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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของ
ผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อหรือเคยซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติ  Chi-Square ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคหญิงมีอายุ 26 – 30 ปี สถานภาพโสด               
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต และด้านความสนใจส่วนใหญ่สนใจในแฟช่ัน
เสื้อผ้า เครื่องประดับ ด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
ประเมินทางเลือก พบว่า ส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อมีท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความ
ต้องการ และข้อท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าก่อนซื้อ และระดับมาก ข้อท่ านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็น            
บราเดียวท่ีม้วนได้จริง ด้านพฤติกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อชุดชั้นในประเภท เสื้อใน ที่มีรูปแบบเรียบ และมีเหตุผลใน
การเลือกซื้อชุดช้ันใน คือ ฟังช่ันการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดช้ันใน 
คือ ตนเอง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อชุดช้ันในช่วงต้นปี โดยซื้อชุดช้ันในจากห้างสรรพสินค้า มีการช าระเงินแบบ                
บัตรเครดิต/เดบิต มีการซื้อชุดช้ันใน 2 ครั้ง ครั้งต่อปีและค่าใช้จ่ายที่ซื้อชุดช้ันใน (โดยเฉลี่ย) 1 ,401 บาทขึ้นไปต่อปี              
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยการประเมินทางเลือก ส่วนใหญ่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ ซึ่งมีบาง
ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ในด้านเลือกซื้อชุดช้ันในรูปแบบใด ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาแต่ละปัจจัยให้ละเอียด
เพิ่มมากข้ึน เพื่อน ามาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้น าข้อมูลผลวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และวิธีการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขายและมีความทันสมัยในการ
สื่อสารและตรงจุดมากอย่างยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อ วาโก้ทราเวลบรา ผู้บริโภคผู้หญิง  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the factors affecting Wacoal Travel Bra buying 
behavior among 400 Thai female consumers in the Bangkok metropolitan area that bought or have 
bought Wacoal Travel Bra. A questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used 
were percentage and frequency value, arithmetical mean, standard deviation and Chi-Square 
statistics. The results of the research revealed that the majority of female consumers were aged 26-
30 years, single, held a Bachelor's degree, worked as employees in the private sector and had an 
average monthly income of 10,001-20,000 Baht. Most of them had similar lifestyle activities, such as 
watching movies, listening to music, and surfing the Internet, but mostly interested in fashion, 
clothing and accessories. The marketing mix should have the highest level of feedback, namely, 
product sides and places, and high-level opinions, including price and promotions. In the evaluation 
of alternatives, it was found that most had the highest level of opinion, namely, choosing products 
because it met their needs and compared the product features before buying at a high level and 
they chose the product because it is the only bra that can actually be rolled up. In terms of 
behavior, it was found that most of them bought bras and underwear with smooth patterns. The 
reason for choosing underwear was that the functionality met these needs. The person who 
influenced the decision to buy underwear was myself, who the respondents would buy underwear at 
the beginning of the year and by buying underwear from department stores. The payment method 
used was with a credit or a debit card. There were two purchases of underwear per year and the cost 
of lingerie purchases (average) was 1,401 Baht or more per year. The hypothesis testing revealed that 
demographic factors, including lifestyle factors, the marketing mix factors and the alternative 
assessment factors and most of them affected the buying behavior of Wacoal Travel Bras. There were 
some factors that did not affect most behaviors in terms of purchasing any type of underwear. The 
suggestions from the study of the factors affecting the buying behavior of Wacoal Travel Bra among 
Thai female consumers in Bangkok should study each factor in more detail to be used as a guideline 
for entrepreneurs to apply research data to product development, distribution channels and how to 
communicate marketing to consumers and achieve sales efficiency and to be more modern in 
communication and to the point. 
 
Keywords: Buying Behavior, Wacoal Travel Bra, Thai Female Consumers, 
 

บทน า 
สังคมปัจจุบันผู้หญิงถือเป็นประชากรกลุม่ใหญแ่ละมอีิทธิพลต่อสงัคมปัจจุบันมากและก าลังซื้อจากผูห้ญงิเป็นตัว

ขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจโลก  จากบทวิเคราะห์ ใน Harvard Business Review ที่ เขียนขึ้นโดย Michael 
Silverstein และKate Sayre (เกษรา ธัญลักษณ์ภาคน์, 2561) ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าเพศชายจะมีจ านวน
มากกว่าเพศหญิงอยู่ท่ีสัดส่วน 51 : 49 (กรมการปกครอง, 2562) ถึงแม้ว่าสัดส่วนผู้หญิงในช่วงอายุ 16-35 ปี จะน้อยกว่า 
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แต่สินค้าผู้หญิงยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงชุดช้ันในซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้หญิง เพื่อช่วยดูแล
ทรวดทรง ปกปิดรูปร่าง ให้เกิดความสวยงามและเสริมสร้างบุคลิกให้เกิดความมั่นใจ 

โดยชุดช้ันในในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกและหนึ่งในหลายแบรนด์นั้น คือ แบรนด์ 
Wacoal ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้หญิงทุกช่วงวัยที่ให้ความไว้วางใจเรื่องคุณภาพและเป็นผู้น าตลาดชุดช้ันใน          
ในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในกลุ่มสินค้า Wacoal นั้นจะมีสินค้าส าหรับวัยรุ่นและวัยท างาน ช่ือกลุ่มสินค้าว่าMood เป็นชุด
ช้ันในที่มีทั้งรูปแบบ สีสัน ฟังก์ช่ันและแฟช่ันหลากหลายให้เลือก เพื่อตอบสนองผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีความมั่นใจ                 
มีหลายบุคลิก หลายอารมณ์ รักอิสระ กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น ท าให้ Mood มองเห็นช่องทางการพัฒนา              
ชุดช้ันในจนเกิดเป็นสินค้าที่เรียกว่า “Travel Bra” บราม้วนได้ คืนทรงสวย โดยมีการน านวัตกรรมวัตถุดิบจากยางพารา
มาเป็นส่วนประกอบในการท าชุดช้ันในแทนโครง สามารถม้วนชุดช้ันในให้เล็กเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บเช่น กระเป๋า
เดินทางหรือลิ้นชักท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด โดยไม่ต้องกังวลว่าชุดชั้นในจะเสียทรงอีกต่อไป 

ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ชุดช้ันในที่มีส่วนประกอบของยางพาราเป็นท่ีนิยมทั้งกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น 
ท าให้แบรนด์คู่แข่งต่างพัฒนาสินค้าออกมา เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าสร้างกลยุทธ์ แคมเปญที่ดึงดูดลูกค้า เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดแบรนด์ชุดช้ันใน Wacoal ถึงแม้จะเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของไทย ครองส่วนแบ่ง
ไม่ต่ ากว่า 50% ขณะที่คู่แข่งอย่างเช่น SABINA ครองส่วนแบ่งอันดับ 2 ที่ราว 20% แต่หากพิจารณาในแง่ของ
ความสามารถในการท าก าไรกลับพบว่า SABINA มีอัตราก าไรสุทธิที่สูงกว่า Wacoal ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา (บริษัท 
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด , 2018) ท าให้เห็นได้ชัดว่าแบรนด์คู่แข่งพยายามพัฒนาและแย่งส่วนแบ่ง             
ทางการตลาด 

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา              
บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการน าวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงแผนงานทางการตลาดและก าหนดกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค เป็นข้อมูลต่อ
ผู้ประกอบการในการก าหนดแผนการตลาด และรักษาส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดได้ต่อไปในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผู้บริโภคหญิงมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ มีผลต่อการประเมินทางเลือกของ

ผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาด้านประเมินทางเลือก มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิง             

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคหญิงมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน 
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2. รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิง              
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ             
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การประเมินทางเลือกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์  แนวคิด Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา               

นพวิญญูวงศ์ 2550).  ประชากรศาสตร์ จะประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน 
และอาชีพ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ ของประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต ชูชัย สมิทธิไกร (2556) รูปแบบการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของ
บุคคลที่แสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (opinions) วิถีชีวิต
ของแต่ละบุคคลจะมีเอกลักษณ์ของตนที่แสดงถึงความเป็นตัวของบุคคล ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัย
จิตวิทยา (เช่น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมและการเรียนรู้) และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (เช่น ครอบครัว ช้ันทาง
สังคม และวัฒนธรรม) ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน จะมีผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกันอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) มาใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อและการบริโภคของผู้บริโภค เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะความต้องการ
และพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค การเลือกบริการ หรือแนวคิดที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยใช้ค าถาม                  
7 ค าถาม (6Ws และ1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์จาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้มาไปใช้ในการท ากลยุทธ์การตลาดเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างแม่นย ามากข้ึน 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อมาท าการพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือ              
จุดด้อยด้านคุณสมบัติ ราคา ขนาด รูปแบบ หรือ สี เพื่อประเมินหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับผู้บริโภคมากที่สุด               
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ในการศึกษาวิเคราะห์วิธีการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุน
ระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดช้ันในสตรี ระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เ ข้า                   
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด                    
ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดช้ันในสตรี ชุดช้ันนอกสตรี และชุดเด็ก                    
โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดช้ันในสตรี  ซึ่งบริษัทฯ มีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็น ร้อยละ 93 ของมูลค่าการจ าหน่าย
ทั้งหมด โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดช้ันในสตรีให้ตัวแทนจ าหน่าย  ภายใต้ เครื่องหมายการค้าดังนี้ Wacoal WIENNA 
B’me และ CW-X 
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ซึ่งหนึ่งในกลุ่มสินค้า Wacoal นั้นจะมีสินค้าส าหรับวัยรุ่นและวัยท างาน ช่ือกลุ่มสินค้าว่าMood เป็นชุดช้ันใน 
ที่มีทั้งรูปแบบ สีสัน ฟังก์ช่ันและแฟช่ันหลากหลายให้เลือก เพื่อตอบสนองผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีความมั่นใจ มีหลาย
บุคลิก หลายอารมณ์ รักอิสระ กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น ท าให้ Mood มองเห็นช่องทางการพัฒนาชุดชั้นในจน
เกิดเป็นสินค้าที่เรียกว่า “Travel Bra” บราม้วนได้ คืนทรงสวย โดยมีการน านวัตกรรมวัตถุดิบจากยางพารามาเป็น
ส่วนประกอบในการท าชุดช้ันในแทนโครง สามารถม้วนชุดชั้นในให้เล็กเพื่อประหยัดพื้นท่ีจัดเก็บเช่น กระเป๋าเดินทางหรือ
ลิ้นชักท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด โดยไม่ต้องกังวลว่าชุดชั้นในจะเสียทรงอีกต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซือ้วาโก้ทราเวลบราทบราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อ 

วาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนวนประชากรที่แน่นอน 
จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณหากลุ่มตัวอย่ างไม่ทราบจ านวนประชากรที่ไม่แน่นอน (กัลยา                 
วาณิชย์บัญชา, 2554) โดยได้ขนาดตัวอย่าง 385 คนและได้ท าการเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 15 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงได้             
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้เลือกเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง

ผู้หญิงที่ซื้อหรือเคยซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ โดยจะเลือกสถานที่เก็บแบบสอบถามตามเขตในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตบางกะปิ และเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของแหล่งธุรกิจการค้าและ
เป็นห้างสรรพสินค้าท่ี วาโก้ทราเวลบรา มียอดขายดีเป็นอันดับต้นๆ จากร้านค้าที่จ าหน่ายท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการ
เก็บกลุ่มตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้จ านวนเท่า ๆ กัน 5 เขต  ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, Terminal 21, เซ็นทรัล
ลาดพร้าว, เดอะมอลล์บางกะปิ และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า อย่างละ 80 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ โดยจะแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคหญิงที่ซื้อและเคยซื้อ Wacoal Travel Bra บราม้วน
ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกา คาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นน าไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ เป็นแบบสอบถามที่มีหลายตัวเลือก 
(Multiple Choices Questions) จ านวน 5 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมลูดงันี้ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ส่วนสถานภาพ และอาชีพ เป็นการวัดระดับข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ผลต่อการประเมินทางเลือก แบ่งค าถามออกเป็น          
2 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีค าถามหลายค าตอบให้เลือกเป็นลักษณะของ
ค าถามปลายปิด (Close-ended Question) โดยใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 2 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการประเมินทางเลือก แบ่งค าถามออกเป็น              
4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่มีค าถามหลายค าตอบให้เลือกเปน็ลักษณะของค าถามปลายปิด (Close-ended Question) โดยใช้การวัด
ข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 17 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา  บราม้วนได้
ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีค าถามหลายค าตอบให้เลือกเป็นลักษณะของค าถาม
ปลายปิด (Close-ended Question) โดยใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา  บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งค าถามออกเป็น 9 ค าถาม เป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก ซึ่งมีลักษณะของค าถาม
แบบหลายตัวเลือก (Multiple choices question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี ้
1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดขอบเขต            

การวิจัย 
2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถามให้มีความชัดเจน

ยิ่งข้ึน  
3. น าแบบสอบถามที่ได้ท าการสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม  
4. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว            

ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง  
5. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ             

อีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้  
6. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด 

เพื่อน าไปทดสอบหาความเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า ( -Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ซึ่งค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยที่มีค่า ระหว่า ง 0 <  < 1 ค่าที่
ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดยทั้งนี้ค่าความเช่ือมั่นต้องเกิน 0.7 ขึ้นไป (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545)   
เพื่อทดสอบความคงท่ีภายในของแบบสอบถาม  

7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 ชุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ 

วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตการจัดท าข้อมูล 
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การจัดท าข้อมูล 
แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนั้นมาท าการลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส ส าหรับประมวลผล

ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ในการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต (Arithmetic mean) และในการอธิบายลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาด การประเมินทางเลือก และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน าข้อมูลที่ได้จาก
วิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบราบราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-Square 

สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม และความสนใจ มีผลต่อการประเมิน
ทางเลือก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-Square 

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการประเมินทางเลือกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-Square 

สมมติฐานข้อที่ 4 การประเมินทางเลือกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนจริงได้ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-Square 
 

ผลการวิจัย  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้หญิงมีอายุ 26 – 
30 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45 สถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และ
มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 67 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  
ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต จ านวน 139 คน                 

คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาได้แก่ ชอบท่องเที่ยวในวันหยุด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ชอบช็อปปิ้ง จ านวน             
56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ชอบสังสรรค์กับเพื่อน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อบออกก าลังกาย จ านวน 27 คน            
คิดเป็นร้อยละ 7 และชอบงานอดิเรก อ่านหนังสือ วาดรูป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

ด้านความสนใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจในแฟช่ันเสื้อผ้า เครื่องประดับ จ านวน 120 คน              
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาได้แก่ สนใจครอบครัว จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สนใจในสื่อต่างๆ เช่น IG 
Facebook Twitter จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 สนใจบ้าน เช่น การตกแต่ง จัดสวน จ านวน 49 คน คิดเป็น            
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ร้อยละ 12 สนใจเรื่องอาหาร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และสนใจเรื่องนันทนาการ เช่น อ่านหนังสือ การ์ตูน  
เล่มเกม จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมพบว่าผู้ตอบแบบมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับระดับ             
ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมี
ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.25 และ 4.28 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.10 และ 3.94 ตามล าดับ 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการประเมิน
ทางเลือกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อมีท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ และข้อท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
สินค้าก่อนซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และ 4.35 ตามล าดับ ส่วนข้อท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้
จริง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อชุดช้ันในประเภท เสื้อใน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ที่มีรูปแบบเรียบ              
ไม่มีลวดลาย จ านวน 221คน คิดเป็นร้อยละ 55 และมีเหตุผลในการเลือกซื้อชุดช้ันใน คือ ฟังช่ันการใช้งานที่ตอบโจทย์
ความต้องการ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43 โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดช้ันใน คือ ตนเอง จ านวน 
198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อชุดช้ันในช่วงต้นปี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 53               
โดยซื้อชุดชั้นในจากห้างสรรพสินค้า จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีการช าระเงินแบบ บัตรเครดิต / เดบิต จ านวน 
254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีการซื้อชุดช้ันใน 2 ครั้งต่อปี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และค่าใช้จ่ายที่ซื้อ            
ชุดชั้นใน (โดยเฉลี่ย) 1,401 บาทขึ้นไปต่อปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคหญิงมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบราบราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

สมมติฐานข้อที่ 1.1. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภค
หญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 1.2. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของ
ผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านท่านเลือกซื้อชุดช้ันในรูปแบบใดมากที่สุดและด้านเหตุผลที่ท่านเลือกซื้อ              
ชุดชั้นในมากท่ีสุดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในมากที่สุด ด้านท่านซื้อสินค้าชุดช้ันในช่วงใดมากที่สุด ด้านโดยปกติท่าน
ซื้อสินค้าชุดช้ันในจากสถานที่ใดมากที่สุด ด้านโดยปกติท่านช าระเงินแบบใดมากที่สุด ด้านท่านซื้อชุดช้ันในกี่ครั้งต่อปี
แตกต่างกัน และด้านค่าใช้จ่ายที่ท่านซื้อชุดช้ันใน (โดยเฉลี่ย) กี่บาทต่อปีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้               
ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้
ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงระดับหนึ่ง สามารถซื้อสินค้าท่ีตัวเองมี
ความพึงพอใจได้โดยง่ายกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่า 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภค
หญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีอิสระในการแต่งตัวมากกว่า ซึ่งแตกต่างกับอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา หรือ
ช้าราชการ ที่มีชุดเครื่องแบบท าให้มีอิสระในการแต่งตัวน้อยกว่า พนักงานบริษัท เอกชนจึงสนในแฟช่ันเสื้อผ้า 
เครื่องประดับใหม่ๆ รวมถึงชุดชั้นในรูปแบบใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่มากกว่า 

สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ มีผลต่อการ
ประเมินทางเลือก ด้านท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าก่อนซื้อ ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ 
และด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้จริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดคัพไซส์ให้เลือก 
และด้านผลิตภัณฑ์ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระตอบโจทย์ ความต้องการเฉพาะ และส่งเสริมบุคลกิภาพ ไม่มีผลตอ่
การประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องกา ร                
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านราคามีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และด้านราคา ราคาเหมาะสมกับช่ือเสียง ตราสินค้า ไม่มีผล            
ต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านช่องทาการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และด้านการส่งเสริมทางการตลาด การได้รับ
สิทธิพิเศษต่างๆ ส าหรับบัตรสมาชิก ไม่มีผลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร              
ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้จริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 4 การประเมินทางเลือกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภค
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่การประเมินทางเลือกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา  
บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และการประเมินทางเลือก ด้านท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าก่อนซื้อ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้  
ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านท่านเลือกซื้อชุดชั้นในรูปแบบใดมากท่ีสุด และด้าน
โดยปกติท่านซื้อสินค้าชุดช้ันในจากสถานที่ใดมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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การประเมินทางเลือก ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้                
ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดช้ันใน             
มากที่สุด และด้านท่านซื้อสินค้าชุดช้ันในช่วงใดมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

การประเมินทางเลือก ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้จริง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
วาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อชุดช้ันในมากที่สุด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล   
สมมติฐานข้อที่ 1 มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบราบราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า 

1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีอายุ 26 – 30 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่มีอ านาจในการซื้อเต็มที่ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์. 2550) กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมี
ความต้องการในสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี คนกลุ่มนี้มีเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ไม่ค่อย
ยึดติดกับตราสินค้าที่หรูหรือมีราคาแพงโดยมีพฤติกรรมที่น่าสนใจคือเลือกตามยี่ห้อของตัวเองและสอดคล้องกับงานวิจัย
อัญชลี พูนพนิช (2558) เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ซึ่งกล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แฟช่ันสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวล บรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ โสด มีอิสระในการซื้อสินค้าและสร้างความสุข
โดยการจับจ่ายซื้อของที่ต้องการได้ง่ายกว่าในขณะที่ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ สมรส/ อยู่ด้วยกัน ต้องค านึ งถึงความ
รับผิดชอบทางครอบครัว จึงระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีแรงจูงใจในการสร้างอนาคต อนาคต และค านึงถึง
ครอบครัวเป็นอันดับแรก จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มาทินี โลเกสกุล 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในสตรียี่ห้อซาบีน่าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในสตรียี่ห้อซาบีน่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านท่านเลือกซื้อชุดช้ันในประเภทใดบ่อยที่สุด และด้านท่านเลือกซื้อชุดช้ันในรูปแบบใดมากที่สุด              
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคหญิง           
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในประเภท เสื้อในมากกว่าซื้อเป็นเซ็ท เสื้อในและกางเกงในเข้าคู่กันหรือกางเกงใน
อย่างเดียว และเลือกซื้อรูปแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิราพร ชัยวัฒน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม            
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การซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติก รรมการซื้อ
เสื้อผ้ามือสองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภวิตา พุ่มพวง (2552) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดช้ันในกระชับสัดส่วนอินฟราเรดยี่ห้อ"ลีน่า"ขอ งผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดช้ันในกระชับสัดส่วนอินฟราเรด
ยี่ห้อ “ลีน่า” ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.3 ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 
เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีการศึกษา
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อยมีลักษณะความต้องการผลิตภัณฑ์ความต้องการด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
แตกต่างกัน ระดับการศึกษาของแต่ละบุคคลส่งผลกระทบต่อชีวิตในหลายๆ ด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยศรัณยนันฑ์ 
ศรีจงใจ (2561) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางถ่ายทอดสดเฟชบุ๊กไลฟ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงระดับหนึ่ง สามารถซื้อสินค้าที่ตัวเองมีความ           
พึงพอใจได้โดยง่ายกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์                     
และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้แตกต่างกันย่อมมีลักษณะความต้องการผลิตภัณฑ์ความ
ต้องการด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน รายได้เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญใกล้เคียงกับระดับการศึกษา 
ครอบครัวท่ีมีระดับรายได้ต่ าจะพิจารณาซื้อของตาม “ความจ าเป็น” ก่อน เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือของใช้ที่จ าเป็น
ภายในบ้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิดา ทักษิณวราจาร (2560) รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทาง
การตลาดและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาไทย 
พบว่า ส่วนลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ เช่น อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.05 

1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีอิสระในการแต่งตัวมากกว่า ซึ่งแตกต่างกับอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา หรือช้าราชการ             
ที่มีชุดเครื่องแบบท าให้มีอิสระในการแต่งตัวน้อยกว่า พนักงานบริษัทเอกชนจึงสนในแฟช่ันเสื้อผ้า เครื่องประดับใหม่ๆ 
รวมถึงชุดชั้นในรูปแบบใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Belch and Belch (2005  อ้างถึงใน 
อัจฉรา นพวิญญูวงศ์. 2550) กล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน เช่น ส่วนพนักงานที่ท างานในบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ นักธุรกิจก็จะซื้อ
สินค้าเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กับตัวเอง  

สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ มีผลต่อการ
ประเมินทางเลือก ด้านท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าก่อนซื้อ ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ 
และด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิตของผู้บริโภค ด้านกิจกรรมชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต และด้านความสนใจ ผู้บริโภคสนใจในแฟช่ันเสื้อผ้า 
เครื่องประดับ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไดใ้ช้เวลากับการเล่นอินเตอร์ท่องโลกออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เพื่อคัพเดทข่าวสารเท
รนด์แฟช่ันเสื้อผ้าใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการและแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค จะมีอิทธิพลต่อการตระหนักความต้องการ การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ 
และการประเมินผลทางเลือกก่อนการซื้อของผู้บริโภค  

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการประเมินทางเลือก พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อการประเมินทางเลือก แสดงให้เห็นว่าชุดช้ันใน
วาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ คัพไซส์ มีคุณภาพท่ีน่าเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับชุดชั้นในแต่
ละรูปแบบ ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีทั้งหน้าร้านและออนไลน์สะดวกสบายในการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสามารถช าระเงินได้
หลายวิธี ร้านค้ามีการจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วนง่ายต่อการเข้าถึง และวาโก้ท าการส่งเสริมการตลาด ทั้งการโฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ต นิตยสาร โซเชียลมีเดีย ใช้อินฟลูเอนเซอร์มาสื่อกลางเพื่อสื่อสารกับลูกค้า และร้านค้ามีการจัดรายการตาม
โอกาสต่างๆ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม ท าให้ช่วยกระตุ้นผู้บริโภคเกิดความต้องการชุดช้ันในวาโก้ทราเวลบ
รา บราม้วนได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคก็จะท าการเปรียบเทียบชุดช้ันใน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการก่อนซื้อ ดังนั้นจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2557) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่บริษัทใช้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องค านึง
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าและท าการตอบสนองโดยใช้หลักการส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  ข้อความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดคัพไซส์ให้เลือกและข้อสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระตอบโจทย์ ความต้องการเฉพาะ และ
ส่งเสริมบุคลิกภาพ ไม่มีผลต่อการประเมินทางเลือก ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ ส่วนด้านราคา ข้อ
ราคาเหมาะสมกับช่ือเสียง ตราสินค้า ไม่มีผลต่อการประเมินทางเลือก ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ 
และส่วนด้านด้านการส่งเสริมทางการตลาด ข้อการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ส าหรับบัตรสมาชิก ไม่มีผลต่อการประเมิน
ทางเลือก ด้านท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้จริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวได้ว่า 
ถึงแม้ชุดช้ันในวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้จะขนาดคัพไซส์หลากหลายให้เลือกและข้อสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทาง
สรีระตอบโจทย์ ความต้องการเฉพาะ และส่งเสริมบุคลิกภาพ รวมถึงราคมที่เหมาะสมกับตราสินค้า แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ี
ท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ เพราะเป็นสิ่งที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคคือ ความหลากหลายของรูปแบบและความน่าเช่ือ
เถือเรื่องคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ราคามีหลากหลายระดับตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
มาทินี โลเกสกุล (2559) ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในสตรียี่ห้อซาบีน่าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อชุดชั้นในสตรียี่ห้อซาบีน่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อัญชลี พูนพนิช (2558) รูปแบบ
การด าเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟชบุ๊ค ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 4 การประเมินทางเลือกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภค
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของชุดช้ันในวาโก้ทราเวลบรา บราม้วน
ได้กับชุดช้ันในอื่นก่อน เพื่อค้นหาชุดช้ันในที่ตรงความต้องการ ซึ่งชุดช้ันในวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เพราะเป็นบราเดียวท่ีม้วนได้ คืนทรงสวย ไร้โครง ทรงสวยธรรมชาติ มีเสริมแผ่น
ยางพาราที่เจาะรูระบายอากาศได้ดีแทนโครงเหล็ก สามารถม้วนบราให้เล็กเพื่อประหยัดพื้นท่ีจัดเก็บ โดยไม่ต้องกังวลว่า 
บราจะเสียทรงอีกต่อไป ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคหญิงเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบันท่ีมีการด าเนินชีวิตในคอนโคที่
มีพื้นท่ีจ ากัดและมีอิสระในการท่องเที่ยวมากข้ึน ท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ ท่ีมีทั้งรูปแบบ สี คัพ
ไซส์ เวลาที่ผู้บริโภคซื้อเป็นช่วงต้นปีซึ่งเป็นช่วงที่มีโปรโมช่ันจัดรายการ โดยลูกค้าเลือกซื้อจากห้างสรรพสินค้าเพื่อจะได้
ลองชุดช้ันในที่จะซื้อให้ถูกต้องตามคัพไซส์และช าระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดบิต เพื่อความสะดวกในการช าระเงิน           
ซึ่งผู้บริโภคมีการซื้อชุดชั้นในวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ 2 ครั้งต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดชั้นในโดยเฉลี่ย 1,401 
บาทขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ที่กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะมี
อิทธิพลต่อการตระหนักความต้องการ การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ และการประเมินผลทางเลือกก่อนการซื้อของผู้บริโภค 
ซึ่งมีผลต่อกระบวนการซื้อหรือพฤติกรรมซื้อของผู้บริโภค และจากการประเมินทางเลือกที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
วาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าก่อน
ซื้อ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ ด้านท่านเลือกซื้อชุดชั้นในรูปแบบใดมากท่ีสุดและด้านโดย
ปกติท่านซื้อสินค้าชุดช้ันในจากสถานที่ใดมากที่สุด เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวไม่ต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติเพราะการเลือก
รูปแบบชุดชั้นในข้ึนอยู่กับความชอบรสนิยมของผู้บริโภค และการเปรียบเทียบคุณสมบัติสนิค้าไม่มีผลตอ่สถานท่ีในการซือ้
ชุดช้ันในเพราะผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติชุดช้ันในได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้า เว็ปไซต์ หรือสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ข้อท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดช้ันในมากท่ีสุดและด้านท่าน
ซื้อสินค้าชุดช้ันในช่วงใดมากที่สุด กล่าวได้ว่า การเลือกซื้อชุดชั้นในของผู้บริโภคนั้นเกิดจากความต้องการของตนเองโดย
ไม่มีบุคคลที่มีผลตอ่การตัดดสนิใจซื้อและสามารถซื้อชุดชั้นในในช่วงเวลาใดก็ไดต้ามความตอ้งการซื้อของผู้บริโภค และข้อ
ท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้จริง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ ด้าน
เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อชุดช้ันในมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้เลือกซื้อชุดช้ันในวาโก้ทราเวลบราเพียงเพราะเป็นบรา
เดียวที่ม้วนได้จริง แต่มีหลายปัจจัยที่ท าให้ผู้โภคมีเหตุผลในการเลือกซื้อ เช่น ฟังช่ันการใช้งาน รูปแบบดีไซน์ คุณภาพ
หรือราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรนนท์ เมฆขยาย (2559) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ความเช่ือกับการตัดสินใจซื้อก าไลหินมงคลของผู้บริโภคในกรุงมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีความสนใจก าไลหินแต่
ละประเภทที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อก าไลหินมงคลด้านการประเมินผลทางเลือกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0,05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย  
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการควรน าข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ไปพัฒนาแผนการ

ท าธุรกิจและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้มีความเหมาะสมสตรงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยให้
ความส าคัญกับผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -
20,000 บาท อาชีพพนังงานบริษัทเอกชน 
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2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้บริโภคชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต และด้านความ
สนใจผู้บริโภคให้ความสนใจแฟช่ันเสื้อผ้า เครื่องประดับ ดังนั้นผู้ประกอบการควรน าเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต               
ด้านกิจกรรมและความสนใจของผู้บริโภคไปพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้มากข้ึน โดยให้
อินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจหรือติดตาม เป็นผู้สื่อสารรีวิวหรือใช้สินค้าให้ลูกค้ารู้จัก
ชุดช้ันในวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการรับข่าวสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการทางจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ชุดช้ันในวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ มีแบบหลากหลายทั้งแบบเรียบ พิมพ์ลาย หรือ
ตกแต่งลูกไม้ แต่ขนาดคัพไซส์อาจจะท าเพิ่มไซส์ใหญ่เพื่อลูกค้าไซส์ใหญ่ที่ต้องการบราม้วนได้ และพัฒนาชุดช้ันในให้
สามารถเก็บทรงและเนื้อด้านข้างมากขึ้น เพื่อให้ใส่สวยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพผู้บริโภค ด้านราคามีการตั้งราคาให้
เหมาะสมกับรูปแบบและก าลังซื้อของผู้บรโิภค ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายควรเพิ่มช่องทางการขายโดยขายเว็ปไซต์ หรือ
แอพพลิเคช่ันต่างๆ มากขึ้น เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนด้านการส่งเสริมทางการตลาดควรท าสื่อทางโซเชียลมีเดีย            
ให้มากข้ึน โดยท าให้รูปแบบของสื่อมีความน่าสนใจ ทันสมัย และเข้าใจง่าย  

4. การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติก่อนซื้อ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ 
ซึ่งผู้ประกอบการควรท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติของชุดชั้นในวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ กับชุดชั้นในอ่ืนเพื่อให้ลูกค้า
ได้เห็นว่าสินค้าดีกว่าอย่างไร ผ่านสื่อทางโซเชียลมีเดียหรือสื่อหน้าร้านค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาด
และการประเมินทางเลือก ต่างเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรศึกษาแต่ละปัจจัยให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการได้น าข้อมูลผลวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และวิธีการสื่อสารทางการ
ตลาดกับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขายและมีความทันสมัยในการสื่อสารและตรงจุดมากอย่างยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ญาณพล 

แสงสันต์ ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ ที่
ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และ
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยนี้ 

 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จตรง
ก าหนดเวลา เพื่อการวิจัยครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดีอันพึงจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องมือบูชาพระคุณบิดา
มารดา ญาติและบูรพคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางที่ดี และมีคุณค่าตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 
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