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การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในสตรีของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้  โดยมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  ประชากรท่ีเป็น
ผูห้ญิงอาย ุ 15 - 59  ปีท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรี  จ  านวนทั้งส้ิน  300  
ราย  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ค่าสถิติ
ท่ีใชไ้ดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  และค่าเฉล่ียเลขคณิต 

ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  35 - 44  ปี  มีสถานภาพโสด มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001- 20,000  บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือชุดชั้นในโดยไม่มีแบบแผนในการซ้ือ  แต่ถา้เจอถูกใจ
ก็ซ้ือเลย  มีลกัษณะในการซ้ือแบบเดียวกนัเป็นเซ็ทเดียวกนัทั้งเส้ือและกางเกงชั้นใน  โดยเฉล่ียซ้ือเส้ือ
ชั้นใน  1 - 3  คร้ังต่อปี  และส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือชั้นในแบบสปอร์ต  มีราคาเฉล่ียในการซ้ือเส้ือชั้นในต่อ
ช้ิน 251 - 500  บาท  ซ้ือเส้ือชั้นในเฉล่ียคร้ังละ  3 - 4  ช้ิน  และซ้ือเส้ือชั้นในจากห้างสรรพสินค้า 
ระดบัสูง  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือกางเกงชั้นในเฉล่ีย  1 - 3  คร้ังต่อปี  และ
ซ้ือกางเกงชั้นในแบบเต็มตวั  มีราคาเฉล่ียในการซ้ือกางเกงชั้นในต่อช้ินคือ  101 - 250  บาท  ซ้ือ
กางเกงในเฉล่ียคร้ังละ  3 - 4   ช้ิน  ซ้ือกางเกงชั้นในจากห้างสรรพสินคา้ระดบัสูง และตราสินคา้ชุด
ชั้นในท่ีซ้ือคือ  ยี่ห้อวาโก ้ โดยซ้ือชุดชั้นในวนัท่ีสะดวก  และซ้ือในช่วงเวลาท่ีสะดวกของเดือน  ใน
เวลาท่ีสะดวกของวนั  เหตุผลในการซ้ือชุดชั้ นในคือ  ช่วยกระชับสัดส่วน  ช่วยเสริมทรวงอก  
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แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกัหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ีจดัจ าหน่ายคือ ตนเอง  ผูท่ี้
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีคือ  ตนเอง  ส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีคือ  คุณภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี มีผล ต่อการตัดสินใจ ซ้ือชุดชั้ น ในสตรีใน
กรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้โดยรวมเฉล่ียในระดบัความส าคญัมาก  เรียงล าดบัความส าคญั
ของปัจจยัต่างๆไดด้งัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลล าดบัแรก คือ มีความคงทนและใชไ้ด้
นาน รองลงมา ไดแ้ก่ สามารถดูแลและเก็บรักษาไดง่้าย  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลล าดบัแรก 
คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ รองลงมา ไดแ้ก่ มีป้ายแสดงราคาชดัเจน ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยย่อยท่ีมีผลล าดับแรก คือ  ท่ีตั้ งร้านค้ามีความสะดวกในการเดินทาง 
รองลงมา ไดแ้ก่ สามารถหาซ้ือไดง่้าย สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลล าดบัแรก คือ พนกังานสามารถแนะน าและให้ความรู้และตอบปัญหาเก่ียวกบัชุดชั้นในได ้
รองลงมา ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคา ซ้ือ 2 แถม 1 หรือแจกของแถม เป็นตน้ 
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ABSTRACT 

  
The objective of this independent study was to study the behavior of customer in 

Bangkok towards purchasing women underwear from department store. The population was 300 
people who were women aged 15 - 59 years old living in Bangkok, had used or bought women’s 
lingerie. The data was collected from questionnaire and analyzed by descriptive statistics such as 
frequency, percentage, and mean.  

The results of the study showed that the questionnaire respondents were mostly aged 
between 35 - 44 years old, single with bachelor degree. Most of them were employees with average 
salary of 10,001 - 20,000 baht. 

Almost of respondents intentions to buy underwear don’t plan in buying but if they 
were satisfy its design, they would buy suddenly. And they liked to buy same design both of 
brassiere and underwear. They did the purchase of brassieres 1 - 3 times per year. Most of 
respondents bought sport bras. They spent average 251 - 500 baht per piece and bought 3 - 4 pieces 
per purchase brassiere in once time. And they bought brassieres from high grade department store. 
For underwear, they bought 1 - 3 times per year. They preferred to full body panty. They spent 
average 101 - 250 baht per piece and bought 3 - 4 pieces per once time. And they preferred to buy 
underwear from high grade department store. The most satisfy brand is Wacoal. And they could buy 
all the time that they were convenience. Mostly of respondents gave cause of purchasing underwear 
was the shape which fit and support to their breast and body. They knew information about 
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underwear and distribution channel from themselves and they made decision to buy underwear by 
themselves. The most important thing in making decision to buy was quality.  

The marketing mix factors that affected buying behavior at the high level were ranked 
in the following order: Product factor that affect to the decision to buying is durable and using long 
time. Price factor that affect to the decision to buying is price to be suitable with quality of product. 
Place factor that affect to the decision to buying is location of store to be convenient for visiting. 
And marketing promotion factor that affect to the decision to buying is staff can advise, give 
knowledge and answer the question about lingerie to customer very well. 

 
 


