้ ิจยั ได้ ทางผูว้ ิจยั จึงได้มีการทารู ปภาพ
ตัวอย่างของสิ นค้า เพื่อใช้ในการอธิบายให้แก่ผตู ้ อบแบบสอบถามเนื่ องจากแบบสอบถามจะเน้นเฉพาะผูห้ ญิงจึง
ทาให้ใช้เวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม เพราะชุดชั้นในไร้โครงนั้นเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้าบางกลุ่มที่มี
ความต้องการชุดชั้นในสตรี ที่ตอบสนองความต้องการชุดชั้นในที่มีนวัตกรรม มีความปลอดภัยเมื่อใช้ง่ายและ
รู ้สึกสบายเมื่อสวมใส่
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