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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดชั้นในสตรีจาก   
ห้างสรรพสินค้า  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้ นในสตรีของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ประชากรท่ีเป็นผูห้ญิงอายุ  15 - 59  ปีท่ีอาศยั
อยูใ่นกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี  จ านวน  300  ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เค ร่ือ งมื อในการ เก็ บ รวบ รวมข้อมู ล   โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพ รรณนา   (Descriptive Statistics)  
ประกอบด้วย ความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  (Percentage)  และค่าเฉล่ีย  (Mean)  ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล  สามารถสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ  และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  300  ราย  ส่วนใหญ่มีอายุ  35 - 44  

ปี  คิดเป็นร้อยละ  27.00   มีสถานภาพโสด  ร้อยละ  54.33   มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อย
ละ  45.33   มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง  ร้อยละ  27.00   มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  คือ 
10,001  -  20,000   บาท  ร้อยละ  34.33 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดช้ันใน
สตรีจากห้างสรรพสินค้า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือชุดชั้นในโดยไม่มีแผนในการซ้ือ  แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือ
เลย  ร้อยละ  34.34   และมีลกัษณะในการซ้ือแบบเดียวกนัเป็นเซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือและกางเกงชั้นใน  
คิดเป็นร้อยละ  38.33   ซ้ือเส้ือชั้นในโดยเฉล่ีย  1 - 3  คร้ังต่อปี  ร้อยละ  38.00  ส่วนใหญ่ซ้ือประเภท
เส้ือชั้นในแบบสปอร์ต  (Sport Bra)  ร้อยละ  40.67  โดยมีราคาเฉล่ียในการซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน  251 
- 500  บาท  ร้อยละ  38.33   ซ้ือเส้ือชั้นในโดยเฉล่ียคร้ังละ  3 - 4  ช้ิน  ร้อยละ  47.00  ส่วนใหญ่
เลือกซ้ือเส้ือชั้นในจากห้างสรรพสินคา้ระดบัสูง  ร้อยละ 64.67  และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการซ้ือกางเกงในโดยเฉล่ีย  1 - 3  คร้ังต่อปี ร้อยละ  46.00   และซ้ือกางเกงชั้นในแบบเต็ม
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ตวั  ร้อยละ 56.33   มีราคาเฉล่ียในการซ้ือกางเกงชั้นในต่อช้ิน  คือ  101 - 250  บาท  ร้อยละ  38.67  
ซ้ือกางเกงชั้นในคร้ังละ  3 - 4  ช้ิน  ร้อยละ  47.00   ซ้ือกางเกงชั้นในจากห้างสรรพสินคา้ระดบัสูง  
ร้อยละ 65.67  ตราสินค้าชุดชั้ นในท่ีซ้ือ  คือ  ยี่ห้อวาโก้  ร้อยละ  38.33  โดยซ้ือชุดชั้นในวนัท่ี
สะดวก  ร้อยละ  45.67   และซ้ือชุดชั้นในช่วงเวลาท่ีสะดวกของเดือน  ร้อยละ  57.67  ในเวลาท่ี
สะดวกของวนั ร้อยละ  43.00   เหตุผลในการซ้ือชุดชั้นใน  คือ  ช่วยกระชบัสัดส่วน/ช่วยเสริมทรวง
อก  ร้อยละ 52.67   แหล่งข้อมูลท่ีท าให้รู้จกัหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ี
จ าหน่ายมากท่ีสุดคือ  ตนเอง  ร้อยละ  26.67   ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี  คือ 
ตนเอง  ร้อยละ 37.67  ส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี  คือ  
คุณภาพ  ร้อยละ  33.67 
 ส่วนที ่3   พฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดช้ันใน
สตรีจากห้างสรรพสินค้าจ าแนกตามอายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  และสถานภาพ 
 3.1 พฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดช้ันในสตรีจาก
ห้างสรรพสินค้าจ าแนกตามอายุ 
ตารางที ่106  แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   

จ าแนกตามอาย ุ

พฤตกิรรมการซื้อ 
ชุดช้ันในสตรี 

อายุ 

15 - 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 ปีขึน้ไป 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

แรงจูงใจในการซ้ือ 
ชุดชั้นใน 

ไม่มีแผนในการซ้ือ แต่ถา้
เจอถูกใจซ้ือเลย 

(33.82) 

ไม่มีแผนในการซ้ือ 
แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย 

(41.54) 

ไม่มีแผนในการซ้ือ 
แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย 

(29.62) 

ไม่มีแผนในการซ้ือ 
แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย 

(33.72) 

ลกัษณะการเลือกซ้ือ
ชุดชั้นใน 

เลือกซ้ือเฉพาะเส้ือชั้นใน
หรือกางเกงชั้นในเพียง
อยา่งเดียวและมีการเลือก
ซ้ือท่ีเป็นแบบเดียวกนั 
เป็นเซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือ
และกางเกงชั้นใน 

 
 

(33.82) เท่ากนั 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็น
เซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือ
และกางเกงชั้นใน 

 
 
 
 

(43.07) 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็น
เซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือ
และกางเกงชั้นใน 

 
 
 
 

(38.27) 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็นเซ็ท
เดียวกนัทั้งเส้ือและ
กางเกงชั้นในและมี
การเลือกซ้ือเส้ือและ
กางเกงชั้นในพร้อม
กนัแต่คนละแบบตาม

ความชอบ 
(38.37)เท่ากนั 
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ตารางที ่106 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   
จ าแนกตามอาย ุ

พฤตกิรรมการซื้อ 
ชุดช้ันในสตรี 

อายุ 

15 - 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 ปีขึน้ไป 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ความถ่ีในการซ้ือเส้ือ
ชั้นในโดยเฉล่ียใน 1ปี 

1 - 3 คร้ังต่อปี 

(45.59) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(49.23) 
4 - 6 คร้ังต่อปี 

(33.33) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(32.56) 

ประเภทเส้ือชั้นในท่ีซ้ือ
โดยปกติ 

แบบสปอร์ต 
(Sport Bra) 

(20.36) 

แบบดนัทรง 
(Push-up Bra) 

(24.82) 

แบบสปอร์ต 
(Sport Bra) 

(17.71) 

แบบสปอร์ต 
(Sport Bra) 

(19.45) 

ราคาโดยเฉล่ียในการ
ซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 250 
บาท 

(48.53) 

251 - 500 บาท 
 

(40.00) 

251 - 500 บาท 
 

(45.68) 

251 - 500 บาท 
 

(39.54) 

ซ้ือเส้ือชั้นในโดยเฉล่ียก่ี
ช้ินต่อคร้ัง 

3 - 4 ช้ิน 

(60.30) 
3 - 4 ช้ิน 
(47.69) 

3 - 4 ช้ิน 
(48.15) 

3 - 4 ช้ิน 
(34.88) 

สถานท่ีซ้ือเส้ือชั้นใน 
ห้างสรรพสินคา้ 

ระดบัสูง 
(52.94) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(63.08) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(72.84) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(67.44) 

ความถ่ีในการซ้ือ
กางเกงชั้นใน 
โดยเฉล่ียใน 1 ปี 

1 - 3 คร้ังต่อปี 

(39.71) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(49.23) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(44.45) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(50.00) 

ประเภทกางเกงชั้นในท่ี
ซ้ือโดยปกติ 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั 
 
 

(41.23) 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั 
 
 

(41.90) 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั
และ 

กางเกงชั้นในคร่ึงตวั 
(26.21) เท่ากนั 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั 
 
 

(30.08) 

ราคาโดยเฉล่ียในการ
ซ้ือกางเกงชั้นในต่อช้ิน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 100 
บาท 

(47.06) 

101 - 250 บาท 
 

(46.15) 

101 - 250 บาท 
 

(40.74) 

101 - 250 บาท 
 

(39.53) 

ซ้ือกางเกงชั้นในโดย
เฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง 

3 - 4 ช้ิน 

(54.41) 
3 - 4 ช้ิน 
(46.15) 

3 - 4 ช้ิน 
(44.44) 

3 - 4 ช้ิน 
(44.19) 

สถานท่ีซ้ือกางเกง
ชั้นใน 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(55.90) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(63.10) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(71.60) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(69.77) 
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ตารางที ่106 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   
จ าแนกตามอาย ุ

พฤตกิรรมการซื้อ 
ชุดช้ันในสตรี 

อายุ 

15 - 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 ปีขึน้ไป 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ตราสินคา้ชุดชั้นในท่ี
ซ้ือ 

วาโก ้(Wacoal) 
(29.41) 

วาโก ้(Wacoal) 
(55.38) 

วาโก ้(Wacoal) 
(29.64) 

วาโก ้(Wacoal) 
(40.70) 

วนัท่ีซ้ือชุดชั้นใน 
วนัท่ีสะดวก 

(52.94) 
วนัท่ีสะดวก 

(46.15) 
วนัท่ีสะดวก 

(39.51) 
วนัท่ีสะดวก 

(45.35) 

เวลาของเดือนท่ีซ้ือ 
ชุดชั้นใน 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(69.12) 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(60.00) 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(45.68) 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(58.14) 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือชุดชั้นใน 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(48.53) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(49.24) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(39.51) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(37.21) 

เหตผุลในการซ้ือชุด
ชั้นใน 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

 
(37.40) 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

 
(33.58) 

ชุดชั้นในท่ีมีอยู่
เส่ือมสภาพ หมดอายุ

การใชง้าน 
(25.79) 

ชุดชั้นในท่ีมีอยู่
เส่ือมสภาพ หมดอายุ

การใชง้าน 
(24.83) 

แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหรู้้จกั
หรือทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัชุดชั้นในสตรี
และสถานท่ีจ าหน่าย
มากท่ีสุด 

คนในครอบครัว 
(26.47) 

ตนเอง 
(24.62) 

ตนเอง 
(28.40) 

ตนเอง 
(34.88) 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน
สตรี 

พอ่หรือแม่ / ผูป้กครอง
(47.06) 

ตนเอง 
(40.00) 

ตนเอง 
(35.80) 

ตนเอง 
(48.84) 

ส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือชุด
ชั้นในสตรี 

คุณภาพ 

(44.12) 
คุณภาพ 
(46.15) 

คุณภาพ 
(28.39) 

คุณภาพ 
(20.93) 
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3.2 พฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดช้ันในสตรีจาก
ห้างสรรพสินค้า  จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ตารางที ่107  แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤตกิรรมการซื้อชุด
ช้ันในสตรี 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 - 20,000  
บาท 

20,001 - 30,000  
บาท 

30,000  บาทขึน้
ไป 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

แรงจูงใจในการซ้ือชุด
ชั้นใน 

ไม่มีแผนในการซ้ือ แต่
ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย 

(32.61) 

ไม่มีแผนในการซ้ือ 
แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย 

(47.57) 

แวะดูท่ีเคาน์เตอร์
หลายคร้ังก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

(35.82) 

แวะดูท่ีเคาน์เตอร์
หลายคร้ังก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

(36.85) 

ลกัษณะการเลือกซ้ือชุด
ชั้นใน 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็นเซ็ท
เดียวกนัทั้งเส้ือและ

กางเกงชั้นใน 
(34.78) 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็น
เซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือ
และกางเกงชั้นใน 

(34.95) 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็น
เซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือ
และกางเกงชั้นใน 

(40.30) 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็น
เซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือ
และกางเกงชั้นใน 

(52.63) 

ความถ่ีในการซ้ือเส้ือ
ชั้นในโดยเฉล่ียใน 1 ปี 

1 - 3 คร้ังต่อปี 

(44.57) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(36.90) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(35.82) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(28.95) 

ประเภทเส้ือชั้นในท่ีซ้ือ
โดยปกติ 

แบบสปอร์ต 
(Sport Bra) 

(20.55) 

แบบดนัทรง 
(Push-up Bra) 

(22.94) 

แบบสปอร์ต 
(Sport Bra) 

(20.27) 

แบบซอฟตค์พั 
(Soft-Cup-Bra) 

(21.84) 

ราคาโดยเฉล่ียในการ
ซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 250 
บาท (44.57) 

251 - 500 บาท 
(44.66) 

251 - 500 บาท 
(41.79) 

251 - 500 บาท 
(31.58) 

ซ้ือเส้ือชั้นในโดยเฉล่ียก่ี
ช้ินต่อคร้ัง 

3 - 4 ช้ิน 

(58.70) 
1 - 2 ช้ิน 
(41.75) 

3 - 4 ช้ิน 
(47.76) 

3 - 4 ช้ิน 
และ 7 - 9 ช้ิน 
(39.47) เท่ากนั 
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ตารางที ่107 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ชุดช้ันในสตรี 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 - 20,000  
บาท 

20,001 - 30,000  
บาท 

30,000  บาทขึน้
ไป 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

สถานท่ีซ้ือเส้ือชั้นใน 
ห้างสรรพสินคา้ 

ระดบัสูง 
(60.87) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(63.11) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(61.19) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(84.21) 

ความถ่ีในการซ้ือ
กางเกงชั้นใน 
โดยเฉล่ียใน 1 ปี 

1 - 3 คร้ังต่อปี 

(46.74) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(49.51) 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(53.73) 
7 - 9 คร้ังต่อปี 

(26.32) 

ประเภทกางเกงชั้นในท่ี
ซ้ือโดยปกติ 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั 
(38.16) 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั 
(31.18) 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั 
(32.41) 

กางเกงชั้นในเตม็ตวั 
(34.34) 

ราคาโดยเฉล่ียในการ
ซ้ือกางเกงชั้นในต่อช้ิน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 100 
บาท (51.90) 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
100 บาท (38.84) 

101 - 250 บาท 
(52.24) 

101 - 250 บาท 
(50.00) 

ซ้ือกางเกงชั้นในโดย
เฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง 

3 - 4 ช้ิน 

(48.91) 
1 - 2 ช้ิน 
(49.51) 

3 - 4 ช้ิน 

(47.76) 
3 - 4 ช้ิน 

(34.21) 

สถานท่ีซ้ือกางเกง
ชั้นใน 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบักลาง 

(51.09) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(68.93) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(71.64) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(86.84) 

ตราสินคา้ชุดชั้นในท่ี
ซ้ือ 

วาโก ้(Wacoal) 
(29.35) 

วาโก ้(Wacoal) 
(40.78) 

วาโก ้(Wacoal) 
(47.76) 

วาโก ้(Wacoal) 
(36.84) 

วนัท่ีซ้ือชุดชั้นใน 
วนัท่ีสะดวก 

(47.83) 
วนัท่ีสะดวก 

(44.66) 
วนัท่ีสะดวก 

(41.79) 
วนัท่ีสะดวก 

(50.00) 

เวลาของเดือนท่ีซ้ือชุด
ชั้นใน 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(64.13) 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(59.22) 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(46.27) 

ช่วงเวลาท่ีสะดวก 
(57.89) 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือชุดชั้นใน 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(46.74) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(39.81) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(37.31) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(52.63) 
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ตารางที ่107 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ชุดช้ันในสตรี 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 - 20,000  
บาท 

20,001 - 30,000  
บาท 

30,000  บาทขึน้
ไป 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เหตผุลในการซ้ือชุด
ชั้นใน 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

(31.14) 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

(26.63) 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

(25.71) 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

(21.52) 

แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหรู้้จกั
หรือทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัชุดชั้นในสตรี
และสถานท่ีจ าหน่าย
มากท่ีสุด 

คนในครอบครัวและ
คนขาย/เจา้ของร้าน/

พนกังานขาย 
(21.74) เท่ากนั 

ตนเอง 
 
 

(33.01) 

ตนเอง 
 
 

(28.36) 

คนขาย/เจา้ของร้าน/
พนกังานขาย 

 
(23.69) 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน
สตรี 

พอ่หรือแม่ / ผูป้กครอง 
(39.13) 

ตนเอง 
(51.45) 

ตนเอง 
(37.31) 

ตนเอง 
(31.58) 

ส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือชุด
ชั้นในสตรี 

คุณภาพ 

(33.70) 
คุณภาพ 
(33.98) 

คุณภาพ 

(34.32) 
คุณภาพ 

(31.58) 
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3.3 พฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดช้ันในสตรีจาก
ห้างสรรพสินค้าจ าแนกตามสถานภาพ 
ตารางที ่108  แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   

จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤตกิรรมการซื้อชุดช้ันในสตรี 

สถานภาพ 

โสด สมรส หย่า/หม้าย 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

แรงจูงใจในการซ้ือชุดชั้นใน 
ไม่มีแผนในการซ้ือ 
แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย 

(39.26) 

แวะดูท่ีเคาน์เตอร์หลาย
คร้ังก่อนตดัสินใจซ้ือ 

(31.36) 

ตั้งใจมาซ้ือ และตอ้งซ้ือ
ให้ได ้

(31.58) 

ลกัษณะการเลือกซ้ือชุดชั้นใน 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็น
เซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือ
และกางเกงชั้นใน 

(34.97) 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็นเซ็ท
เดียวกนัทั้งเส้ือและ

กางเกงชั้นใน 

(39.83) 

มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั เป็นเซ็ท
เดียวกนัทั้งเส้ือและ

กางเกงชั้นใน 
(57.89) 

ความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในโดยเฉล่ียใน 1ปี 
1 - 3 คร้ังต่อปี 

(42.33) 
4 - 6 คร้ังต่อปี 

(34.74) 
7 - 9 คร้ังต่อปี 

(36.84) 

ประเภทเส้ือชั้นในท่ีซ้ือโดยปกติ 
แบบสปอร์ต 
(Sport Bra) 

(19.68) 

แบบดนัทรง 
(Push-up Bra) 

(17.05) 

แบบซอฟตค์พั 
(Soft-Cup-Bra) 

(18.92) 

ราคาโดยเฉล่ียในการซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
250 บาท(36.81) 

251 - 500 บาท 
(43.22) 

251 - 500 บาท 
(47.37) 

ซ้ือเส้ือชั้นในโดยเฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง 
3 - 4 ช้ิน 

 
(47.85) 

3 - 4 ช้ิน 
 

(49.15) 

1 - 2 ช้ิน, 3 - 4 ช้ิน 
และ 5 - 6 ช้ิน 
(26.32) เท่ากนั 

สถานท่ีซ้ือเส้ือชั้นใน 
ห้างสรรพสินคา้ 

ระดบัสูง 
(59.91) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(72.03) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(63.16) 

ความถ่ีในการซ้ือกางเกงชั้นใน 
โดยเฉล่ียใน 1 ปี 

1 - 3 คร้ังต่อปี 
(43.56) 

1 - 3 คร้ังต่อปี 
(51.69) 

1 - 3 คร้ังต่อปี 
(31.58) 
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ตารางที ่108 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   
จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤตกิรรมการซื้อชุดช้ันในสตรี 

สถานภาพ 

โสด สมรส หย่า/หม้าย 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ประเภทกางเกงชั้นในท่ีซ้ือโดยปกติ 
กางเกงชั้นในเตม็ตวั 

(33.21) 
กางเกงชั้นในเตม็ตวั 

(33.66) 
กางเกงชั้นในเตม็ตวั 

(45.83) 

ราคาโดยเฉล่ียในการซ้ือกางเกงชั้นในต่อ
ช้ิน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
100 บาท 
(38.04) 

101 - 250 บาท 
 

(44.06) 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 100 
บาทและ 101 - 250 

บาท 
(42.11) 

ซ้ือกางเกงชั้นในโดยเฉล่ียก่ีช้ินตอ่คร้ัง 
3 - 4 ช้ิน 
(47.85) 

3 - 4 ช้ิน 
(47.46) 

3 - 4 ช้ิน 
(36.84) 

สถานท่ีซ้ือกางเกงชั้นใน 
ห้างสรรพสินคา้

ระดบัสูง 
(63.19) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ระดบัสูง 
(68.64) 

ห้างสรรพสินคา้
ระดบัสูง 
(68.42) 

ตราสินคา้ชุดชั้นในท่ีซ้ือ 
วาโก ้(Wacoal) 

(40.49) 
วาโก ้(Wacoal) 

(33.90) 
วาโก ้(Wacoal) 

(47.37) 

วนัท่ีซ้ือชุดชั้นใน 
วนัท่ีสะดวก 

(47.24) 
วนัท่ีสะดวก 

(43.22) 
วนัท่ีสะดวก 

(47.37) 

เวลาของเดือนท่ีซ้ือชุดชั้นใน 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(61.96) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(53.39) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(47.37) 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือชุดชั้นใน 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(48.47) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(36.44) 
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

(36.84) 

เหตผุลในการซ้ือชุดชั้นใน 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

 
(28.62) 

ช่วยกระชบัสดัส่วน/ 
ช่วยเสริมทรวงอก 

 
(25.63) 

ชุดชั้นในท่ีมีอยู่
เส่ือมสภาพ หมดอายุ

การใชง้าน 
(30.56) 

แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหรู้้จกัหรือทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ีจ าหน่าย
มากท่ีสุด 

ตนเอง 
(21.47) 

ตนเอง 
(32.20) 

ตนเอง 
(36.84) 
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ตารางที ่108 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี   
จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤตกิรรมการซื้อชุดช้ันในสตรี 

สถานภาพ 

โสด สมรส หย่า/หม้าย 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน
สตรี 

พอ่หรือแม่ / ผูป้กครอง
(28.22) 

ตนเอง 
(48.31) 

ตนเอง 
(63.16) 

ส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี 

คุณภาพ 

(37.42) 
คุณภาพ 
(29.66) 

ยีห่้อ 
(36.84) 
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ส่วนที ่4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดช้ันในสตรี
ในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้า 
ตารางที ่109  แสดงค่าเฉล่ียรวม  ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ และปัจจยัยอ่ย 5 ล าดบัแรก 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ค่าเฉลีย่รวม 

ปัจจยัย่อย 
ระดบั

ความส าคญั 
ในการซื้อ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
4.11 

(มาก) 

1)  มีความคงทนและใชไ้ดน้าน (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
2)  สามารถดูแลและเก็บรักษาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
3)  ความสะดวกในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
4)  คุณภาพของวตัถุดิบและการตดัเยบ็ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.32) 
5)  มีขนาด (SIZE) ให้เลือกมากตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) 

ปัจจยัดา้นราคา 
3.97 

(มาก) 

1)  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.27)   
2)  มีป้ายแสดงราคาชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.21)   
3)  มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
4)  สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.79) 
5)  สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.49)  

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
3.85 

(มาก) 

1)  ท่ีตั้งร้านคา้มีความสะดวกในการเดินทาง(ค่าเฉล่ีย 4.00) 
2)  สามารถหาซ้ือไดง่้าย สถานท่ีจ าหน่ายมีมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
3)  การจดัวางผลิตภณัฑน่์าสนใจ  สวยงาม ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
4)  ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลาย เช่น ทางอินเตอร์เน็ต จากพนกังานขาย 
หรือสัง่ซ้ือจากแคตตาล๊อก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.68 
(มาก) 

1)   พนกังานสามารถแนะน าและให้ความรู้และตอบปัญหาเก่ียวกบัชุดชั้นใน
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.94)  
2)  มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา ซ้ือ 2 แถม 1 หรือ แจกของแถม 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84)  
3)  มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เป็นประจ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) 
4)  มีการโฆษณาโดยใชด้าราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็น พรีเซนเตอร์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) 
5)  มีการจดักิจกรรมสนบัสนุนการขาย เช่น การจดัเดินแฟชัน่โชว ์การจดัการ
ประกวด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
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ส่วนที่ 5   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดช้ันในสตรีใน
กรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้า จ าแนกตามอายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และสถานภาพ 

5.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดช้ันในสตรีใน
กรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้า จ าแนกตามอายุ 
ตารางที ่110  แสดงค่าเฉล่ีย  ปัจจยัยอ่ยล าดบัแรกของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

อายุ 

15 - 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 ปีขึน้ไป 

(ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

มีความคงทนและใชไ้ด้
นานและสามารถดูแล
และเก็บรักษาไดง่้าย 

เท่ากนั 
(4.57) 

ความสะดวกในการ
สวมใส่ 

 
 

(4.60) 

มีความคงทนและ
ใชไ้ดน้าน 

 
 

(4.41) 

สามารถดูแลและเก็บ
รักษาไดง่้าย  

 
 

(4.45) 

ดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบั 

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
(4.34) 

ราคาเหมาะสมกบั 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

(4.49) 

ราคาเหมาะสมกบั 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

(4.15) 

มีป้ายแสดงราคา
ชดัเจน 
(4.26) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 

สามารถหาซ้ือไดง่้าย 
สถานท่ีจ าหน่ายมีมาก 

 
 
 

(4.03) 

ท่ีตั้งร้านคา้มีความ
สะดวกในการเดินทาง 

 
 
 

(4.05) 

ท่ีตั้งร้านคา้มีความ
สะดวกในการเดินทาง 

 
 
 

(3.99) 

ท่ีตั้งร้านคา้มีความ
สะดวกในการเดินทาง 
และสามารถหาซ้ือได้
ง่าย สถานท่ีจ าหน่ายมี

มาก เท่ากนั 
(3.97) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

พนกังานสามารถ
แนะน าและให้ความรู้
และตอบปัญหาเก่ียวกบั

ชุดชั้นในได ้
(4.12) 

มีการส่งเสริมการ
ขาย เช่น การลดราคา 
ซ้ือ 2 แถม 1 หรือ 

แจกของแถม เป็นตน้  
(4.00) 

มีการส่งเสริมการ
ขาย เช่น การลดราคา 
ซ้ือ 2 แถม 1 หรือ 

แจกของแถม เป็นตน้  
(3.86) 

พนกังานสามารถ
แนะน าและให้ความรู้

และตอบปัญหา
เก่ียวกบัชุดชั้นในได ้

(3.90) 
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5.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดช้ันในสตรีใน
กรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้า จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ตารางที ่111  แสดงค่าเฉล่ีย  ปัจจัยย่อยล าดับแรกของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

ซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม  
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 - 20,000  
บาท 

20,001 - 30,000  
บาท 

30,000  บาทขึน้
ไป 

(ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
สามารถดูแลและเก็บ

รักษาไดง่้าย 
(4.57) 

มีความคงทน 
และใชไ้ดน้าน 

(4.43) 

สามารถดูแลและเก็บ
รักษาไดง่้าย 

(4.52) 

สามารถดูแลและเก็บ
รักษาไดง่้าย 

(4.55) 

ดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบั 

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
(4.26) 

ราคาเหมาะสมกบั 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

(4.25) 

  มีหลายระดบัราคาให้
เลือก 
(4.36) 

ราคาเหมาะสมกบั 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

(4.24) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 
สามารถหาซ้ือไดง่้าย 
สถานท่ีจ าหน่ายมีมาก 

(4.09) 

สามารถหาซ้ือไดง่้าย 
สถานท่ีจ าหน่ายมีมาก 

(3.90) 

ท่ีตั้งร้านคา้มีความ
สะดวกในการเดินทาง 

(4.03) 

ท่ีตั้งร้านคา้มีความ
สะดวกในการเดินทาง 

(4.13) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

พนกังานสามารถ
แนะน าและให้ความรู้
และตอบปัญหาเก่ียวกบั

ชุดชั้นในได ้
(4.01) 

พนกังานสามารถ
แนะน าและให้ความรู้

และตอบปัญหา
เก่ียวกบัชุดชั้นในได ้

(3.87) 

พนกังานสามารถ
แนะน าและให้ความรู้

และตอบปัญหา
เก่ียวกบัชุดชั้นในได ้

(4.07) 

มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือ
ต่างๆ เป็นประจ า 

 
(3.79) 
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5.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดช้ันในสตรีใน
กรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้า จ าแนกตามสถานภาพ 
ตารางที ่112  แสดงค่าเฉล่ีย  ปัจจยัยอ่ยล าดบัแรกของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ซ้ือชุดชั้ นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้าของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามสถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

สถานภาพ 

โสด สมรส หย่า/หม้าย 

(ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) (ค่าเฉลีย่) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
มีความคงทนและใชไ้ดน้าน 

 
(4.55) 

สามารถดูแลและเก็บรักษา
ไดง่้าย 
(4.47) 

มีความคงทนและใชไ้ดน้าน 
 

(4.32) 

ดา้นราคา 
ราคาเหมาะสมกบั 

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
(4.32) 

มีป้ายแสดงราคาชดัเจน 
 

(4.25) 

ราคาเหมาะสมกบั 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

(4.05) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 
สามารถหาซ้ือไดง่้าย สถานท่ี

จ าหน่ายมีมาก 
(4.02) 

ท่ีตั้งร้านคา้มีความสะดวกใน
การเดินทาง 

(4.02) 

ท่ีตั้งร้านคา้มีความสะดวกใน
การเดินทาง 

(3.88) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พนกังานสามารถแนะน า
และให้ความรู้และตอบปัญหา

เก่ียวกบัชุดชั้นในได ้
(3.96) 

พนกังานสามารถแนะน า
และให้ความรู้และตอบปัญหา

เก่ียวกบัชุดชั้นในได ้
(3.95) 

พนกังานสามารถแนะน า
และให้ความรู้และตอบปัญหา

เก่ียวกบัชุดชั้นในได ้
(3.74) 
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ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการซ้ือชุด
ช้ันในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้า 
 จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็นวา่ การซ้ือชุดชั้นใน
ตอ้งเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด  และตอ้งไม่เลือกสินคา้ท่ีมีต าหนิหรือช ารุด บางท่านให้ความ
คิดเห็นว่าการซ้ือชุดชั้นในตอ้งเลือกซ้ือให้เหมาะสมกบัประโยชน์การใช้งาน ไม่ควรเลือกซ้ือตาม
แฟชัน่ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดชั้ นในสตรีจาก   
หา้งสรรพสินคา้  ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
ตารางที ่113  แสดงความสัมพันธ์เก่ียวกับพฤติกรรมผู ้บ ริโภค (6Ws1H) โดยเปรียบเทียบกับ

วรรณกรรม 3 เร่ือง 
พฤตกิรรมการซื้อชุดช้ันในสตรี สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target market?)  

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วง
อาย ุ 35 - 44  ปี  มีสถานภาพโสด  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 - 20,000  บาท 

ไม่มีวรรณกรรมใดสอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553)  

ผู้บริโภคซื้ออะไร  
 (What does the consumer buy?)  

จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือชั้นในประเภทแบบสปอร์ต  และกางเกงชั้นในเตม็ตวั  

และยีห่้อท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ วาโก ้ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553) 

ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
  (Why does the consumer buy?)  

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
เหตุผลท่ีส าคญัท่ีท าให้ซ้ือชุดชั้นในสตรี  คือ  ช่วยกระชบั
สดัส่วน/ช่วยเสริมทรวงอก นอกจากน้ียงัพบวา่  ส่ิงท่ีมี
ความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี คือ 

คุณภาพ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553) 
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ตารางที ่113  (ต่อ) แสดงความสัมพนัธ์เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws1H) โดยเปรียบเทียบกับ

วรรณกรรม 4 เร่ือง 
พฤตกิรรมการซื้อชุดช้ันในสตรี สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ   
(Who participates in the buying?) 

จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นวา่  ตนเอง  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน

สตรีมากท่ีสุด 

ไม่มีวรรณกรรมใดสอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553)  

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด   
(When does the consumer buy?) 

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในสตรี  1 - 

3  คร้ังต่อปีมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามซ้ือชุดชั้นในทุกช่วงเวลาท่ีสะดวก 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
วริษา วิชิตนาค (2551) 

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553) 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน   
(Where does the consumer buy?) 

จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ซ้ือทั้งเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในจากห้างสรรพสินคา้

ระดบัพรีเม่ียม 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553) 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
วริษา วิชิตนาค (2551)  

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  
 (How does the consumer buy?) 

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่
มีแผนในการซ้ือมาก่อน  แต่ถา้เจอรูปแบบถูกใจซ้ือเลย  
ลกัษณะการเลือกซ้ือชุดชั้นใน  คือ  มีการเลือกซ้ือท่ีเป็น
แบบเดียวกนั  เป็นเซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือและกางเกงชั้นใน  
ราคาเส้ือชั้นในโดยเฉล่ียท่ีซ้ืออยูท่ี่ 251 - 500 บาท และ
ราคากางเกงชั้นในโดยเฉล่ียท่ีซ้ืออยูท่ี่ 101 - 250 บาท 
ปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในอยา่งละ 3 - 
4  ช้ินต่อคร้ัง นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ีจ าหน่าย

จากตนเองมากท่ีสุด   

ไม่มีวรรณกรรมใดสอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553)  
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การอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws และ 1H 
 ตามแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดมี้การตั้งค  าถามเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ออกเป็น 7 ประการ ซ่ึงเม่ือแยกอภิปรายแต่ละส่วน
จะไดร้ายละเอียดดงัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  (Who is in the target market?)  เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบ
ถึงกลุ่มเป้าหมาย  (Occupants)  ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ จาก
การศึกษา  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ  35 - 44  ปี  มีสถานภาพโสด  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 - 20,000  
บาท 

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  (What does the consumer buy?)  เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  (Objects)  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์  จากการศึกษา  พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเคยซ้ือหรือใช้ชุดชั้นในจะเลือกซ้ือเส้ือชั้นในประเภทแบบสปอร์ต  (Sport Bra)  และ
ซ้ือกางเกงในประเภทกางเกงชั้นในเต็มตวั  และยี่ห้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือมากท่ีสุดคือ วาโก ้
(Wacoal)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  อรอุมา  รักษิตานนท ์ (2548)  ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของผู ้
หญิงไทยในกรุงเทพมหานคร พบวา่  ยีห่อ้ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคือ วาโก ้  

3.    ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  (Why does the consumer buy?)  เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบ
ถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  (Objectives)  จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลท่ีส าคญั
ท่ีท าให้ซ้ือชุดชั้นในสตรี  คือ  ช่วยกระชบัสัดส่วน/ช่วยเสริมทรวงอก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  อรอุมา  รักษิ
ตานนท์  (2548)  ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงไทยในกรุงเทพมหานคร พบวา่  ผู ้
หญิงไทยส่วนใหญ่ซ้ือชุดชั้นในสตรีโดยให้เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือชุดชั้นในเพื่อช่วยให้ทรง
กระชบัมากยิ่งข้ึน และจากการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า  ส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด
ชั้นในสตรี คือ คุณภาพ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  (Who participates in the buying?)  เป็นค าถามเพื่อ
ท าให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ  (Organizations)  ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด จาก
การศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่  ตนเอง  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีมาก
ท่ีสุด 
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5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  (When does the consumer buy?)  เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ  (Occasions)  จากการศึกษา  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือ
ชั้นในและกางเกงชั้นในสตรี  1 - 3  คร้ังต่อปีมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553)  
ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน พบว่า  มี
ความถ่ีในการเลือกซ้ือ  1 - 3  คร้ังต่อปี  และวริษา วิชิตนาค  (2551)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานคร  พบวา่  มีระยะเวลาในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน
สตรีใหม่อยู่ท่ี  3 - 6  เดือน และจากการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือชุดชั้นในทุก
ช่วงเวลาท่ีสะดวก 

6.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  (Where does the consumer buy?)  เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่งในการจ าหน่ายสินคา้  (Outlets)  จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ซ้ือทั้งเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในจากหา้งสรรพสินคา้ระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณอรอุมา รักษิ
ตานนท์  (2548)  ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงไทยในกรุงเทพมหานคร  พบว่า
ส่วนใหญ่นิยมไปเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีท่ีห้างสรรพสินคา้  เช่นเดียวกบั  อรอญัชนั  ธิดาเมือง  (2553)  
ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นในท่ีพบวา่  ผูห้ญิง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือชุดชั้นในจากหา้งสรรพสินคา้  เน่ืองจากสะดวกและมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 

7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร  (How does the consumer buy?)  เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ  (Operations)  จากการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี
แผนในการซ้ือมาก่อน  แต่ถา้เจอรูปแบบถูกใจซ้ือเลย  และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ีจ าหน่ายจากตนเองมากท่ีสุด  และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการเลือกซ้ือชุดชั้นใน  คือ  มีการเลือกซ้ือท่ีเป็นแบบเดียวกนั  เป็นเซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือและ
กางเกงชั้นใน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัอรอญัชนั  ธิดาเมือง  (2553)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน  พบว่า  มีลกัษณะในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน คือ 
เลือกซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในพร้อมกนั  แต่คนละแบบตามความชอบ  ทั้งน้ีจากการศึกษายงั
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเส้ือชั้นในราคาโดยเฉล่ียต่อช้ิน  251 - 500  บาท  และซ้ือกางเกงชั้นใน
ราคาโดยเฉล่ียต่อช้ิน  101 - 250  บาท  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอรอญัชนั  ธิดาเมือง  (2553)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน  พบว่า  ผูบ้ริโภคมีราคาใน
การซ้ือเส้ือชั้นในอยูท่ี่  251 - 500  บาทต่อช้ิน  และซ้ือกางเกงชั้นในอยูท่ี่ราคา  101 - 250  บาทต่อช้ิน  
ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในอย่างละ 3 - 4  
ช้ินต่อคร้ัง  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัอรอญัชัน  ธิดาเมือง  (2553)  ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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ผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน  พบวา่  มีปริมาณในการเลือกซ้ือชุดชั้นในคือ  1 - 
2  ช้ินต่อคร้ัง   

 
ตารางที ่114  แสดงความสัมพันธ์เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยเปรียบเทียบกับ

วรรณกรรม 3 เร่ือง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ด้านผลติภัณฑ์ 
จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียในระดบั
มาก ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกคือ มี

ความคงทนและใชไ้ดน้าน 

ไม่มีวรรณกรรมใดสอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553)  

ด้านราคา 
จากการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกคือ ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553)  

ไม่มีวรรณกรรมใดไม่สอดคลอ้ง 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยั
ยอ่ยท่ีให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกคือ ท่ีตั้งของร้านคา้

มีความสะดวกในการเดินทาง 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553) 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

วริษา วิชิตนาค (2551)  

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
จากการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกคือ พนกังาน
ขายท่ีสามารถแนะน าและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการซ้ือ

ผลิตภณัฑม์าก 

ไม่มีวรรณกรรมใดสอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 

วริษา วิชิตนาค (2551)  

อรอญัชนั  ธิดาเมือง (2553)  

 
การอภิปรายผลการศึกษาตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือชุดชั้นใน

สตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ในระดบัมากล าดบัแรกคือ ดา้นผลิตภณัฑ์  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของอรอุมา รักษิตานนท์ (2548) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงไทย
ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน
ของผูห้ญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานครคือดา้นผลิตภณัฑ์  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวริษา 



 
 

151 
 

วิ ชิ ตน าค  (2551)ได้ ศึ กษ าปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพล ต่อพฤ ติกรรมการ เลื อก ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีใน
กรุงเทพมหานครท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาอรอญัชนั ธิดาเมือง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือดา้นผลิตภณัฑ ์  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือมีความคงทนและใชไ้ดน้าน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ี
ท าวิจยัก่อนหน้าน้ีได้แก่ อรอุมา รักษิตานนท์ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของผู ้
หญิงไทยในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์  ตอ้งมีความสะดวกในการสวมใส่ 
และผลการศึกษาของวริษา วิชิตนาค (2551)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุด
ชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด
ในเร่ืองของการระบายอากาศและระบายเหง่ือไดดี้  เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของอรอญัชนั ธิดาเมือง 
(2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน ผลการศึกษา
พบวา่ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการตดัเยบ็มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของอรอุมา รัก ษิตานนท์  (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ ชุดชั้ น ในของผู ้ห ญิ งไทยใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นราคาใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวริษา วิชิตนาค (2551)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครท่ีพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของของราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ และมีราคาท่ีถูกกว่ายี่ห้ออ่ืนๆ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรอญัชนั ธิดา
เมือง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน ผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เช่นกนั 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือท่ีตั้งของร้านคา้มีความสะดวกในการเดินทาง  รองลงมาท่ี
จอดรถของแหล่งจ าหน่ายมีความสะดวก  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรอญัชัน ธิดาเมือง 
(2553) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือท่ีตั้งของ
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ร้านคา้ท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง   แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาอรอุมา รักษิตานนท ์(2548) 
ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ มีพื้นท่ีจดัแสดง
กวา้งขวาง มีการจดัวางสินคา้อยา่งเป็นระเบียบ 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ พนกังานขายท่ีสามารถแนะน าและให้ความรู้
เก่ียวกับการซ้ือผลิตภณัฑ์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรอญัชัน ธิดาเมือง (2553) ท่ีผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือมีการส่งเสริมการขาย 
เช่น การลดราคา ซ้ือ 2 แถม 1 คะแนนสะสม หรือการแจกของพรีเม่ียม เป็นตน้ และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของวริษา วิชิตนาค (2551)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นใน
สตรีในกรุงเทพมหานครท่ีพบวา่ ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ล าดบัแรกคือ การลดราคาสินคา้ และการมีของแถมในการซ้ือสินคา้ 
 
ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดชั้ นในสตรีจาก   
หา้งสรรพสินคา้มีขอ้คน้พบจากผลการศึกษาดงัน้ี 

1.  ส่วนใหญ่การซ้ือชุดชั้นในสตรีนิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทสปอร์ตและกางเกงชั้นใน
ประเภทแบบเต็มตวั ลกัษณะในการซ้ือจะซ้ือแบบเดียวกนั เป็นเซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือและกางเกงชั้นใน  
โดยส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการจากผลิตภณัฑ์คือ ความคงทนและใชไ้ดน้าน ดูแลเก็บรักษาง่าย 
และสะดวกในการสวมใส่  

2.  เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผูห้ญิงซ้ือชุดชั้นในสตรีเพราะตอ้งการให้ช่วยกระชบัสัดส่วนและ
ช่วยเสริมทรวงอก โดยยี่ห้อของชุดชั้นในสตรีท่ีนิยมมากในปัจจุบนั ได้แก่ วาโก้  ซาบีน่า และไทร
อมัพ ์

3.  แรงจูงใจในการซ้ือชุดชั้นในสตรีส่วนใหญ่มกัไม่มีแผนในการซ้ือ แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือ
เลย  ซ่ึงเม่ือพิจารณาด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากกับ
พนกังานท่ีสามารถแนะน าและใหค้วามรู้และตอบปัญหาเก่ียวกบัชุดชั้นในได ้เพราะฉะนั้นพนกังานจึง
เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีผูต้อบแบบสอบถามจะไดรั้บทราบเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีนอกจากการคน้หา
ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

4.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นและกางเกงชั้นใน 1 - 3 คร้ัง
ต่อปี และซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในโดยเฉล่ียคร้ังละ 3 - 4 ช้ิน ราคาเฉล่ียในการซ้ือเส้ือชั้นในต่อ
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ช้ินคือ 251 - 500 บาท และราคาเฉล่ียในการซ้ือกางเกงชั้นในต่อช้ิน 101 - 250 บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาดา้น
ราคาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจะใหค้วามส าคญัมากกบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 
5.  ส่วนใหญ่ซ้ือชุดชั้นในจากห้างสรรพสินคา้ระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 65.67  เน่ืองจาก

ท่ีตั้งของห้างมีความสะดวกในการเดินทาง และผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากใน
เร่ืองของการหาซ้ือไดง่้าย สถานท่ีจ าหน่ายมีมาก รองลงมา คือ การจดัวางผลิตภณัฑน่์าสนใจ  สวยงาม 
ชดัเจน 

6.  นอกจากตนเองเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือชุดชั้นในสตรีล าดบัแรกแลว้ เพื่อนยงัเป็นผูท่ี้
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีเป็นล าดบัท่ี 2 

7.  เม่ือจ าแนกตามอายุ  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 - 34 ปี นิยม
ซ้ือเส้ือชั้นในประเภทดนัทรง ซ่ึงแตกต่างจากช่วงอายุอ่ืนๆ ลกัษณะในการซ้ือจะซ้ือแบบเดียวกนั เป็น
เซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือและกางเกงชั้นใน แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ45 ปีข้ึนไปมีการเลือกซ้ือเส้ือและ
กางเกงชั้นในพร้อมกนัแต่คนละแบบตามความชอบ โดยส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุตอ้งการ
จากผลิตภณัฑ์ยงัคงเป็นเร่ืองของ ความคงทนและใช้ได้นาน รองลงมาคือ ดูแลเก็บรักษาง่าย และ
สะดวกในการสวมใส่  

8.  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 35 - 44 ปี และ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุ  45 ปีข้ึนไป มีเหตุผลในการซ้ือเส้ือชั้นในคือ ชุดชั้นในท่ีมีอยูเ่ส่ือมสภาพ หมดอายุการใชง้าน 
รองลงมาคือ  ช่วยกระชบัสัดส่วนและช่วยเสริมทรวงอก และ รูปร่างเปล่ียนแปลง เช่น อว้นข้ึนหรือ
ผอมลง ตามล าดบั  ซ่ึงแตกต่างจากช่วงอายุอ่ืนๆ โดยยี่ห้อของชุดชั้นในสตรีท่ีนิยมมากท่ีสุดของทุก
ช่วงอายคืุอ วาโก ้  

9.  ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุมีแรงจูงใจในการซ้ือชุดชั้นในสตรีแบบไม่มีแผนใน
การซ้ือ แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย  ซ่ึงเม่ือพิจารณาดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาย ุ15 - 24 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 45 ปีข้ึนไป  ใหค้วามส าคญัมากกบัพนกังานท่ีสามารถ
แนะน าและให้ความรู้และตอบปัญหาเก่ียวกบัชุดชั้นในได ้ซ่ึงพนกังานจึงเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  15 - 24 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  45 ปีข้ึนไปจะได้รับทราบ
เก่ียวกับชุดชั้ นในสตรี นอกจากการรับฟังจากคนในครอบครัว ตนเอง และ เพื่อน ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 - 34 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  35 - 44 ปี  ให้ความส าคญัมากกบั
การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา ซ้ือ 2 แถม 1 หรือ แจกของแถม เป็นตน้  รองลงมาคือ พนกังาน
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สามารถแนะน าและให้ความรู้และตอบปัญหาเก่ียวกับชุดชั้นในได้ เพราะฉะนั้นพนักงานจึงเป็น
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดรั้บทราบขอ้มูล 

10.  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  35 - 44 ปี  มีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นใน 4 - 6 คร้ังต่อปี 
ซ่ึงมีความถ่ีสูงท่ีสุด และซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในโดยเฉล่ียคร้ังละ 3 - 4 ช้ิน 

11.  เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,000 บาทข้ึนไปนิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทซอฟต์คพั ซ่ึงแตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั  10,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน  20,001 - 30,000 บาทท่ีนิยม ซ้ือเส้ือชั้ นในประเภทสปอร์ต และผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 - 20,000 บาทท่ีนิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทดนัทรง  แต่
ทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนิยมซ้ือกางเกงชั้นในแบบเต็มตวั  ลกัษณะในการซ้ือจะซ้ือแบบเดียวกนั 
เป็นเซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือและกางเกงชั้นใน โดยส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ยงัคงเป็นเร่ืองของ ดูแลเก็บรักษาง่าย  รองลงมาคือ  ความคงทนและใชไ้ดน้าน 
และสะดวกในการสวมใส่  

12. จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีเหตุผลใน
การซ้ือเส้ือชั้นในคือ ช่วยกระชบัสัดส่วนและช่วยเสริมทรวงอก โดยยีห่้อของชุดชั้นในสตรีท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดของทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนคือ วาโก ้ 

13. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 30,000 บาท   และผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,000 บาทข้ึนไป มีแรงจูงใจในการซ้ือชุดชั้นในสตรีแบบแวะ
ดูท่ีเคาน์เตอร์หลายคร้ังก่อนตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงเม่ือพิจารณาด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 30,000 บาท  ให้ความส าคัญมากกับพนักงานท่ี
สามารถแนะน าและให้ความรู้และตอบปัญหาเก่ียวกบัชุดชั้นในได ้และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  30,000 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมากกบัการมีโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ 
เป็นประจ า ดงันั้นจะเห็นไดว้า่แหล่งขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บและเกิดการซ้ือมาจากพนกังาน
เป็นส าคญั 

14. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,000 บาทข้ึนไป มีความถ่ีในการซ้ือ
เส้ือชั้นในและกางเกงชั้นใน 7 - 9 คร้ังต่อปี ซ่ึงมีความถ่ีสูงท่ีสุด และซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงชั้นใน
โดยเฉล่ียคร้ังละ 3 - 4 ช้ิน  

15.  เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกนันิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทต่างๆ แตกต่างกนัคือ ผูท่ี้มีสถานภาพโสดนิยมซ้ือเส้ือชั้นใน
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ประเภทสปอร์ต  ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสนิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทดนัทรง  และผูท่ี้มีสถานภาพหยา่/
หม้ายนิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทซอฟต์คพั  แต่ทุกสถานภาพนิยมซ้ือกางเกงชั้นในประเภทเต็มตวั 
ลักษณะในการซ้ือจะซ้ือแบบเดียวกัน เป็นเซ็ทเดียวกันทั้ งเส้ือและกางเกงชั้ นใน โดยส่ิงท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามทุกสถานภาพต้องการจากผลิตภณัฑ์ยงัคงเป็นเร่ืองของ ความคงทนและใช้ได้นาน 
รองลงมาคือ ดูแลเก็บรักษาง่าย และสะดวกในการสวมใส่ 

16.  จากการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีเหตุผลในการซ้ือเส้ือชั้นในคือ ชุด
ชั้นในท่ีมีอยูเ่ส่ือมสภาพ ซ่ึงแตกต่างจากสถานภาพอ่ืนๆ มีเหตุผลในการซ้ือเส้ือชั้นในคือ ช่วยกระชบั
สัดส่วนและช่วยเสริมทรวงอก โดยยีห่อ้ของชุดชั้นในสตรีท่ีนิยมมากท่ีสุดของทุกสถานภาพคือ วาโก ้  

17. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการซ้ือชุดชั้นในสตรีท่ี
ต่างกนัคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมกัไม่มีแผนในการซ้ือ แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสมักแวะดูท่ีเคาน์เตอร์หลายคร้ังก่อนตัดสินใจซ้ือ และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหย่า/หม้ายมกัตั้ งใจมาซ้ือ และต้องซ้ือให้ได้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาด้านการ
ส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพให้ความส าคญัมากกบัพนกังานท่ีสามารถ
แนะน าและให้ความรู้และตอบปัญหาเก่ียวกับชุดชั้นในได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามไดรั้บคือ ผูท่ี้มีสถานภาพโสดไดรั้บทราบขอ้มูลจากพนกังานขาย รองลงมาจากตนเอง
และคนใกลชิ้ด และผูท่ี้มีสถานภาพสมรสและหยา่/หมา้ยไดรั้บทราบขอ้มูลจากพนกังานขาย รองลงมา
จากตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดชั้นในสตรีจาก

ห้างสรรพสินคา้ มีขอ้เสนอแนะในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (4P’s) ส าหรับผูผ้ลิตและผูจ้ดั

จ  าหน่าย ควรมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

 ส าหรับผู ้ผลิต  ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด เน่ืองจากผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัน้ีเป็นอนัดบัแรก โดยมีขอ้เสนอแนะจากขอ้

คน้พบ ดงัน้ี 
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 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือเส้ือชั้นในท่ีความคงทนและใช้ไดน้าน สะดวกใน

การสวมใส่และดูแลเก็บรักษาง่าย ดงันั้นจึงควรจะให้ความส าคญัในเร่ืองของการผลิตชุดชั้นในสตรีท่ี

มีคุณภาพ เช่น การเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ทนต่อการซัก สีไม่ตก มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้ได้

นาน 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะในการซ้ือชุดชั้นในสตรีแบบเดียวกนั เป็นเซ็ท

เดียวกนัทั้งเส้ือและกางเกงชั้นใน ดงันั้นผูผ้ลิต จึงควรจะใหค้วามส าคญัในเร่ืองการออกแบบใหมี้ความ

สวยงามและเขา้ชุดกนัเพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือตามความตอ้งการ 

 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือชุดชั้นในสตรีเพราะตอ้งการให้ช่วยกระชบัสัดส่วนและ

ช่วยเสริมทรวงอก ดังนั้นผูผ้ลิตจึงควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการในการกระชับสัดส่วนและเสริมทรวงอกของผูบ้ริโภคได้มากข้ึน เช่น 

รูปแบบในการผลิตเตา้ฟองน ้า เป็นตน้ 

 4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทสปอร์ตมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 

ดงันั้นผูผ้ลิตจึงควรเนน้การผลิตเส้ือชั้นในประเภทสปอร์ตใหมี้ความสวยงาม สวมใส่สบายและมีความ

หลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองกลุ่มบริโภคไดห้ลากหลายกลุ่ม แต่เม่ือการจ าแนกตามอายุ รายได ้

และสถานภาพ พบว่า ผูท่ี้มีอายุ 25 - 34 ปี ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 - 20,000 บาท และผูท่ี้มี

สถานภาพโสดนิยมซ้ือเส้ือชั้นในประเภทดันทรง ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในวยัท างาน จึงต้องมีการ

เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นจึงควรเน้นการออกแบบท่ีมีความสวยงาม ทนัสมยั

และเสริมสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภคได ้นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

30,000 บาทข้ึนไป และผูท่ี้มีสถานภาพหย่า/หม้ายนิยมซ้ือเส้ือชั้ นในประเภทซอฟต์คัพ ซ่ึงเป็น

ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ ดงันั้นจึงควรเนน้การออกแบบใหผู้ส้วมใส่มีความรู้สึกนุ่ม เบา และสบาย 

ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่าย จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือชุด

ชั้นในยี่ห้อวาโก ้รองลงมาคือ ซาบีน่าและไทรอมัพ ์ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายจึงควรคดัเลือกยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภค

ใหนิ้ยมมากท่ีสุดในการวางสินคา้เพื่อจดัจ าหน่ายก่อนยีห่อ้อ่ืนๆ 
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ปัจจัยด้านราคา 

 ส าหรับผูผ้ลิต จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองของ

ราคาของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ดงันั้นผูผ้ลิตจึงควรแสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ท่ีมอบให้ กับราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคต้องจ่ายนั้ นคุ้มค่าท่ีสุด อาทิเช่น การ

สัมภาษณ์จากผูใ้ช้จริง การสาธิตประสิทธิภาพในการสวมใส่ การน าเสนอเทคโนโลยีท่ีไดรั้บรองจาก

สถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่าย จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั

ในเร่ืองของการมีป้ายแสดงสินคา้ชดัเจน และมีหลายระดบัราคาให้เลือก ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายจึงควร

จดัท าป้ายแสดงราคาสินค้าท่ีผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นได้ง่าย แต่ถ้าหากสินค้าชนิดนั้นๆ มีความ

แตกต่างของราคาท่ีแบ่งตามขนาดของชุดชั้นใน อาจใชว้ิธีการติดป้ายราคาท่ีบอกเป็นช่วงราคาได ้เช่น 

300 - 500 บาท เป็นตน้ นอกจากน้ีในส่วนของสินคา้ท่ีมีหลายระดบัราคาให้เลือก ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรมี

การคดัเลือกสินคา้ท่ีมาวางจ าหน่ายให้มีความหลากหลายของราคา เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการ

ซ้ือสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ส าหรับผูผ้ลิต จากการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือชุดชั้นในจากห้างสรรพสินคา้ระดบัสูง 
เน่ืองจากท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองและอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ดงันั้นผูผ้ลิตจึงควรเนน้การ
กระจายสินคา้ผา่นช่องทางห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจากมีจ านวนสาขามากมายกระจายอยูต่ามพื้นท่ีต่างๆ  
ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย พร้อมทั้งห้างสรรพสินคา้ยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบั
ผูบ้ริโภคมากมาย อาทิเช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องลองชุด เป็นตน้ นอกจากนั้นผูผ้ลิตตอ้งมีการวางแผน
และเลือกท าเลในการเช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายสินคา้ใหเ้ป็นจุดสนใจและผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นไดง่้าย 

 
ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่าย จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั

มากในเร่ืองของการหาซ้ือไดง่้าย สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีมาก การจดัวางผลิตภณัฑ์น่าสนใจ  สวยงาม 
ชดัเจน และนิยมซ้ือชุดชั้นในยี่ห้อวาโก ้ซาบีน่าและไทรอมัพ ์ตามล าดบั  ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายสามารถ
พิจารณาการวางต าแหน่งท่ีตั้งผลิตภณัฑ์จากความนิยมของยี่ห้อต่างๆท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ เพื่อเป็นการ
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กระตุน้ให้บริโภคมองเห็นและเกิดการซ้ือ โดยการจดัวางต าแหน่งท่ีตั้งของยี่ห้อควรเลือกจากยี่ห้อท่ี
ได้รับความนิยมสูงท่ีสุดอยู่ในต าแหน่งด้านหน้า เพื่อให้เลือกซ้ือไดง่้าย  นอกจากน้ีควรมีการจดัวาง
ผลิตภณัฑน่์าสนใจ  สวยงาม ชดัเจน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคให้เขา้มาในส่วนพื้นท่ีการขาย
ให้มากยิ่งข้ึน  อาทิเช่น  การจดัแสดงสินคา้เด่น (Best Seller) หรือสินคา้ใหม่ (New Arrival) ของยี่ห้อ
ต่างๆ ในจุดส าคญัท่ีผูบ้ริโภคสามารถมองเห็น หรือมีการจดัแสดงสินคา้ให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น เทศกาลแห่งความรัก เน้นการแสดงชุดชั้นในท่ีเป็นสีชมพู เทศกาลตรุษจีน เน้นการแสดงชุด
ชั้นในท่ีเป็นสีแดง เป็นตน้ 

 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

ส าหรับผูผ้ลิต จากการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ีผูผ้ลิตควรให้ความส าคัญคือ เร่ืองของการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เป็นประจ า อาทิเช่น การประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหม่ นวตักรรม
เทคโนโลยีท่ีทนัสมัย และช่องทางในการซ้ือสินค้า เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์
สามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคได้อย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพนัธ์และการ
ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า 

ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่าย ควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของพนกังานขายมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

โปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการจดัวางสินคา้ โดยมีขอ้เสนอแนะจาก

ขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

1. แรงจูงใจในการซ้ือชุดชั้นในสตรี จากการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มกัไม่มีแผนในการ

ซ้ือ แต่ถา้เจอถูกใจซ้ือเลย ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายจึงควรให้ความส าคญัในการคดัเลือกพนกังานท่ีสามารถ

ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ค าแนะน าท่ีตรงความตอ้งการ และสร้างความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ีการวางแผนในการเลือกท าโปรโมชัน่ท่ีมีความน่าสนใจก็เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคไดอี้กทางหน่ึง รวมถึงการจดัวางสินคา้ท่ีมีความโดดเด่น (Best Seller) หรือสินคา้ใหม่ 

(New Arrival) ในบริเวณดา้นหนา้พื้นท่ีเพื่อดึงความสนใจของผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาในจุดขายสินคา้ 

2. แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บทราบเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรี จาก

การศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มกัไดรั้บข่าวสารจากตนเองและบุคคลใกลชิ้ด อาทิ พอ่แม่/ผูป้กครอง เพื่อน
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และคนในครอบครัว รองลงมาคือ พนกังานขาย ดงันั้นพนกังานขายจึงเป็นส่วนส าคญัในการน าเสนอ

ขอ้มูลให้แก่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ซ่ึงผูจ้ดัจ  าหน่ายจึงควรมีการฝึกอบรมให้พนกังานขายมีความรู้ความ

เขา้ใจในสินคา้ของตนเอง รวมถึงมีทกัษะต่างๆ เช่น การใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การโนม้นา้วใจ เป็น

ตน้ 

3. ความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในและกางเกงใน จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการซ้ือ

เส้ือชั้ นในและกางเกงชั้ นในเฉล่ียประมาณ 1 - 3 คร้ังต่อปี ดังนั้ นผู ้จ ัดจ าหน่ายจึงควรมีการจัด

โปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมการขายทุกๆ 4 เดือน เช่น การลดราคา ซ้ือ 2 แถม 1 หรือ แจกของแถม เป็นตน้ 
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือมากยิง่ข้ึนตามขอ้มูลความถ่ีในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดชั้นในสตรีจาก   
ห้างสรรพสินค้าในคร้ังต่อไป ควรเพิ่มการศึกษาในส่วนของระดบัความพึงพอใจและปัญหาของ
ผูบ้ริโภคเพื่อให้ได้ซ่ึงข้อมูลท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้บกพร่องเพื่อน ามาพฒันาสินค้าต่อไป อีกทั้งชุด
ชั้นในสตรีในปัจจุบนัมีรูปแบบเฉพาะและหลากหลายกว่าในอดีต ถา้ตอ้งการขอ้มูลเพื่อน าไปพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หล้ะเอียดตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด อาจจะใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีเคร่ืองมือกาวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Focus 
Group) 
 
 


