
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ
ชุดชนัในสตรีของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชุติมา เทยีมเวช* 
อดิลล่า พงศ์ยีหล้า**

บทคดัย่อ 
 การศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลสาํหรับการวิจัยในครังนี
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเกบ็แบบสอบถามทังหมด 400 ชุด สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย (mean) 

ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้สถิติ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05 

ผลวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนหรือรับจ้าง ส่วนใหญ่มีรายได้ท ี10,001 - 20,000 บาท 
สถานภาพสมรส และมีบุตรแล้ว ให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านราคา และด้านช่องทาง
การจัดจาํหน่าย 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซือชุดชันในสตรี 

______________________________________________ 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนาํ
เมือกล่าวถึงสภุาพสตรีแล้ว สงิหนึงทเีป็นของคู่กนัอย่างปฏเิสธไม่ได้ และมีความสาํคัญ

และจําเป็นอย่างมากสาํหรับหญิงสาวในทุกวัย นันกคื็อชุดชันใน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิงทีจะใส่โชว์
เหมือนเครืองแต่งกายอนื ๆ แต่กเ็ป็นสงิหนึงทสีาวน้อยสาวใหญ่ทุกทา่นให้ความเอาใจใส่กันอย่าง
ยิง การเลือกและใส่เสอืชันในนันกดู็เป็นรสนิยมอย่างหนึง ประโยชน์ของการใส่เสอืชันในสตรีนัน 
มีทงัในด้านการแพทย์และทางสังคม ในทางการแพทย์นัน เสือชันในจะสามารถช่วยพยุงเต้านมที
คล้อยตัวหรือหย่อนให้กระชับและลดการ แกว่งตัวระหว่างการเคลือนไหว ทาํให้ลดความไม่สบาย
ตัวหรือ อาการเจบ็ทเีกิดจากการเคลือนไหวมากเกินไปของเต้านม ส่วนจะช่วยป้องกันการคล้อย
ตัวหรือการหย่อนยานของเต้านมนันยังไม่ปรากฏหลัก ฐานแน่ชัด ในทางสังคมนัน เสอืชันในช่วย
ทาํให้เต้านมของสตรีดูสวยงาม ดูดี และ เป็นแรงดึงดูดความสนใจมากขึน ในขณะเดียวกนักท็าํให้
เจ้าของมีความมันใจมากขึน ดังนัน เสอืชันในจึงกลายเป็นส่วนหนึงของการแต่งกาย ทไีด้รับการ
เอาใจใส่ และมีการพัฒนาเป็นเสอืชันในชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกบักจิกรรม และ โอกาส เช่น เสอื
ชันในสาํหรับใส่เล่นกฬีา สาํหรับงานราตรี สาํหรับใส่นอน สาํหรับวัยรุ่น สาํหรับคนตังครรภ์ ฯลฯ 

“ตลาดชุดชันในสตรี” ในเมืองไทยมูลค่า ,  ล้านบาท คือพืนทขีองแบรนด์ยักษ์
ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น วาโก้–ซาบีน่า หรือไทรอัมพ์ (Marketeer, : ออนไลน์) ทงันีเหล่าบรรดา
ค่ายแบรนด์ใหญ่ๆ อาท ิวาโก้ ซาบีน่า และไทรอมัพ์ ต่างออกผลิตภัณฑเ์พือเจาะกลุ่มลูกค้า พร้อม
การสร้างกลยุทธ ์และแคมเปญทางการตลาด เพือช่วงชิงและขยายฐานกลุ่มลูกค้า แบรนด์วาโก้ ซึง
รังตําแหน่งผู้นําในตลาดชุดชันในสตรีมาโดยตลอด ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดราว % 
(positioningmag, : ออนไลน์) ขณะทีแบรนด์ซาบีน่าครองส่วนแบ่งอันดับ  ทรีาว % 
(Theethanat Jindarat} 2561: 1) แบรนด์ไทรอัมพ์ครองอันดับ  และแบรนด์อืนๆและสินค้า
ตลาดล่างจากประเทศจีน (positioningmag,  : ออนไลน์)  

ข้อมูลปี  ประเทศไทยมีประชากรเพศหญิงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  ของประชา
กรทังหมด และสินค้าชุดชันในเป็นสินค้าจําเป็นและมีอายุการใช้งานจํากัด จึงนับเป็นปัจจัยที
สนับสนุนให้ความต้องการชุดชันในเพิมขนึต่อเนือง และปัจจุบันการแข่งขันด้านราคาของตลาดชุด
ชันในทวีความรุนแรงมากขึน เนืองจากมีผู้ขายรายย่อยขายผ่านระบบ E-commerce และมีการ
นาํเข้าชุดชันในจากประเทศจีนทมีีต้นทุนการผลิตตาํ ทาํให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซือสนิค้ามาก
ขนึ (Theethanat Jindarat} : ) ตลาดชุดชันในสตรีมีการแข่งขันทรุีนแรงมากขึน โดยเฉพาะ
ด้านการออกแบบการใช้งาน และเรืองของนวัตกรรมอุตสาหกรรมชุดชันในสตรีจึงมีอุปสรรคใน
การเข้าสู่ตลาดสูง สาํหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต แม้สภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศจะชะลอตัวลงกต็าม แต่ตลาดชุดชันในสตรีมีผู้ประกอบการรายเดิม 
และรายใหม่เข้ามาสร้างสีสันในตลาดเพิมมากขึนทุกปี เนืองจากชุดชันในสตรีเป็นสินค้าทีมี
ลักษณะเฉพาะตัวสูง และประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการหลากหลายมากขึน ทาํให้
ผู้ประกอบการในตลาดต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันสูงมาก และมีผู้ผลิตรายใหม่ทผีลิตสนิค้าราคาถูก 
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จึงมีผลต่อราคาชุดชันในในท้องตลาดโดยเฉพาะตลาดระดับกลาง และระดับล่างทลูีกค้ามีกาํลัง
การซือน้อย ส่วนตลาดระดับบนมุ่งเน้นมูลค่าเพิมให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัย
พัฒนานาํเสนอสงิใหม่ๆทงัในแง่วัตถุดิบ การตัดเยบ็ การออกแบบ รวมถึงการยกระดับคุณภาพใน
การบริการลูกค้าเป็นสาํคัญเพือให้ได้รับความพึงพอใจสงูสดุ (ฐานเศรษฐกจิ, : ออนไลน์)  

ด้วยสาเหตุการแข่งขันทีรุ่นแรงของธุรกิจชุดชันในสตรี การเติบโตของการสือสาร
การตลาด รวมทงัการเปลียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคทเีปลียนแปลงไปและมีการขับเคลือน
อย่างรวดเรว็และเปลียนแปลงตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทจีะจัดทาํการวิจัยเพือให้ทราบถึง
ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ
ชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ
ชุดชันในสตรี เพือนาํไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกจิชุดชันในสตรีอกีด้วย 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
2.  เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 

2.  เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.  คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซือชุดชันในสตรี 
3.  ความคิดเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุด

ชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4.1 นําปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุด

ชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงผู้ทีสนใจประกอบธุรกิจเกียวชุด
ชันในสตรี สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

4.2 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือบุคคลทัวไปทีสนใจสามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการ
วิจัยครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 
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. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาทางด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยต้องการเกบ็ข้อมูลของผู้หญิงทีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาํการเกบ็ข้อมูล ผู้หญิง จาํนวน  คน โดยใช้วิธีการจับฉลาก
เลือกเขตทอียู่ในกรุงเทพมหานคร จากจาํนวน  เขต มาจาํนวน  เขต และเขตทอียู่ในจังหวัด
ปริมณฑล จาํนวน  เขต โดยกาํหนดเขตละ  คน  เขต และเขตละ  คน  เขต โดยแบ่ง
ตามนี เขต วัฒนา 57 คน เขต ตลิงชัน 57 คน เขต บางกอกน้อย 57 คน อาํเภอ บางบัวทอง 57 
คน อาํเภอ บางใหญ่ 58 คน อาํเภอ บางกรวย 57 คน และอาํเภอ เมืองนนทบุรี 57 คน 

.  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ ตังแต่ 
กนัยายน - พฤศจิกายน  

.  ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา 
 . .  ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 

. ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพ

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

 5.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
1. กระบวนการตัดสนิใจเลือกซือชุดชันในสตรี
- ขนัตระหนักถึงปัญหา
- ขนัการแสวงหาข้อมูล
- ขนัประเมินทางเลือก
- ขนัการตัดสนิใจซือ
- ขนัประเมินพฤติกรรมหลังการซือ
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั
ผู้ วิ จัย เ ลือกใ ช้ เค รือง มือทีใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้อ มูลเ ป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผู้ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติทไีด้เขียนไว้เพือนาํมา
เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น  ตอน คือ 

ตอนท ี  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
. อายุ
. ระดับการศึกษา
. อาชีพ
. รายได้
. สถานภาพ

เป็นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิด มีคาํตอบให้เลือก และให้ผู้ตอบเลือกเพียง
คาํตอบเดียว รวมจาํนวน  ข้อ 

ตอนท ี  เป็นแบบสอบถามทเีกยีวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีลักษณะปลาย
ปิดรวม ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale 

มีทางเลือกตอบได้  ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

ระดับ  คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซือชุดชันในสตรีน้อยทสีดุ 

ระดับ  คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซือชุดชันในสตรีน้อย 

ระดับ  คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซือชุดชันในสตรีปานกลาง 
ระดับ  คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซือชุดชันในสตรีมาก 

ระดับ  คือ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซือชุดชันในสตรีมากทสีดุ 

ตอนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีของ
ผู้หญิงในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งเป็น  ขนั ดังนี 

. ขนัการตระหนักถึงปัญหา

. ขนัการแสวงหาข้อมูล

. ขนัการประเมินทางเลือก

. ขนัการตัดสนิใจซือ

. ขนัประเมินพฤติกรรมหลังการซือ
แบบสอบถามทมีีลักษณะปลายปิด มีคาํตอบให้เลือก และให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบ

เดียว รวมจาํนวน  ข้อ  
ตอนท ี  ข้อเสนอแนะเพิมเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ

สามารถเขียนคาํตอบได้เอง 
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7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมามีอายุไม่เกิน 20 ปี อายุระหว่าง 31-40 ปี และ41-50 ปี 
จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามลําดับ เมือพิจารณาตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีการศึกษาระดับตาํ
กว่าปริญญาตรี จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ .  มีการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตรี จาํนวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตาํกว่า จาํนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อิสระ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพนิสิต
นักศึกษา จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพเกษียณ/แม่บ้าน/ว่างงาน จาํนวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 มีรายได้ท ี10,001 - 20,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีรายได้
ที ,001 - 40,  บาท จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ .  และส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส / มีบุตร จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ .  สถานภาพมีแฟนแล้ว / ยังไม่สมรส จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 
และสถานภาพสมรส / ยังไม่มีบุตร จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ .  

ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือก
ซือชุดชนัในสตรีของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุด
ชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมอืพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก  ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลียมาก
ทสีุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ระดับปานกลาง  ด้าน คือ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย มีค่าเฉลียตาํสดุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท ี1 “คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงในเขต กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลมีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซือชุดชันในสตรี” พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรี 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิท ี0.05  

สมมติฐานข้อท ี2 “ความคิดเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ความคิดเหน็
ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 
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8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัยเรือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามา รถอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี 

1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
แตกต่างกันทุกด้าน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพทแีตกต่างกัน มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุดชันในสตรี อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปองทพิ ลิมหลัก (2556) ได้ศึกษาเรือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือเสือชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการ วิจัยครังนีมี
ความมุ่งหมายเพือศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือเสือ
ชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภค
หญิง อายุระหว่าง 15 ถึง 22 ปี จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไค-
สแควร์ ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 19-22 ปี ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทสีาํคัญทีสุดได้แก่ คุณภาพ ด้านราคาทีสาํคัญทสีุด ได้แก่ ราคามีความ
ใกล้เคียงกับยีห้ออืนๆ ในท้องตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายทีสาํคัญทีสุด ได้แก่ ซือจาก
พนักงานขายโดยตรง และด้านการส่งเสริมการตลาดทสีาํคัญทีสุด ได้แก่ การจัดรายการส่งเสริม
การขาย ในด้านพฤติกรรมการซือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือยีห้อของไทยมาก
ทสีุด เหตุผลหลักในการซือเสือชันใน คือ ซือเมือต้องการทดแทนของเก่าทใีช้อยู่ และสถานทหีรือ
ช่องทางทีเลือกซือเสือชันใน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานทรีะดับนัยสาํคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า พฤติกรรมการซือเสอืชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านราคาเสือชันในทีซือเฉลียต่อตัวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซือเสือชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้าน
วิธีการซือเสอืชันในได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ ์และด้านส่งเสริมการตลาด 

2. เรืองพฤติกรรม พบว่าลูกค้ายังคงให้ความสาํคัญกับการไปเลือกซือชุดชันในที
ห้างสรรพสินค้า ถึงแม้ตลาดออนไลน์จะมีการเจริญเติบโตและเป็นทีนิยมกต็าม แต่สาํหรับชุด
ชันในนัน ลูกค้ายังต้องการทดลอง เพราะเป็นสินค้าราคาค่อนข้างแพง ลูกค้าจึงอยากทดลองและ
ไปซือทห้ีางสรรพสนิค้า 

3. ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือชุด
ชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 ทงันี
อาจเนืองมาจาก ความสวยงามและรูปแบบทมีีผลต่อการซือชุดชันในสตรีของผู้หญิง ซึงสอดคล้อง
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กบังานวิจัยของสพุรรณี อนิทร์แก้ว (2559) ทไีด้ศึกษาเรือง อทิธพิลต่อพฤติกรรมการตังใจซือชุด
ชันในวาโก้ซําของผู้หญิงทีมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้หญิงทมีาใช้บริการในห้างสรรพสนิค้าในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตัวอย่าง 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติททีดสอบเชิง
อนุมานใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างทมีีมากกว่า 2 กลุ่ม การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter 

ใช้ทดสอบความสมัพันธ์ 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 21-30 ปี มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท และมีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน ให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่
ระดับมาก ให้ความสาํคัญกับปัจจัยพฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโก โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และให้ความสาํคัญกับแนวโน้มพฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโกซาํโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก การทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการตงัใจซือชุดชันในวาโก้
แตกต่างกน เมอืวิเคราะห์ความสัมพันธ ์พบวา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโกของผู้หญิงทีมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบัแนวโน้มการตังใจซือชุดชันใน
วาโก้ซาํ 

9. ขอ้เสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป

1.) ควรศึกษาปัจจัยอืนทีทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรี
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืองจากในปัจจุบัน รูปแบบการดาํเนินชีวิตมี
หลากหลายรูปแบบและเหตุผลทส่ีงผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีได้หลายปัจจัยมากขึน เช่น ศึกษาปัจจัย ด้านรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิต ปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านความภักดี เป็นต้น 

2.) ในทาํวิจัยครังต่อไป ควรทาํการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทเีป็นผู้บริโภคในพืนที
อนืนอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เมืองใหญ่ในภมูิภาคต่างๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเหน็จาก
ตัวแทนและนายหน้าขายประกันชีวิตร่วมด้วยเพือให้ได้ข้อมูลทีมีประโยชน์ทีมีมุมมองที
หลากหลายมากขึน 

3.) ควรมีการศึกษาปัจจัยทส่ีงผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือชุดชันในสตรี
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอนื เพือให้ได้ข้อมูลเชิ ง
ลึกจากมุมมองของลูกค้า และเพือให้ผลการวิจัยทางด้านปัจจัยทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
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เลือกซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และชัดเจนมากขึน อาทิ 
การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสมัภาษณ์เชิงลึกจากคนในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซือชุดชันในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาํเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก
บุคคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทีได้อนุเคราะห์ทีให้ความช่วยเหลือ ตรวจตราแก้ไขเนือหา 
และให้ความกรุณาแนะนําอย่างดียิงโดยเฉพาะ ผส.ดร.อดิลล่า พงศ์ยีหล้า รวมถึงคณาจารย์
หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาดดิจิทลัทุกทา่น ทไีด้กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้สามารถนาํวิชาการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครังนี  

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการคอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทาํให้
ได้ข้อมูลทีสมบูรณ์ในการศึกษาครังนีทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีสนใจในธุรกิจชุดชันในสตรีนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกจิ แนวทางในการปรับปรุง และสามารถออกแบบสนิค้าหรือบริการ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

สุดท้ายนีทางผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว บรรดาอาจารย์ทีเป็นกาํลังใจให้การสนับสนุน รวมทัง
ขอขอบคุณเพือนๆ พีๆน้องๆและผู้มีพระคุณทุกทา่นทมีีส่วนช่วยในการศึกษาครังนีสาํเรจ็ลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

บรรณานุกรม 

สารสนเทศจากสืออิเล็กทรอนกิส ์
Marketeer, : ออนไลน์, ตลาดชุดชันในสตรี: ถึงเวลาหรือยัง? ทแีบรนด์ใน IG จะขึนมาขาย

บนห้าง 
Positioningmag, : ออนไลน์, ส่วนแบ่งตลาดชุดชันในสตรี : สหพัฒน์ปรับตัวอย่างไร

ทา่มกลางการเปลียนแปลงเรว็จีธุรกจิแฟชัน 

Theethanat Jindarat 2561: 1, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : SABINA แนะนําซือ ราคา
เหมาะสมท ี .  บาท 
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ฐานเศรษฐกิจ, : ออนไลน์, "เสือผ้าจีน" ทะลักไทย .  หมืนล้าน! ส่งออกการ์เมนต์
เวียดนามทงิห่างไทย  เทา่ตัว 
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SMEthailandclub,  : ออนไลน์, Victoria’s Secret รับมืออย่างไร เมือคู่แข่งรุกหนักตลาด
ชุดชันใน 

Wikipedia,  : ออนไลน์, หมวดหมู่: ชุดชันใน 

Modal, : ออนไลน์, พฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดบนอนิเตอร์เนต็ และการโฆษณา ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และ คณะ ( :  – ) แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคและการตัดสนิใจซือ 

นฤพัฒธ,์  : ออนไลน์, เทคนิคการให้บริการลูกค้า เพือสร้างความประทบัใจของลูกค้า 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. : ออนไลน์, ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของ

ลูกค้า 
อดุลย์ จาตุรงคกุล,  : ออนไลน์, ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
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Etzel, Walker and Stanton.  :  ออนไลน์, การให้ข่าวและประชาสมัพันธ์ 

วิทยานพินธ ์
ปองทิพ ลิมหลัก ( ) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือเสือ

ชันในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เบญจวรรณ แย้มเพกา ( ) ปัจจัยทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือชุด

ชันในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 

สพุรรณี อนิทร์แก้ว ( ) อทิธพิลต่อพฤติกรรมการตังใจซือชุดชันในวาโก้ซาํของผู้หญิงทีมาใช้
บริการในห้างสรรพสนิค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

บทความ 
รายงานประจาํปี  ของ บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) : ภาวะอุปสงค์ อุปทานของชุดชันใน

ในประเทศไทย, แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันภายในประเทศ 

รายงานประจําปี  ของ บริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) : แนวโน้มภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพการ แข่งขันภายในประเทศ 
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