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บทที ่1 

 
บทน ำ 

หลกักำรและเหตุผล 
  ปัจจุบนัสังคมไทยก ำลงัอยูใ่นกระแสของกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วดว้ยเหตุผลทั้ง
ปัจจยัภำยในและภำยนอก  จนท ำใหม้องเห็นวำ่ทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของสังคมไทยมีแนวโนม้ท่ีจะ
ปรับเปล่ียนไปสู่กำรเป็นสังคมสมยัใหม่ท่ีมุ่งเน้นแสวงหำ “ควำมทนัสมยั” ดงันั้นกำรเปล่ียนแปลง
ต่ำงๆ จึงมีผลต่อกำรเกิดค่ำนิยมต่ำงๆ มำกยิง่ข้ึน โดยเฉพำะวถีิชีวติของคนท่ีตอ้งปรับตวัให้เขำ้กบัยคุท่ี
เต็มไปด้วยควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย จึงท ำให้วิถีชีวิตมีควำม
เปล่ียนแปลงไปอยำ่งมำก และในกำรมุ่งสู่ควำมทนัสมยันั้น ท ำให้มีกำรคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนมำ
มำกมำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย ์ตั้ งแต่ปัจจยัขั้นพื้นฐำนจนถึงปัจจยัด้ำนอ่ืนๆ ซ่ึง
รวมถึงเส้ือผำ้เคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์
นอกจำกจะเป็นประโยชน์ในกำรสวมใส่เพื่อปกป้องร่ำงกำยจำกสภำวะอำกำศ สภำพแวดลอ้ม ควำม
ปลอดภยั ควำมสะดวกสบำย รวมถึงควำมสุภำพแลว้ เส้ือผำ้เคร่ืองนุ่งห่มยงับ่งบอกถึงภำพลกัษณ์ของ
ผูส้วมใส่ สถำนภำพทำงสังคมท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ  แสดงใหเ้ห็นถึงรสนิยมของผูส้วมใส่ได้
เป็นอยำ่งดี  ปัจจุบนัเส้ือผำ้มีกำรพฒันำทั้งรูปแบบและคุณภำพท่ีทนัสมยัตำมควำมตอ้งกำรของมนุษย ์
(ณฐันนัท ์ มิมะพนัธ์ุ, 2556: ออนไลน์)  
  จำกกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมท ำให้ควำมส ำคญัของเส้ือผำ้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มไม่ได้
เป็นเพียงปัจจยัท่ีมีควำมส ำคญั เฉพำะในส่วนของกำรปกป้องร่ำงกำยจำกส่ิงต่ำงๆ เท่ำนั้น แต่ยงัเน้น
กำรเติมเต็มควำมตอ้งกำรทำงดำ้นกำรออกแบบและกำรใช้งำนท่ีเหมำะสมกบัตนเอง นอกจำกน้ีกำร
หลั่งไหลของวฒันธรรมจำกซีกโลกตะวนัตกเข้ำมำสู่ประเทศไทยในรูปแบบต่ำงๆ โดยอำศยัส่ือ
ประเภทต่ำงๆ ท่ีมีผลท ำให้แฟชัน่เขำ้มำมีส่วนส ำคญัในกำรกำรเลือกซ้ือสินคำ้โดยเฉพำะผูห้ญิงท่ีมี
พฤติกรรมในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีใชเ้ร่ืองของอำรมณ์มำกกวำ่กำรใช้เหตุผลในกำรตดัสินใจ กล่ำวคือ
เนน้ควำมพึงพอใจมำกกวำ่ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำและประโยชน์จำกกำรใชสิ้นคำ้นั้นๆ โดยเฉพำะสินคำ้
ประเภทชุดชั้นในสตรีถือเป็นสินคำ้ท่ีมีควำมจ ำเป็นและสินคำ้ท่ีส้ินเปลืองในเวลำเดียวกนั ถึงแมว้ำ่ ชุด
ชั้นในถือเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นต่อผูห้ญิงในทุกช่วงอำยุ เพรำะควำมเปล่ียนแปลงทำงดำ้นร่ำงกำย ท่ีท ำให้
ตอ้งมีกำรเปล่ียนชุดชั้นในใหม่ ซ่ึงอำจจะมีกำรเปล่ียนท่ีรวดเร็วกวำ่กำรเส่ือมสภำพของผลิตภณัฑ์ และ
อีกปัจจยัท่ีส ำคญัอนัมีผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม ท่ีท ำให้ชุดชั้นในกลำยเป็นสินคำ้ประเภท
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แฟชัน่ท่ีผูผ้ลิตมีกำรพฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยัดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ ตลอดเวลำ ไม่ว่ำ
จะเป็นชุดชั้นในท่ีช่วยในกำรลดน ้ ำหนัก ชุดชั้นในระบำยอำกำศส ำหรับกำรออกก ำลงักำย เป็นตน้ 
(รำยงำนปะจ ำปี บมจ.ซำบีน่ำ, 2556:22 - 23)  
  จำกผลกำรวิจัยของ อรอุมำ รักษิตำนนท์ (2548:128) ท่ีได้ท  ำกำรศึกษำเก่ียวกับ
พฤติกรรมกำรซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงไทย พบว่ำ ผูห้ญิงไทยส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของ
ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรใช้งำน (Function) กล่ำวคือ กำรซ้ือชุดชั้นในเพื่อกำรสวมใส่ เน้นในเร่ือง
ของกำรกระชบัสัดส่วนให้รูปร่ำงดูสวยงำม มีทั้งส่วนเวำ้ส่วนโคง้ แต่เม่ือยุคสมยัเปล่ียนแปลงไป  ท ำ
ใหเ้ห็นวำ่มีปัจจยัส ำคญัหลำยประกำรท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงในแต่ละคร้ังไม่วำ่
จะเป็นเร่ืองของแฟชัน่ ควำมล ้ ำสมยัของเทคโนโลยีท่ีสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้มีรูปลกัษณ์แปลกใหม่ 
และส่ือโฆษณำต่ำงๆท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคเป็นอย่ำงมำก ตวัอย่ำงเช่น กำรให้ดำรำนักแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงมำเป็นตวัแทนในกำรน ำเสนอสินคำ้ท ำให้เป็นแรงผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัสินคำ้และตรำ
สินคำ้มำกยิ่งข้ึน โดยอตัรำกำรซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงในปัจจุบนัอยู่ท่ี 10 - 12 ตวัต่อคนต่อปี และมี
แนวโน้มกำรซ้ือท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มผูห้ญิงวยัท ำงำนซ่ึงมีอ ำนำจในกำรซ้ือสูง 
รวมถึงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีขนำดใหญ่ เร่ิมตั้งแต่อำยุ 15 ปีข้ึนไป อนัเป็นช่วงอำยุท่ีมีควำมสนใจใน
เร่ืองของควำมสวยควำมงำม และมีควำมตอ้งกำรท่ีจะดูแลตวัเองใหดู้ดีอยูต่ลอดเวลำเม่ือเขำ้สังคม และ
คน้หำส่ิงใหม่ๆ เพื่อน ำมำเสริมสร้ำงบุคลิกภำพใหเ้กิดควำมมัน่ใจมำกยิง่ข้ึน (สยำมธุรกิจ,2555: ออนไลน์)  
  กรุงเทพมหำนคร เป็นมหำนครแห่งสีสันท่ีหลำกหลำย เป็นศูนยร์วมทั้งในดำ้นกำรคำ้ 
แหล่งช็อปป้ิงท่ีน ำเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆ และนับเป็นตลำดท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  (กรม
เจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ, 2556: ออนไลน์) เพรำะมีจ ำนวนประชำกรเพศหญิงสูงถึง 2,981,889 คน 
ซ่ึงมีจ ำนวนมำกกวำ่ประชำกรเพศชำยอยูร้่อยละ 10.83 (ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน, 2554: ออนไลน์) 
ท  ำให้ห้ำงสรรพสินคำ้ชั้นน ำตั้งข้ึนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร  อำทิเช่น สยำมพำรำกอน ดิ เอ็มโพ
เรียม เซ็นทรัล โรบินสัน บ๊ิกซี  เทสโกโ้ลตสั เป็นตน้ ซ่ึงเน้นกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ส ำหรับผูห้ญิงท่ี
หลำกหลำย โดยเฉพำะสินค้ำประเภทชุดชั้นในท่ีให้ผูบ้ริโภคได้เลือกซ้ือเลือกหำเป็นจ ำนวนมำก 
ปัจจุบนัตลำดชุดชั้นในในประเทศไทยมีมูลค่ำประมำณ 12,000 ล้ำนบำท คร่ึงหน่ึงของมูลค่ำตลำด
โดยรวมมำจำกกำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นทำงช่องทำงห้ำงสรรพสินคำ้ (สยำมธุรกิจ, 2555: ออนไลน์) ซ่ึงแบ
รนด์ท่ีมีควำมเคล่ือนไหวในตลำดมำกท่ีสุดคือ วำโก้ ถือเป็นแบรนด์ผูน้  ำในตลำดสินค้ำชุดชั้นใน 
รองลงมำไดแ้ก่ ซำบีน่ำ ไทรอมัพ ์และแบรนด์ชั้นน ำจำกต่ำงประเทศอยำ่งเช่น ไคร่ำ เมเดนฟอร์ม  ลำ
เซ็นซ่ำ วิคตอเรีย ซีเคร็ต ซ่ึงแบรนด์ต่ำงๆเหล่ำน้ีมุ่งเน้นผูบ้ริโภคในตลำดพรีเม่ียม เน้นคุณภำพของ
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สินคำ้และนวตักรรมท่ีล ้ ำสมยัมำเป็นจุดเด่นในกำรแข่งขนั  อีกทั้งยงัให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของรำคำ
เป็นหลกัเพื่อใหผู้บ้ริโภคจบัตอ้งได ้(ไทยโพสต,์ 2556: ออนไลน)์ 
  จำกแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของยคุสมยัและควำมส ำคญัของชุดชั้นในท่ีมีต่อผูห้ญิง 
ท ำให้ผูศึ้กษำมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนครในกำรซ้ือชุดชั้นในสตรี 
เพื่อจะไดน้ ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปสร้ำงสรรคแ์ละพฒันำผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซ่ึงเป็น
กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงและควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ไดม้ำกท่ีสุด  
 
วตัถุประสงค์เพือ่กำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือชุดชั้นในสตรีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
  1. ท ำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงและน ำข้อมูลไปพฒันำ
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 
  2. ท ำใหท้รำบถึงส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นผลิตภณัฑ์ ดำ้นรำคำ ดำ้นกำร
ส่งเสริมทำงกำรตลำด และดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี 
  3. สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผน และเลือกใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ี
เหมำะสมกับผู ้บ ริโภคท่ีมีลักษณะแตกต่ำงกัน และพฤติกรรมกำรซ้ือแตกต่ำงกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
 
นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กำรซ้ือชุดชั้นในจำกหำ้งสรรพสินคำ้ของผูบ้ริโภค โดย
ผำ่นกระบวนกำรตดัสินใจท่ีมีปัจจยัดำ้นต่ำงๆทั้งปัจจยัส่วนบุคคลภำยใน และปัจจยัภำยนอกท่ีมีผลต่อ
กำรตดัสินใจซ้ือ 
  ผู้บริโภค หมำยถึง ผูห้ญิงท่ีมีอำยุ 15 - 59 ปีท่ีอำศยัอยู่ในกรุงเทพมหำนครท่ีเคยซ้ือ
และใชชุ้ดชั้นในสตรี 

ชุดช้ันในสตรี หมำยถึง ชุดท่ีสวมใส่ภำยในของสตรีก่อนท่ีจะสวมใส่ชุดชั้นนอก หรือ
ชุดท่ีใชส้วมภำยใตเ้คร่ืองแต่งกำยปกติส ำหรับผูห้ญิง  เช่น เส้ือชั้นใน กำงเกงชั้นใน เป็นตน้ 
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   ห้ำงสรรพสินค้ำ หมำยถึง ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำหลำกหลำย
ประเภทแยกเป็นแผนกต่ำงๆ โดยไม่มีกำรขำยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.) หำ้งสรรพสินคำ้ระดบัสูง  คือ หำ้งสรรพสินคำ้ท่ีมีขนำดใหญ่ตั้งอยู่

ใจกลำงเมืองหรือยำ่นธุรกิจของกรุงเทพมหำนครซ่ึงจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทชุดชั้นในสตรีท่ีมี

ตรำสินคำ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในรำคำท่ีสูง 

2.) หำ้งสรรพสินคำ้ระดบักลำง คือ หำ้งสรรพสินคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยสินคำ้

ประเภทชุดชั้นในสตรีท่ีมีตรำสินคำ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในรำคำปำนกลำง -  

ค่อนขำ้งสูง 

 


