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ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า 
ที่ซ้ือชุดช้ันในไร้โครงวาโก้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์การ
รับรู้คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าวาโก้ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ (2) ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี ผูต้อบแบบสอบถามเกินคร่ึงหน่ึงมีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยระดับรายได้กว่าคร่ึงหน่ึงอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท และ
มากกว่าคร่ึงมีอาชีพพนักงานเอกชน  ผลการศึกษาพบว่าประเด็นแรกคือความคิดเห็นของคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากและดา้นคุณค่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ประเด็นท่ีสองคือความ
คิดเห็นของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและดา้นคุณภาพท่ีรับรู้มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ประเด็นท่ีสามคือความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ประเด็นท่ีส่ีคือผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้น
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 และประเด็นสุดท้ายคือผลทดสอบ
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 
 
ค าส าคัญ : คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ,์ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้, ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 
  ชุดชั้นในไร้โครงวาโก ้
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this independent study was investigate (1) to study general condition of multiattribute 
attitude model, brand equity and satisfaction of marketing mix of wacoal products in Bangkok and (2) to study 
relation of multiattribute attitude model, brand equity and satisfaction of marketing mix of wacoal products in 
Bangkok. The sample group is 400 people. Female age between 21-30 years old. Their status is single, graduated 
with a bachelor’s degree. Have a career as a private company employee and earn about 15,001-30,000 baht per 
month. For the test rusults, the first issue is product value as a whole is important and has ease of use. The 
second issue is perceived quality as a whole is important and has ease of use. The third issue is customer 
satisfaction of marketing mix of ditribution channel as a whole is important and has ease of use. The fourth 
issue is the hypothesis test, item 1 founded the product features are influence the satisfaction of marketing mix 
of wacoal products in Bangkok, because of the significantly to 0.01. The last issue is the hypothesis test, item 2 
founded brand equity are influence the satisfaction of marketing mix of wacoal products in Bangkok, because 
of the significantly to 0.01 
 
Keyword : Multiattribute attitude model, Brand equity, Customer satisfaction of marketing mix,  
   Wacoal Wireless Bra  
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในตามยุคสมัยจากในอดีตชุดชั้นในสตรีได้
ออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยแยกตามอายขุองผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายไม่เนน้สีสันท่ีสะดุดตา แต่
ตอนน้ีชุดชั้นในสตรีได้กลายเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีสะทอ้นถึงรสนิยมของผูห้ญิงและไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนไป ชุด
ชั้นในสตรีได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นให้เห็นถึงสัดส่วนของผูส้วมใส่มากยิ่งขึ้น ดังนั้ นเราจะเห็นการ
ออกแบบชุดชั้นในสตรีท่ีมีการใส่ลูกไมโ้ชวด์า้นหน้า มีการประดบัคริสตลัเพื่อเพิ่มความหรูหรา หรือสายบ่าท่ี
สามารถถอดสลบัต าแหน่งได ้นอกจากน้ียงัรวมถึงเน้ือผา้ท่ีท าให้ผูห้ญิงรู้สึกสบาย ไม่อึดอดั สร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูส้วมใส่มากยิ่งขึ้น จากการส ารวจของบริษทั ฟาร์อีส ดีดีบี ท่ีไดส้ ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างกวา่ 
200 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อชุดชั้นในสตรีพบว่าผูห้ญิงมีความคิดเห็น
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และความตอ้งการชุดชั้นในสตรีท่ีมีความทนทานมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน เพราะชุดชั้นนั้นสตรีเป็นส่ิงท่ีอยู่ติด
กับร่างกายของผู ้หญิงมากท่ีสุดโดยเฉพาะเน้ือผ้า ฟองน ้ า และโครงลวดดันทรงเป็นส่วนท่ีผู ้หญิงได้ให้
ความส าคญั ชุดชั้นในสตรีจะตอ้งมีความสบาย มีความทนทาน ปลอดภยัต่อการสวมใส่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
ระหว่างใชง้าน และในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีการแข่งขนัในตลาดชุดชั้นสตรีในประเทศไทยมีความดุเดือดมาก
ยิ่งขึ้นจากการปรับเปล่ียนนโยบายของบริษทัคู่แข่งขนัในตลาดชุดชั้นในท่ีมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการท า
ตลาดหนัมาใหค้วามส าคญัการตลาดในประเทศมากยิง่ขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปท่ีหนัมาให้
ความสนใจเร่ืองของแฟชัน่ของชุดชั้นในท าให้ความถ่ีในการซ้ือชุดชั้นในเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกนั ท าให้การแข่งขนั
กนัในการชุดชั้นในไร้โครงเพื่อสร้างความแตกต่างของสินคา้จากคู่แข่งขนั 
 วาโก ้ไวร์เลส บรา (Wacoal Wireless Bra) เป็นสินคา้ท่ีบริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั(มหาชน) พฒันาขึ้น
ภายใตก้ลยุทธ์ Product Innovation โดยนวตักรรมการตดัเย็บเทคนิคพิเศษ ไดแ้ก่ 1). Legendary Curve การตดั
เยบ็ฐานทรงแบบพิเศษ Bust Line แทนการใช้โครงลวด 2). Legendary Smooth เนียนเรียบใส่สบายไร้ดว้ยการ 
Bonding 3D ท่ีใช้ความร้อนรีดแทนการเยบ็ตะเข็บ 3). Legendary Push Up การอพัไซซ์ดนัทรงสวยดว้ย Magic 
Plastic และโมลฟองน ้ าหนา 25 มิลลิเมตร ท่ีช่วยสร้างความสวยงามให้หน้าอก และ 4). Legendary Fold 
นวตักรรมบรามว้นได ้คืนรูปสวย ไม่เสียทรง ซ่ึง Wacoal Wireless Bra เป็นสินคา้ท่ีบริษทัฯ พฒันาขึ้นเพื่อตอก
ย  ้า สร้างการจดจ า และตอ้งการเป็นผูน้ าตลาดของชุดชั้นในสตรีไร้โครง  
 จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโก้ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าปัจจยัใดท่ีสามารถสร้างความพึง
พอใจในผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ให้แก่บริษทัฯ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
ตอบสนองพฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากรไดแ้ก่ ประชากรเพศหญิงชาวไทย มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ท่ีซ้ือสินคา้ชุดชั้นใน
ไร้โครงยี่ห้อวาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาประกอบดว้ย คุณลกัษณะของ
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ผลิตภณัฑ ์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขต
ดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาระหวา่ง เดือนเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 
 (1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี สามารถท่ีจะน าไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับ
ใช้ในการคน้ควา้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโก ้ผูวิ้จยัมีความดคาดหวงัว่าจาก
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิจยัคร้ังต่อไปและสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดต้่อไป 
และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าให้บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั(มหาชน) ผูบ้ริหาร 
พนักงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าท่ีมีต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ด้าน
คุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ และดา้นคุณค่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนักรู้ในตราสินคา้ ดา้น
คุณภาพท่ีรับรู้ และดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร และจากผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีคาดหวงัว่าจะสามารถท าให้
ผูบ้ริหารน าไปวางแผนดา้นนโยบายในการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของบริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั(มหาชน) เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้
 
นิยามศัพท์ 

(1) สินคา้วาโก ้หมายถึง ชุดชั้นในสตรียี่ห้อหน่ึงเป็นผลิตภณัฑข์อง บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั(มหาชน) ท่ี
เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ชุดชั้นในสตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) ชุดชั้นในไร้โครง หมายถึง ชุด
ชั้นในท่ีไร้โครงลวดเสริมเตา้ ไร้รอยตะเขบ็ ช่วยยกกระชบัหนา้อกผูห้ญิงให้เขา้รูป สวมใส่สบายไม่อึดอดั มีส่วน
ช่วยในการกระชบัทรงหนา้อก ลดแรงสั่นสะเทือน ท าให้เม่ือสวมใส่จะมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่ใจในตวัเอง 
(3) คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หมายถึง วตัถุ อุปกรณ์ หรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จบัตอ้งได ้สามารถขนส่งเคล่ือนยา้ย
ไปมาได ้ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์และดา้นคุณค่า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
เม่ือน าไปใช้งานได ้(4) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง คุณค่าท่ีมีอยู่ในตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 
และเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการยอมรับในผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย ดา้นการตระหนักรู้ใน
ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้และดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ (5) ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ความพึงพอใจท่ีได้หลงัจากการประเมิน ระหว่างความคาดหวงักับการรับรู้คุณภาพของสินคา้หรือ
บริการ ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่า ย
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และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีทั้งผลท่ีเป็นเชิงบวกและผลเชิงลบ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือการ
ตดัสินใจรับบริการในคร้ังต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 1. คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์คือ คุณสมบติัพื้นฐานของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงการสร้างพฒันาสินคา้เป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัในกลยุทธ์ของผลิตภณัฑ์ การท่ีจะให้สินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย จึงท าให้สามารถก าหนดราคา
สินค้าได้สูง เป็นแนวคิดทฤษฎีของคอทเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีสามารถส่ือความหมายของคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑไ์ด ้3 ดา้น ประกอบดว้ย (1) คุณสมบติั (attributes) ตราสินคา้ท าใหนึ้กถึงคุณสมบติั หรือ คุณลกัษณะท่ี
เด่นชดัของผลิตภณัฑ ์เช่น ชุดชั้นในวาโกมี้เน้ือผา้ท่ีมีความยืดหยุน่สูง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผลิตดว้ยนวตักรรม
แบบใหม่ดว้ยการเยบ็แบบไม่มีตะเข็บ (2) คุณประโยชน์ (benefits) คุณสมบติัท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ 
ของผลิตภณัฑ์และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ชุดชั้นในไร้โครงมีการสวมใส่ท่ีสบาย ช่วยจดัรูปหน้าอกให้
สวยงาม ลดแรงกระแทกเพิ่มความกระชบั ท าให้หนา้อกไม่หย่อนคลอ้ย (3) คุณค่า (value) สินคา้เก่ียวกบัคุณค่า
ของผูผ้ลิต เช่น ชุดชั้นในไร้โครงมีการออกแบบท่ีเนน้การใชง้านท่ีปลอดภยั และสะทอ้นรสนิยมของผูส้วมใส่ท า
ใหผู้ส้วมใส่เกิดความมัน่ใจ 
 2. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง คุณค่าท่ีมีอยู่ในตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป 
มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการยอมรับในผลิตภณัฑ์ใหม่ การวางต าแหน่งของสินคา้ท่ีดีกว่าคู่แข่งขนั เป็นคุณค่าและ
คุณภาพท่ีผูบ้ริโภครับรู้ หากมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน ดงันั้นจะตอ้งสร้างความ
เขม้แข็งให้กับตราสินคา้ เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระตุน้ความภกัดีต่อตราสินคา้จากผูบ้ริโภค โดยรักษาผูบ้ริโภค
ไม่ให้เปล่ียนใจไปใช้ผลิตภณัฑข์องยี่ห้ออ่ืน ตามแนวคิดและทฤษฎีของชิพแมนและคานุก (Schiffman, Kanuk 
1994) ซ่ึงมีองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ดงัน้ี (1) การตระหนกัรู้ตราสินคา้ (brand awareness) เป็นการจดจ า 
การระลึกถึงตราสินคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มหรือบริการ และเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงของความไม่แน่ใจใน
ตราสินคา้ไปสู่ความมัน่ใจในระดับของสินคา้นั้น (2) คุณภาพท่ีรับรู้ (perceived quality) การท่ีผูบ้ริโภครับรู้
คุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑเ์หนือกว่าตราสินคา้ของคู่แข่ง โดยจะมีการคิดพิจารณาจากคุณสมบติัการใชง้าน
ของผูบ้ริโภค ถึงแมจ้ะมีความพึงพอใจในสินคา้ก็ไม่ไดห้มายความสินคา้จะมีคุณภาพท่ีดีเสมอไป ขึ้นอยูก่บัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค (3) ความเช่ือมั่นในตราสินค้า (brand trust) เป็นความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผลิตภณัฑก์บัผูบ้ริโภค ซ่ึงเม่ือลูกคา้มีความไวว้างใจก็จะเกิดความเช่ือมัน่ต่อผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น 
 3. ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด กู๊ด (Good, 1973) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความพึงพอใจอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสนใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงและทศันคติท่ี
บุคคลมีต่อส่ิงนั้น ในขณะท่ีแนวความคิดและทฤษฎีของโอลิเวอร์ (Oliver, 1997) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ 
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หมายถึง การตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงความประทบัใจของลูกคา้เป็นความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีต่อ
สินคา้และบริการ ซ่ึงความพึงพอใจมีมุมมองท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยความพึงอพอใจต่อสินคา้หรือ
บริการนั้นพื้นฐานอาจวดัดว้ยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีท าออกมา
เพื่อน าเสนอกบัตลาดท่ีมีความสนใจ หรือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นการก าหนดกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ ์เช่น ชุดชั้นในสตรีวาโกส้ าหรับผูห้ญิง และมีบริการหลงัการขาย (2) ราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีตอ้ง
ช าระเพื่อใหไ้ดสิ้นหรือบริการ คือการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งน าไปแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บสินคา้หรือบริการ
นั้น หรือเป็นส่ิงก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ให้ออกมาในรูปของเงินตรา โดยผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า ผลิตภณัฑ์และราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางท่ีผลิตภณัฑ์จะถูกส่งไปยงั
ผูบ้ริโภค อาจจะผ่านคนกลาง เช่น ห้างสรรพสินคา้ หรือไปถึงผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง เช่น การขายออนไลน์ของ
ผูผ้ลิต เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ใหไ้ปถึงผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงท าเลท่ีตั้งท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอยู ่หรือ
ร้านคา้ท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ได้ (4) การส่งเสริมการขาย หมายถึง การจูงใจให้
ผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจตัวผลิตภัณฑ์ หรือจูงใจให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ โดยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ เช่น การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ การโฆษณาทาง
ทีวีดิจิตัล และการขายโดยพนักงานขายท่ีประจ าอยู่ร้านค้าโดยมีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าแก่ผูบ้ริโภคท่ีสนใจ
ผลิตภณัฑ ์
  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิติทศัน์ ทศักุนีย.์ (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ ้ าของ
ผูห้ญิงท่ีมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท มี
อาชีพพนักงานเอกชนหรือห้างร้าน ซ่ึงให้ความส าคัญมากท่ีสุดด้านคุณภาพของสินค้าท่ีมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน 
 อรอญัชนั ธิดาเมือง (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูห้ญิงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือชุด
ชั้นในสตรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ25-34 ปี มีสถานภาพโสด เป็นพนกังานของบริษทัเอกชน
โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระห่าง 10,001-20,000 บาท มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซ่ึงให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือดา้นเน้ือผา้และวตัถุดิบในการเยบ็เม่ือสวมใส่ชุดชั้นในจะตอ้งรู้สึกสบาย 
 องัศุมิฬย ์ ธีระสกุลธาดา (2558) ศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภณัฑชุ์ดชั้นใน
สตรีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 
23-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดต้่อเดือนอยู่



7 
 

ระหว่าง 10,000-18,000 บาท ซ่ึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ อาชีพ รายได ้และการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในท่ีแตกต่างกนั 
 อดิศร สังขค์ร (2549) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นใน
สตรีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-31 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต้่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสดและเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน ซ่ึงการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในดา้นคุณภาพท่ีรับรู้โดยขอ้ค าถามท่ีว่าเ ม่ือ
สวมชุดชั้นในสตรีวาโกแ้ลว้รู้สึกวา่ท าใหมี้ทรวดทรงท่ีดีขึ้น 
 พชักานต ์โพธิเบญจกุล (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในยี่ห้อ “วา
โก้” (รุ่น wacoal nude) ของผูบ้ริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 21 -25 ปี 
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ซ่ึงสถานภาพโสดและมีรายไดต้่อเดือนมากกว่า 
15,000 บาท ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคามากท่ีสุดโดยมีความเห็นวา่คุณภาพ
มีความเหมาะสมกบัราคา 
 มยัสิทธ์ิ  ขยายแยม้ (2550). ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชชุ้ดชั้นในวาโกรู้ปแบบ “มิซซ่ี” ในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดชั้นใน
วาโกรู้ปแบบมิซซ่ีเพราะเป็นผูน้ าในดา้นนวตักรรม การช่วยจดัทรงหนา้อกให้สวยงาม มีวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ  ใช้
งานไดย้าวนานและมีราคาท่ีสมเหตุสมผล 
 
กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

- ดา้นคุณสมบติั  

- ดา้นคุณประโยชน์  

- ดา้นคุณค่า  

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

- ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้  

- ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้  

- ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้  

ความพงึพอใจของลูกค้า 

ในส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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สมมติฐานการวิจัย 
 (1) คุณลกัษณะของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือ
สินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูห้ญิงท่ีซ้ือชุดชั้นในวาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัจึง
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณขนาดตวัอย่างเพื่อประมาณสัดส่วนประชากร  โดยก าหนดความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ในการ
ค านวณขนาดตวัอย่าง 400 คน จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) 
เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายได ้และอาชีพ (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) เพื่อทดสอบตวัแปรอิสระมี
อิทธิพลต่อตวัแปรตาม ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเกินคร่ึงหน่ึงมี
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงระดบัรายไดก้วา่คร่ึงหน่ึงอยูท่ี่ 15,001 – 30,000 บาท 
และมากกว่าคร่ึงมีอาชีพพนักงานเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่าความคิดเห็นดา้นคุณค่ามีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์ และความคิดเห็นด้านคุณสมบัติมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ส่วน
ความคิดเห็นของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะ
เห็นว่าความคิดเห็นดา้นคุณภาพท่ีรับรู้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ และดา้น
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ส าหรับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่น
ระดบัพึงพอใจมาก โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่าความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความ
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พึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือความพึงพอใจดา้นราคา ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด และความพึง
พอใจดา้นผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย ดา้น
คุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์และดา้นคุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ี
ซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 ส าหรับผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ 
คุณภาพท่ีรับรู้และดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามเกินกวา่คร่ึงมีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงระดบัรายไดก้วา่คร่ึงหน่ึง
อยูใ่นช่วง 15,001-30,000 บาท และมากกวา่คร่ึงมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีตรงกบักลุ่มเป้าหมาย
ของชุดชั้นในไร้โครงวาโกท่ี้เป็นสาวออฟฟิศวยัเร่ิมตน้ท างานท่ียงัมีรายไดไ้ม่มาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
พชักานต ์โพธิเบญจกุล (2550) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในยีห่้อวาโก้
ของผูบ้ริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ื้อชุดชั้นในส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี มีระดบัการศึกษาคือ
ระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานเอกชน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธาริ
สา ลีลาสกุลธรรม (2556) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครต่อ
การตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี พบวา่ ผูห้ญิงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท และมีระดบัการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี 
 ส าหรับความคิดเห็นของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑข์องชุดชั้นในไร้โครงวาโกโ้ดยรวมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก โดยเม่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะของผลิตภณัฑด์า้นต่าง ๆ จะเห็นวา่คุณลกัษณะของผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าท่ี
ชุดชั้นในไร้โครงวาโกมี้การออกแบบท่ีเน้นความปลอดภยัของผูส้วมใส่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้าน
คุณประโยชน์ของชุดชั้นในไร้โครงวาโกท่ี้เม่ือสวมใส่จะรู้สึกสบาย และดา้นคุณสมบติัของชุดชั้นในไร้โครงวา
โกท่ี้ไดใ้ชเ้น้ือผา้ท่ีมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้เหมาะกบัสรีระของผูส้วมใส่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีความสนใจ
และให้ความส าคญักับคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ชุดชั้นในไร้โครงวาโก้ท่ีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาวออฟฟิศเพิ่งเร่ิมตน้ท างาน ซ่ึงการสร้างพฒันาสินคา้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในกล
ยุทธ์ของผลิตภณัฑก์ารท่ีจะให้สินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย จึงท าให้สามารถก าหนดราคาสินคา้ไดสู้ง ซ่ึง
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แนวคิดและทฤษฎีของคอทเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าววา่สามารถส่ือความหมายของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์
ได ้3 ดา้น ประกอบดว้ย (1) คุณสมบติั (attributes) ตราสินคา้ท าให้นึกถึงคุณสมบติั หรือ คุณลกัษณะท่ีเด่นชดั
ของผลิตภณัฑ ์เช่น ชุดชั้นในวาโกมี้เน้ือผา้ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผลิตดว้ยนวตักรรมแบบ
ใหม่ดว้ยการเยบ็แบบไม่มีตะเข็บ (2) คุณประโยชน์ (benefits) คุณสมบติัท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ ของ
ผลิตภัณฑ์และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ชุดชั้นในไร้โครงมีการสวมใส่ท่ีสบาย ช่วยจัดรูปหน้าอกให้
สวยงาม ลดแรงกระแทกเพิ่มความกระชบั ท าให้หนา้อกไม่หย่อนคลอ้ย (3) คุณค่า (value) สินคา้เก่ียวกบัคุณค่า
ของผูผ้ลิต เช่น ชุดชั้นในไร้โครงมีการออกแบบท่ีเนน้การใชง้านท่ีปลอดภยั และสะทอ้นรสนิยมของผูส้วมใส่ท า
ใหผู้ส้วมใส่เกิดความมัน่ใจ 
 ความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของชุดชั้นในไร้โครงวาโกโ้ดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
โดยเม่ือวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นต่าง ๆ จะเห็นว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้จาก
การท่ีแบรนดืวาโกมี้สินคา้ท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่มมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ท่ีแบรนด์วาโกเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในสังคมเน่ืองจากแบรนด์วา
โกไ้ดท้ าการตลาดเร่ืองของชุดชั้นในสตรีมามากกว่า 40 ปี และดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้สึกว่า
แบรนดว์าโกเ้ป็นแบรนดท่ี์น่าเช่ือถือจึงไวว้างใจในผลิตภณัฑข์องบริษทั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภครับรู้คุณภาพว่า
แบรนด์วาโกผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง ซ่ึงแบรนด์วาโกน้ั้นเป็นเป็นแบรนด์ท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัของคนใน
สังคมเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของชิพแมนและคานุก (Schiffman, Kanuk, 1994) กล่าวไว้
ว่าคุณค่าตราสินคา้ (brand equity) หมายถึง คุณค่าท่ีมีอยู่ในตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการยอมรับในตวัของสินคา้ การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ คุณภาพท่ีรับรู้ และความเช่ือมัน่ใน
ตราสินคา้ หากมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน ดงันั้นนกัการตลาดจะตอ้งสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัตราสินคา้ เพื่อเพิ่มคุณค่า และกระตุน้ความภกัดีต่อตราสินคา้จากผูบ้ริโภค โดยการรักษาผูบ้ริโภค
ไม่ใหเ้ปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ของยีห่อ้อ่ืน 
 ดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของชุดชั้นในไร้โครงวาโกโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยเม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่าง ๆ จะเห็นว่าความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสินค้ามีการจัดจ าหน่ายบนห้างสรรพสินคา้ชั้นน าท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือความพึงพอใจดา้นราคาท่ีผลิตภณัฑข์อง
บริษทัฯ มีการติดป้ายราคาท่ีชดัเจนเพื่อท่ีผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาไดก่้อนการตดัสินใจซ้ือ ความพึง
พอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยมีการโฆษณาแคมเปญต่าง ๆ เช่น ผูห้ญิงสวยท่ีสุดจากขา้งในเพื่อสร้างความ
มัน่ใจใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงทุกคนมีความสวยงามอยูใ่นตนเอง และความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑท่ี์ทางบริษทัฯ ไดอ้อก
คอลเลคชัน่ใหม่อยูเ่สมอตามพฤติกรรมของผูห้ญิงในยุคปัจจุบนัท่ีชุดชั้นในสตรีกลายเป็นสินคา้แฟชัน่สะทอ้น
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ให้เห็นถึงรสนิยมของแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของกู๊ด (Good, 1973) 
กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความพึงพอใจอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความ
สนใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงและทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น ในขณะท่ีแนวความคิดและทฤษฎีของโอลิเวอร์ (Oliver, 
1997) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงความประทบัใจของลูกคา้
เป็นความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงความพึงพอใจมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล โดย
ความพึงอพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้นพื้นฐานอาจวดัด้วยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย (1) 
ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีท าออกมาเพื่อน าเสนอกบัตลาดท่ีมีความสนใจ หรือการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค เป็นการก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น ชุดชั้นในสตรีวาโกส้ าหรับผูห้ญิง และมีบริการหลงัการขาย 
(2) ราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระเพื่อให้ไดสิ้นหรือบริการ คือการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งน าไปแลกเปล่ียนกบั
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บสินคา้หรือบริการนั้น หรือเป็นส่ิงก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์ห้ออกมาในรูปของเงินตรา 
โดยผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ผลิตภณัฑ์และราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง 
ช่องทางท่ีผลิตภณัฑ์จะถูกส่งไปยงัผูบ้ริโภค อาจจะผ่านคนกลาง เช่น ห้างสรรพสินคา้ หรือไปถึงผูบ้ริโภคได้
โดยตรง เช่น การขายออนไลน์ของผูผ้ลิต เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ใหไ้ปถึงผูบ้ริโภค โดยค านึงถึง
ท าเลท่ีตั้งท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอยู ่หรือร้านคา้ท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑห์รือสินคา้ได ้(4) การส่งเสริม
การขาย หมายถึง การจูงใจให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจตวัผลิตภณัฑ์ หรือจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการ โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ เช่น การโฆษณาผา่นช่องทาง
ออนไลน์ การโฆษณาทางทีวีดิจิตลั และการขายโดยพนกังานขายท่ีประจ าอยู่ร้านคา้โดยมีหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าแก่
ผูบ้ริโภคท่ีสนใจผลิตภณัฑ ์
 จากการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติั ดา้น
คุณประโยชน์และดา้นคุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโก้
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 เน่ืองจากคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ใน
ดา้นต่าง ๆ มีอิทธิพลท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและสามารถท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เช่น 
ชุดชั้นในไร้โครงวาโกซ่ึ้งเป็นชุดชั้นในท่ีพฒันาเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการ
ใชง้านชุดชั้นในท่ีมีความเป็นแฟชัน่ มีความปลอดภยัในการใชง้าน มีวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคาและมี
ความทนทานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งยาวนาน 

จากการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัรู้ใน
ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้และดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้วาโก้ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 
เน่ืองจากการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้นั้นมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง้่ายขึ้น เพราะผูบ้ริโภคนั้น
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ไดต้ระรู้ถึงคุณภาพในแบรนด์ว่ามีการน าเอาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใชง้าน เป็นผูน้ าในดา้นนวตักรรมการผลิต อีก
ทั้งแบรนด์วาโกน้ั้นยงัสะทอ้นถึงรสนิยมของผูส้วมใส่ท่ีสร้างความมัน่ใจให้ผูห้ญิงไดรู้้สึกสวยท่ีสุดจากภายใน
เม่ือสวมใส่ชุดชั้นในไร้โครงแบรนดว์าโก ้

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย 
  (1) ผูบ้ริหารควรวางกลยทุธ์ในการพฒันาสินคา้ใหม่ท่ีตอบสนองกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในวยั
ท างาน ท่ีปัจจุบนัมีกิจกรรมในการด าเนินชีวิตมีมีความหลากหลาย เช่น การออกก าลงักายโดยการว่ิง ดงันั้นเม่ือ
วิถีชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนไป ผูผ้ลิตสินค้าจึงมีความจ าเป็นในการออกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อเป็นการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งขนัและเพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่
มีจ านวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น (2) แบรนด์วาโก้เป็นแบรนด์สินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักในสังคม ซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีมีความ
แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก เม่ือผูห้ญิงตอ้งการจะซ้ือชุดชั้นในสตรีก็จะนึกถึงแบรนด์ภายใตต้ราสินคา้วาโกม้าเป็น
ล าดบัแรก ดงันั้นจึงควรใช้ความแข็งแกร่งของแบรนด์ในการตอกย  ้าให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแบรนด์ คุณภาพ
ของสินคา้และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ จากลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้ชุดชั้นในสตรีวาโก ้
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
  การวิจัยในคร้ังน้ีทางผูวิ้จัยได้ใช้แบบสอบถามท่ีมีค าถามจ านวนมาก มีข้อค าถามท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนั จึงท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความสับสนในการเลือกค าตอบตามระดบัความคิดเห็นของตนซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ชุดชั้นในไร้โครงวาโกเ้ป็นสินคา้ใหม่ของบริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั(มหาชน) ท าให้ลูกคา้ยงัไม่รู้จกัตวั
สินคา้ดีพอจึงท าให้บางคนไม่สามารถท่ีจะตอบแบบสอบถามให้กบัผูว้ิจยัได ้ทางผูว้ิจยัจึงไดมี้การท ารูปภาพ
ตวัอยา่งของสินคา้ เพื่อใชใ้นการอธิบายให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามเน่ืองจากแบบสอบถามจะเนน้เฉพาะผูห้ญิงจึง
ท าให้ใชเ้วลาในการรวบรวมแบบสอบถาม เพราะชุดชั้นในไร้โครงนั้นเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับลูกคา้บางกลุ่มท่ีมี
ความตอ้งการชุดชั้นในสตรีท่ีตอบสนองความตอ้งการชุดชั้นในท่ีมีนวตักรรม มีความปลอดภยัเม่ือใชง้่ายและ
รู้สึกสบายเม่ือสวมใส่ 
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