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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคหญงิ อายุ
ระหว่าง 15 ถงึ 22 ปี จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิค-สแควร ์
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 19-22 ปี ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑท์ีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ คุณภาพ ดา้นราคาทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่  ราคามคีวามใกลเ้คยีงกบัยีห่อ้อื่นๆ ใน
ท้องตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ส าคญัที่สุด ได้แก่ ซื้อจากพนักงานขายโดยตรงและด้านการส่งเสริม
การตลาดทีส่ าคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ การจดัรายการสง่เสรมิการขาย ในดา้นพฤตกิรรมการซือ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เลอืกซือ้ยีห่อ้ของไทยมากทีส่ดุ เหตุผลหลกัในการซือ้เสือ้ชัน้ใน เพื่อปกปิดและกระชบัทรง ราคาเสือ้ชัน้ใน
ที่ซื้อเฉลี่ยต่อตัวระหว่าง 301-600 บาท วิธีการซื้อเสื้อชัน้ใน คือ ซื้อเมื่อต้องการทดแทนของเก่าที่ใช้อยู่ และ
สถานทีห่รอืช่องทางทีเ่ลอืกซือ้เสือ้ชัน้ใน ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นราคาเสือ้ชัน้ในทีซ่ื้อ
เฉลีย่ต่อตวัไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์
 2. พฤตกิรรมการซื้อเสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวธิกีารซื้อเสือ้ชัน้ใน 
ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลดา้นอายุ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรม เสือ้ชัน้ในสตร ี
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Abstract 
 
 This research was aimed to study marketing mix factors affecting purchasing behaviors of bras 
among young adult Females in Bangkok. Research samples were 400 female consumers buying bras 
aged between 15 and 22 years old. Questionnaire was used a tool for data collection. Statistics used for 

data analysis were frequency and percentage and Chi-Square for hypotheses testing. 
 Research results were shown as followed: the most important product factor was good bras 
quality condition; the most important pricing factor was competitive pricing with other brands; the most 
important distribution channel factor was consumers buying bras through the salesperson; the most 
important marketing promotion factor was having sales promotion. Consumers’ purchasing behaviors 
were shown as follows: most respondents bought Thai brand; the reason for buying bras was to cover 
and tighten the chest; the preferable purchase price was between 601 and 900 Baht per piece; 
consumer usually bought new bras to substitute for the old ones at the same store in the department 
store.  
 Results of hypotheses testing at the 0.05 significant levels were shown as follows: 
 1. Purchasing behaviors of bras were affected by the marketing mixes in term of product factor. 
 2. Purchasing behaviors of bras were affected by the demographic factors including age and 
also marketing mixes in term of product and promotion factors. 
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บทน า 
 หากพูดถงึเรื่องความสวยความงาม การแต่งหน้า และการแต่งกายของผูห้ญงิแลว้คงเป็นของคู่กนัอย่าง
ปฏเิสธไม่ได ้และอกีหนึ่งสิง่ซึง่ถอืเป็นของคู่กนักบัผูห้ญงิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้มคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก
ส าหรบัหญงิสาวในทุกวยั นัน่กค็อื ชุดชัน้ใน ประโยชน์ของการใส่เสือ้ชัน้ในสตรนีัน้มทีัง้ในดา้นการแพทยแ์ละทาง
สงัคม ดงันัน้เสื้อชัน้ในจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของการแต่งกายที่ได้รบัการเอาใจใส่ ปจัจุบนัได้มีการพัฒนาทัง้
คุณภาพ และรูปแบบที่ทันสมัยมีให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้ มีการผลิตเสื้อชัน้ในประเภทต่างๆ ให้
เหมาะสมกบักจิกรรม และโอกาส  
 ปจัจุบนัตลาดชุดชัน้ในมมีลูค่ารวม 2 หมื่นลา้นบาท ในปีทีผ่่านมามกีารเตบิโตราว 10% แบ่งออกเป็นชุด
ชัน้ในระดบับน (เน้นวางจ าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้) 1.2 หมื่นลา้นบาทมยีีห่อ้หลกัๆ กว่า 20 ยีห่อ้ อาท ิวาโก ้ไทร
อมัพ ์ซาบน่ีา กลีาโรช บเีอสซ ีเป็นตน้ โดยพบว่า ในช่วงทีผ่่านมาตลาดชุดชัน้ในมยีีห่อ้ใหม่ๆ เขา้มาท าตลาดและ
วางจ าหน่ายจ านวนมาก ขณะทีต่ลาดล่างมมีูลค่าราว 8 พนัลา้นบาท โดยในปีทีผ่่านมาพบว่ามสีนิคา้จากจนี ซึง่มี
จุดแขง็ดา้นราคาเขา้มาตตีลาดส่งผลกระทบต่อสนิคา้ไทยอย่างมาก และเน่ืองจากพษิเศรษฐกจิและปจัจยัลบดา้น
อื่นๆ ส่งผลให้ก าลงัซื้อและพฤติกรรมการจบัจ่ายของผู้บรโิภคลดลง จากการวจิยัพบว่าผู้หญิงซื้อชุดชัน้ในลดลง
จากเดมิ 3-4 ชิน้ต่อเดอืน เหลอื 1-2 ชิน้ต่อเดอืน ท าให้ปีนี้การช่วงชงิส่วนแบ่งตลาด มยีีห่อ้หลกัทีส่รา้งบทบาท
รวมถงึก าหนดแนวโน้มการแขง่ขนั 3 ยีห่อ้ คอื วาโก ้ทีค่รองสว่นแบ่งตลาดกว่า 50 % ตามดว้ย ไทรอมัพแ์ละซาบี
น่า ส่วนแบ่งในตลาดใกลเ้คยีงกนัประมาณ 20 % ซึ่งแข่งขนักนัดว้ย 2 กลยุทธ์หลกั คอื นวตักรรมและราคา 
(บรษิทัไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลจ ากดั (มหาชน). 2553) 
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 ตลาดชุดชัน้ในสตรมีกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ โดยเฉพาะดา้นการออกแบบการใชง้าน และเรื่องของ
นวตักรรมอุตสาหกรรมชุดชัน้ในสตรีจงึมีอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดสูง ส าหรบัแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและ
สภาพการแขง่ขนัในอนาคต แมส้ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศจะชะลอตวัลงกต็าม แต่ตลาดชุดชัน้ในสตรมีี
ผูป้ระกอบการรายเดมิ และรายใหม่เขา้มาสรา้งสสีนัในตลาดเพิม่มากขึน้ทุกปี เนื่องจากชุดชัน้ในสตรเีป็นสนิคา้ทีม่ี
ลกัษณะเฉพาะตวัสงู และประกอบกบัผูบ้รโิภคมลีกัษณะความต้องการหลากหลายมากขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการใน
ตลาดต้องใช้กลยุทธก์ารแข่งขนัสูงมาก การน าเขา้สนิค้าจากต่างประเทศทีท่ าไดง้่าย และมผีู้ผลติรายใหม่ที่ผลติ
สนิคา้ราคาถูก จงึมผีลต่อราคาชุดชัน้ในในทอ้งตลาดโดยเฉพาะตลาดระดบักลาง และระดบัล่างทีลู่กคา้มกี าลงัการ
ซือ้น้อย ส่วนตลาดระดบับนมุ่งเน้นมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร ด้วยการคดิคน้วจิยัพฒันาน าเสนอสิง่ใหม่ๆ 
ทัง้ในแง่วตัถุดบิ การตดัเยบ็ การออกแบบ รวมถงึการยกระดบัคุณภาพในการบรกิารลูกคา้เป็นส าคญัเพื่อใหไ้ดร้บั
ความพงึพอใจสงูสดุ (ฐานเศรษฐกจิ. 2556: ออนไลน์) 
 ดว้ยสาเหตุการแขง่ขนัทีรุ่นแรงของธุรกจิชุดชัน้ในสตรแีละการเตบิโตของการสื่อสารการตลาด ซึง่มกีาร
ขบัเคลื่อนอย่างรวดเรว็และเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะท าการวจิยัเพื่อให้ทราบถึง
ลกัษณะส่วนบุคคล และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ชัน้ในสตร ีเพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ           
ชุดชัน้ในสตรอีกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อาชพี ต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาดต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ชูชยั สมิทธิไกร (2554: 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถงึ การกระท าของมนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเลอืก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช ้(Use) และ
การก าจดัส่วนทีเ่หลอื (Dispose) ของสนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนา           
ของตน 

พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่เป็นผู้บรโิภคขัน้สุดท้าย ซึ่งได้แก่ ผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้าไปเพื่อใช้ส่วนตัว  
ลกัษณะของผูบ้รโิภคประเภทนี้มคีวามหลากหลายในหลายๆ ดา้นไม่ว่า อายุ  รายได้ ระดบัการศกึษา วฒันธรรม 
รสนิยมและอื่นๆ ผลจากความหลากหลายเหล่านี้ส่งผลไปยงัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้าแม้เป็นสนิค้าชนิด
เดยีวกนั แต่อาจต้องการรูปแบบทีแ่ตกต่างกนัหรอืแมก้ระทัง่ดว้ยเหตุผลในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป  (สุดาพร 
กุณฑลบุตร. 2550: 72) 

ดงันัน้การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค จงึเป็นการวจิยัหรอืคน้หาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และการบรโิภค
สนิคา้ของผูบ้รโิภค เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยให้
ผูป้ระกอบการสามารถจดักลยุทธท์างการตลาดทีส่ามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไป 
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ดว้ยหลกัการทีใ่ชใ้นการคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค คอื  หลกั 6W และ1 H ซึง่ประกอบไปดว้ย 
Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ใครเป็นผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย (Who: Who is in the target market) เป็นค าถาม
เพื่อทราบลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายทีบ่รโิภคสนิคา้ ซึง่เกีย่วกบัดา้นประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการซือ้ 

2. อะไรคอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการจากการซือ้และบรโิภคสนิคา้ (What: What does the consumer buy) 
เกีย่วกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ตอ้งการไดจ้ากผลติภณัฑ ์ซึง่เกีย่วกบัคุณสมบตัหิรอืประโยชน์ของสนิคา้ 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้และบรโิภคสนิคา้ดงักล่าว (Why: Why does the consumer buy) วตัถุประสงคใ์น
การซือ้ของผูบ้รโิภคว่าจะซือ้เพื่ออะไร เช่น ตอ้งการรกัษาสขุภาพ บรโิภคตามญาตหิรอืเพื่อนๆ 

4. ใครเป็นผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้และบรโิภคสนิคา้ของผูบ้รโิภค (Who: Who participates in the 
buying) บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มอีิทธิพลในการตดัสนิใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้รเิริม่ ผู้มอีิทธพิล ผู้ตัดสนิใจซื้อ             
ผูซ้ือ้ ผูใ้ช ้

5. ผูบ้รโิภคท าการซือ้และบรโิภคสนิคา้เมื่อใดบา้ง (When: When does the consumer buy) โอกาส           
ในการซือ้ เช่น ช่วงวนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของวนั 

6. สถานทีท่ีผู่บ้รโิภคท าการซือ้และบรโิภคสนิคา้ (Where: Where does the consumer buy) ช่องทาง
หรอืแหล่งทีผู่บ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น รา้นสะดวกซือ้ 

7. วธิกีารและขัน้ตอนในการซื้อและบรโิภคสนิคา้ของผู้บรโิภคเป็นอย่างไร (How: How does the 
consumer buy) ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ย การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก 
ตดัสนิใจซือ้ ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจ Kotler & Keller (2006: 181-189) กล่าวเกีย่วกบัทฤษฎนีี้ว่า เป็นการ
อธบิายทางจติวทิยาขัน้พืน้ฐานทีท่ าใหเ้ขา้ใจว่า ผูบ้รโิภคมกีระบวนการตดัสนิใจในการซือ้อย่างไร ซึง่นักการตลาด
ควรทีจ่ะตอ้งพยายามท าความเขา้ใจพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค แต่กไ็ม่เป็นเช่นนัน้เสมอไปทีผู่บ้รโิภค
จะต้องผ่านขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจซื้อทัง้ 5 ขัน้ตอน ซึ่งอาจจะขา้มขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งไป หรอือาจจะ
ย้อนกลับมาที่ข ัน้ตอนใดซ ้าก็ได้ ก่อนที่จะท าการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอนตามล าดบั ดงัต่อไปนี้  

1. การรบัรูป้ญัหา (Problem recognition)  
2. การคน้หาขอ้มลู (Information search)  
3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternative)  
4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision)  
5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) กล่าวว่า ส่วนประสม

การตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายสูต่ลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รอืการบรโิภค
ทีส่ามารถท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong; & Kotler. 2009: 616) ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสั
ไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิค้า บรกิารและชื่อเสยีงของผู้ขาย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสนิค้า 
บรกิาร สถานที่ บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ี่เสนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ ผลติภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได้ 
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2. ราคา (Price) หมายถงึ จ านวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์/บรกิาร หรอืเป็นคุณค่าทัง้หมดทีลู่กค้า
รบัรู้ เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใช้ผลติภณัฑ/์บรกิารคุ้มกบัเงนิที่จ่ายไป (Armstrong; & Kotler. 2009: 
616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น  P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็น
ต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบัราคา (Price) ของ
ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ 

3. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสนิค้าหรือ
บรกิาร หรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกดิความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า  (Remind) ใน
ผลติภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ ความเชื่อ และพฤตกิรรมการซือ้  (Etzel, walker; & Stanton. 
2007: 677) หรอืเป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ 
การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non 
personal selling) เครื่องมอืในการติดต่อสื่อสารมหีลายประการ องค์การอาจเลอืกใชห้นึ่งหรอืหลายเครื่องมอืซึ่ง
ตอ้งใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing Communication 
(IMC)] โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลติภณัฑค์ู่แขง่ขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได้ 

4. การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึง่ประกอบด้วยสถาบนั
และกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสนิค้าและบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถานบนัที่น าผลิตภัณฑ์อ อกสู่ตลาด
เป้าหมายคอืสถาบนัการตลาด สว่นกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ 
และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวยัรุน่ 
ดวงใจ (2536) ไดแ้บ่งพฒันาการของวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คอื  
1. วยัรุ่น (Pubertal phase) เป็นช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นอย่างมาก มชี่วงเวลา 

ประมาณ 2 ปี ส่วนใหญ่อายุ 11-13 ปี ช่วงนี้วยัรุ่นมีความคิดหมกมุ่นกบัการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ท าให้
อารมณ์แปรปรวน 
 2. วยัรุ่นตอนกลาง (Trasitional phase) อายุ 14-16 ปี เป็นวยัทีย่อมรบัสภาพร่างกายทีเ่ป็นหนุ่มสาวได้
แลว้ มคีวามคดิลกึซึง้ (Abstract) จงึใฝ่หาอุดมการณ์ และเอกลกัษณืของตนเอง เพื่อความเป็นตวัของตวัเอง และ
ความพยายามเอาชนะความผกูพนัเกาะยดึพึง่พงิบดิามารดา 
 3. วยัรุ่นตอนปลาย (Adolescent phase) อายุ 17-19 ปี เริม่จากการมกีารเจรญิเตบิโตเขา้สู่วยัหนุ่มสาว 
เป็นเวลาของการฝึกอาชีพ การตัดสนิใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมและมีความสมัพนัธ์แบบผูกพันแน่นแฟ้น ซึ่ง
ลกัษณะดงักล่าวอาจคาบเกีย่วกนัไดใ้นแต่ละช่วง 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิงที่ซื้อเสื้อชัน้ในสตรี อายุระหว่าง 15 ถึง 22 ปี                     

ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากร จงึใช้การค านวณประชากรแบบไม่ทราบ
จ านวน โดยใชส้ตูรในการค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 
385 ตวัอย่างเผื่อการสญูเสยีของแบบสอบถาม 4% เท่ากบั 15 ตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่างมวีธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างคอื ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เลอืกใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง
ตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยจะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในสถานที่ต่างๆ เช่น หา้งสรรพสนิค้า   
โรงภาพยนตร ์สถานีรถไฟฟ้า เป็นตน้ 
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 ลกัษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 
 สว่นที ่1 ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคล ซึง่เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิดโดยค าถามมหีลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Questions) เป็นการวดัขอ้มูลประเภท         
นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ม ี1 ขอ้ 
 สว่นที ่2 ค าถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรี
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็นค าถามชนิดปลายปิด โดยค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple 
Choice Questions) เป็นการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อชัน้ในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร             
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) จ านวน 5 ขอ้  
 

ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 19-22 ปี  
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกบัด้านผลติภณัฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บรโิภคตอบแบบสอบถาม           
สว่นใหญ่ค านึงถงึมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ คุณภาพ ลกัษณะการใชง้าน การออกแบบ และยีห่อ้ ตามล าดบั 
 3. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดเกีย่วกบัดา้นราคาทีก่ลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ค านึงถงึมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ราคามคีวามใกลเ้คยีงกบัยีห่อ้อื่นๆ ในทอ้งตลาด ราคาถูกกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยีห่อ้อื่น 
และราคาสงูเพื่อบ่งบอกคุณภาพ ตามล าดบั 
 4. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกบัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่กลุ่มตัวอย่างผู้บรโิภคตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ค านึงถึงมากที่สุด ได้แก่ ซื้อจากพนักงานขายโดยตรง และซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 
อนิเตอรเ์น็ต แคตตาลอ็ก ตามล าดบั 
 5. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกบัด้านการส่งเสริมการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ค านึงถงึมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ การจดัรายการสง่เสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) พนกังานขาย
คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิค้า การโฆษณาสนิค้าผ่านสื่อต่างๆ และการติดต่อหรอืแจ้งขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกค้า 
เกีย่วกบัรายละเอยีดสนิคา้ทีเ่ขา้มาใหม่ ตามล าดบั 
 6. ยีห่อ้ของเสือ้ชัน้ในทีผู่ต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกซือ้มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ยีห่อ้ของไทย เช่น Sabina, 
BSC, Popline, จนิตนา, กุลสตร ีและยีห่อ้จากต่างประเทศ เช่น Wacoal, Triumph, Victoria Secret, Morgan, 
Sloggi ตามล าดบั 
 7. เหตุผลหลกัในการซือ้เสือ้ชัน้ในทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีลอืกตอบมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ เพื่อปกปิด
และกระชบัทรง เพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิและความมัน่ใจ และเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องทางสรรีะ ตามล าดบั 
 8. ราคาเสือ้ชัน้ในทีท่่านซือ้เฉลีย่ต่อตวัทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีลอืกตอบมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ราคา 
301-600 บาท ราคาต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 300 บาท ราคา 601-900 บาท ราคา 901-1,200 บาท และราคา 1,200 
บาทขึน้ไป ตามล าดบั        
 9. วธิกีารซือ้เสือ้ชัน้ในทีผู่ต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มเีลอืกตอบมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ซือ้เมื่อตอ้งการทดแทน
ของเก่าทีใ่ชอ้ยู่ และซือ้ตามความชอบเพราะเหน็ว่าออกแบบสวยงามและทนัสมยั ตามล าดบั   
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 10. สถานทีห่รอืช่องทางที่เลอืกซื้อเสือ้ชัน้ในทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีลอืกตอบมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
หา้งสรรพสนิค้า เช่น เซน็ทรลั โรบนิสนั เดอะมอลล์ สยามพารากอน รา้นคา้ประเภทไฮเปอร์มารท์ เช่น บิ๊กซ ี           
เทสโก้โลตัส แม็คโคร ร้านค้าในย่านชุมชน ตลาดนัด และซื้อผ่านทางอนิเตอร์เน็ต แคตตาลอ็ก ขายตรงทาง
โทรทศัน์ ตามล าดบั 
 11. อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมผีล
ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านวธิกีารซื้อเสือ้ชัน้ในของท่าน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 12. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีอง
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้
ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นราคาเสือ้ชัน้ในทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อตวั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 13. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีอง
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้
ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวธิกีารซือ้เสือ้ชัน้ในของท่าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 14. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่น
สตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวธิกีารซือ้เสือ้ชัน้ในของท่าน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 หมายเหตุ เน่ืองจากตวัแปร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีูต้อบแบบสอบถามในสดัส่วนทีแ่ตกต่างกนั
มาก คือ ซื้อจากพนักงานขายโดยตรง จ านวน 373 คน คดิเป็นร้อยละ 93.3 และซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 
อนิเตอรเ์น็ต แคตตาลอ็ก จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 ผูว้จิยัจงึไม่ไดน้ าตวัแปรดงักล่าวมาใชใ้นการทดสอบ
สมมตฐิาน 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. อายุมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวธิกีารซือ้
เสือ้ชัน้ โดยมวีธิกีารเลอืกซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรแีบบใดมากทีส่ดุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้ผูท้ีม่อีายุ 15-18 ปี 
และอายุ 19-22 ปี มวีธิกีารเลอืกซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตร ีคอื ซื้อเมื่อต้องการทดแทนของเก่าทีใ่ช้อยู่มากที่สุด               
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤษณา ค าเครื่อง (2555) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมของนักเรยีนและ
นักศกึษาหญิงในจงัหวดัล าปางในการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ พบว่า นักเรยีนและนักศกึษาหญิง สามกลุ่มตามระดบั
การศึกษา อนัได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัอุดมศึกษา            
มีพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากวัยรุ่นสตรีทัง้สองกลุ่มอยู่ในช่วงวัยที่ไล่เ ลี่ยกัน                  
มพีฒันาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่ใกล้เคียงกนั ท าให้มวีิธีการเลือกซื้อเสื้อชัน้ในโดยรวมไม่แตกต่างกนั               
แมจ้ะมอีายุทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีอง
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาเสือ้ชัน้ในทีซ่ื้อเฉลีย่ต่อตวั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ให้
ความคดิเหน็ในเรื่องการออกแบบ / ยีห่อ้ ลกัษณะการใชง้าน และคุณภาพ ค านึงถงึราคา 301-600 บาทมากทีสุ่ด 
เน่ืองจาก วยัรุ่นสตรไีม่ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องของยีห่อ้และการออกแบบมากนกั จงึเลอืกซือ้เสือ้ชัน้ในทีม่รีูปแบบ
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มาตรฐานส าหรบัใสใ่นชวีติประจ าวนัทัว่ไป หรอืเป็นยีห่อ้ทีม่รีาคาไม่แพงมาก จงึนิยมซือ้เสือ้ชัน้ในช่วงราคาน้ีซึง่ถอื
ว่าเป็นราคากลางๆ ทีไ่ม่ถูกหรอืแพงเกนิไป และเป็นราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ดงันัน้ความเหมาะสมของราคา
กบัคุณภาพต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ และด้วยรายได้ของวัยรุ่นแต่ละคนนัน้                  
ไม่เท่ากนั ท าใหว้ยัรุ่นส่วนใหญ่ค านึงในเรื่องของราคาปานกลางเป็นส าคญั ซึง่มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ
เบญจวรรณ แยม้เพกา (2556) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ชุด
ชัน้ในสตรขีองนกัศกึษามหาวทิยาลยัสยาม พบว่า ปจัจยัทางการตลาดดา้นราคา นกัศกึษามองเรื่องราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพเป็นหลกั ซึง่พฤตกิรรมการซือ้ชุดชัน้ในสว่นใหญ่จะซือ้ทีร่าคา 250-500 บาท  
 3. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีอง
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวธิกีารซือ้เสือ้ชัน้ใน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทีใ่หค้วามคดิเหน็ใน
เรื่องการออกแบบ / ยีห่อ้ ลกัษณะการใชง้าน และคุณภาพ มวีธิกีารซือ้คอื ซือ้เมื่อต้องการทดแทนของเก่าทีใ่ชอ้ยู่
มากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาถงึเรื่องคุณภาพ แสดงใหเ้หน็ว่าวยัรุ่นสตรสีว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพมากกว่าเรื่อง
อื่นๆ เนื่องจากเสื้อชัน้ในที่เก่าและผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานนัน้ย่อมมีคุณภาพลดลง ดังนัน้จึงมีความ
จ าเป็นต้องซือ้ตวัใหม่เพื่อทดแทนตวัเก่า ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจวรรณ แย้มเพกา (2556)              
ได้ศกึษางานวิจยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชัน้ในสตรขีองนักศกึษา
มหาวทิยาลยัสยาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อายุ 20-22 ปี มเีหตุผลในการซือ้ชุดชัน้ใน เนื่องจากของเก่า
เสือ่มสภาพ 
 4. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่น
สตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวธิกีารซือ้เสือ้ชัน้ พบว่า ผูต้อแบบสอบถามสอบถามส่วนใหญ่ทีใ่ห้
ความคดิเห็นในเรื่องการโฆษณาสนิค้าผ่านสื่อต่างๆ / การติดต่อหรือแจ้งขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกค้าเกี่ยวกบั
รายละเอยีดสนิคา้ทีเ่ขา้มาใหม่ การจดัรายการส่งเสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) และพนักงานขายคอยให้
ค าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ มวีธิกีารซือ้คอื ซือ้เมื่อต้องการทดแทนของเก่าทีใ่ชอ้ยู่มากทีสุ่ด  ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชยนันท ์ จงเจรญิชยัสกุล (2556) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซือ้              
ชุดชัน้ในของนกัศกึษาทอม พบว่า พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เป็นการเลอืกซือ้เพื่อใชง้านในชวีติประจ าวนัโดยไม่สนใจ
เรื่องแฟชัน่และรปูแบบทีท่นัสมยั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณา ค าเครื่อง (2555) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง 
พฤตกิรรมของนกัเรยีนและนกัศกึษาหญงิในจงัหวดัล าปางในการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ พบว่า เหตุผลทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่
แต่ละครัง้ คอื ซื้อตามความจ าเป็น / โอกาส เมื่อพจิารณาถึงเรื่องพนักงานขายคอยให้ค าแนะน าเกีย่วกบัสนิค้า 
แสดงใหเ้หน็ว่าวยัรุ่นสตรสี่วนใหญ่ต้องการค าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้จากพนักงานขายมากกว่าปจัจยัการส่งเสรมิ
การตลาดเรื่องอื่นๆ เพราะในการซื้อแต่ละครัง้นัน้ซื้อเพื่อทดแทนของเก่าและไม่ได้ค านึงถึงความสวยงามและ
แฟชัน่ วยัรุ่นสตรจีงึค่อนขา้งพถิีพถินัในเรื่องการเลอืกซื้อเสือ้ชัน้ในและต้องการพนักงานขายที่มคีวามรู้คอยให้
ค าแนะน าแก่เขาเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรี
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นราคาเสือ้ชัน้ในทีท่่านซือ้
เฉลีย่ต่อตวั พบว่า วยัรุ่นสตรสีว่นใหญ่นัน้นิยมซือ้ในช่วงราคา 301-600 บาท ซึง่สะทอ้นถงึราคาทีผู่บ้รโิภคนัน้ยนิดี
จ่าย และค านึงถึงคุณภาพของสนิคา้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการเสือ้ชัน้ในควรมกีารปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ให้มี
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ต้นทุนที่ต ่าลงแต่คุณภาพของผลติภัณฑ์นัน้ไม่ได้ลดลง โดยการตัง้ราคาที่ใกล้เคียงกบัยี่ห้ออื่นๆ และมีการจดั
รายการส่งเสรมิการขาย ควรมกีารตัง้ราคาทีห่ลากหลายตามความเหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้มากทีสุ่ด และเป็น
ระดบัราคาที่กลุ่มลูกค้านัน้มกี าลงัซื้อได้ และไม่ถูกหรอืแพงจนเกนิไปเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยีห่อ้อื่นซึ่งเป็นราคาที ่           
ไม่เกนิกว่าก าลงัซือ้ทีม่ ี
 2. พฤตกิรรมการซื้อเสือ้ชัน้ในวยัรุ่นสตรขีองผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวธิกีารซื้อเสือ้ชั ้นใน 
พบว่า วยัรุ่นสตรสีว่นใหญ่นัน้นิยมซือ้เสือ้ชัน้ในเมื่อตอ้งการทดแทนของเก่าทีใ่ชอ้ยู่ และค านึงถงึลกัษณะการใชง้าน 
แสดงใหเ้หน็ว่าลกูคา้ไม่ไดม้กีารซือ้บ่อยครัง้นัก อายุการใชง้านของเสือ้ชัน้ในค่อนขา้งนานกว่าเสือ้ผา้แฟชัน่ทัว่ไป 
ผูบ้รโิภคจงึต้องการซือ้เสือ้ชัน้ในที่ตรงกบัความต้องการใชง้านมากที่สุด ดงันัน้ผูป้ระกอบการเสือ้ชัน้ในควรมกีาร
ออกแบบคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ ในดา้นการใชง้าน เพื่อใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างจากคู่แขง่ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป ทางผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรท าการศกึษา ดงันี้ 
 1. งานวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัถงึพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ชัน้ในของวยัรุ่นสตรใีนกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็น
เพยีงกลุ่มตัวอย่างวยัรุ่นเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรท าการวจิยัถึงลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ด้วย เช่น กลุ่มวยั
ท างาน กลุ่มผูส้งูวยั เป็นต้น เพื่อใหค้รอบคลุมถงึผูซ้ือ้เสือ้ชัน้ในทุกวยั ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการซือ้ไดม้ากขึน้ 
เพื่อการปรบัปรุงพฒันาไดค้รอบคลุมและเกดิประโยชน์มากทีส่ดุ 
 2. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้ใหเ้พิม่มากขึน้ เพื่อทราบถงึพฤตกิรรมการ
ซือ้ต่างๆนอกเหนือจากทีเ่คยศกึษาในครัง้นี้ เช่น ประเภทการใชง้านของเสือ้ชัน้ใน การออกแบบ รูปทรง และสสีนั
ของเสือ้ชัน้ในทีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากทีส่ดุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ อาจารย์ที่ปรกึษา           
สารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการท าวิจยัตลอดจนการตรวจแก้ไข
ขอ้บกพร่อง จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ลุล่วงไปดว้ยด ี 
 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท า
สารนิพนธฉ์บบันี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้  
 ผู้วจิยัขอมอบแด่ผู้มพีระคุณที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้อนัเป็นพื้นฐานส าคญั และประสบการณ์
ต่างๆ ในการศกึษาให้แก่ผู้วจิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์  ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งในความ
กรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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