
 

ซ 
 

สารบาญ 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญัตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงค ์ 3 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 3 
 นิยามศพัท ์ 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 5 
 แนวคิดและทฤษฎี 5 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 8 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 12 
 ขอบเขตการศึกษา 12 
 วธีิการศึกษา 14 
 ระยะเวลาในการศึกษา 16 
 สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 16 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 17 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 19 
 ส่วนท่ี 2   พฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีจากหา้งสรรพสินคา้ 
22 

   

 



 

ฌ 
 

สารบาญ (ต่อ) 
  หน้า 
 ส่วนท่ี 3   พฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินคา้จ าแนกตามอายุ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
และสถานภาพ 

34 
 
 

 ส่วนท่ี 4   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน
สตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ 

102 

 ส่วนท่ี 5   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน
สตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ จ  าแนกตามอาย ุรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  และสถานภาพ 

108 

 ส่วนท่ี 6   ข้อเสนอแนะท่ีผูบ้ริโภคได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการซ้ือชุด
ชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ 

131 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 136 
 สรุปผลการศึกษา 136 
 อภิปรายผล 150 
 ขอ้คน้พบ 152 
 ขอ้เสนอแนะ 155 
               ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 159 

บรรณานุกรม 160 

  
ภาคผนวก 162 
  แบบสอบถาม 163 
  
ประวติัผูเ้ขียน 170 

 
 
 
 



 

ญ 
 

สารบาญตาราง 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 19 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 19 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 20 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 20 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 21 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแรงจูงใจ

ในการซ้ือชุดชั้นใน 22 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะ

การเลือกซ้ือชุดชั้นใน 
 

22 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความถ่ีใน

การซ้ือเส้ือชั้นในโดยเฉล่ียใน 1 ปี 23 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภท

เส้ือชั้นในท่ีซ้ือ 24 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามราคาโดย

เฉล่ียในการซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน 25 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการซ้ือ

เส้ือชั้นในโดยเฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง 25 
ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานท่ี

ซ้ือเส้ือชั้นใน 26 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความถ่ีใน

การซ้ือกางเกงชั้นในใน 1 ปี โดยเฉล่ีย 26 
    

 
 



 

ฎ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภท

กางเกงชั้นในท่ีซ้ือ 27 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามราคาโดย

เฉล่ียในการซ้ือกางเกงชั้นในต่อช้ิน 27 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการซ้ือ

กางเกงชั้นใน ต่อคร้ัง 28 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานท่ี

ซ้ือกางเกงชั้นใน  28 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามตรา

สินคา้ชุดชั้นใน 29 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวนัท่ีซ้ือ

ชุดชั้นใน 30 
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเวลาของ

เดือนท่ีซ้ือชุดชั้นใน 30 
ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามช่วงเวลา

ท่ีซ้ือชุดชั้นใน 31 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเหตุผล

ในการซ้ือชุดชั้นใน 31 
ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม

แหล่งข้อมูลท่ีท าให้รู้จกัหรือทราบข้อมูลเก่ียวกับชุดชั้นในสตรีและ
สถานท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุด 32 

ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามผูท่ี้มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี 33 

 
 
 



 

ฏ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามส่ิงท่ีมี

ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี 33 
ตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามลกัษณะการเลือก

ซ้ือชุดชั้นในจ าแนกตามอาย ุ 34 
ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามความถ่ีในการซ้ือ

เส้ือชั้นในโดยเฉล่ียใน 1 ปี จ  าแนกตามอายุ 35 
ตารางท่ี 28 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามประเภทเส้ือ

ชั้นในท่ีซ้ือโดยปกติจ าแนกตามอาย ุ 36 
ตารางท่ี 29 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามราคาโดยเฉล่ียใน

การซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน จ าแนกตามอาย ุ 38 
ตารางท่ี 30 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามการซ้ือเส้ือชั้นใน

โดยเฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง จ าแนกตามอาย ุ 40 
ตารางท่ี 31 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานท่ีซ้ือเส้ือ

ชั้นใน จ าแนกตามอาย ุ 41 
ตารางท่ี 32 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามความถ่ีในการซ้ือ

กางเกงในโดยเฉล่ียใน 1 ปี จ  าแนกตามอาย ุ 42 
ตารางท่ี 33 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามลกัษณะการเลือก

ซ้ือชุดชั้นในจ าแนกตามอาย ุ 43 
ตารางท่ี 34 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ตามประเภท

กางเกงในท่ีซ้ือโดยปกติจ าแนกตามอาย ุ 44 
ตารางท่ี 35 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามราคาโดยเฉล่ียใน

การซ้ือกางเกงในต่อช้ิน จ าแนกตามอาย ุ 45 
ตารางท่ี 36 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามการซ้ือกางเกงใน

โดยเฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง จ าแนกตามอาย ุ 46 
ตารางท่ี 37 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ตามสถานท่ีซ้ือ

กางเกงใน จ าแนกตามอาย ุ 47 



 

ฐ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 38 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามตราสินค้าชุด

ชั้นในท่ีซ้ือจ าแนกตามอาย ุ 48 
ตารางท่ี 39 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามวนัท่ีซ้ือชุดชั้นใน 

จ าแนกตามอาย ุ 50 
ตารางท่ี 40 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเวลาของเดือนท่ี

ซ้ือชุดชั้นใน จ าแนกตามอาย ุ 51 
ตารางท่ี 41 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามช่วงเวลาท่ีซ้ือชุด

ชั้นใน จ าแนกตามอาย ุ 52 
ตารางท่ี 42 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเหตุผลในการซ้ือ

ชุดชั้นใน จ าแนกตามอาย ุ 53 
ตารางท่ี 43 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแหล่งขอ้มูลท่ีท า

ให้รู้จกัหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ีจ าหน่าย
มากท่ีสุด จ าแนกตามอาย ุ 54 

ตารางท่ี 44 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี จ าแนกตามอาย ุ 55 

ตารางท่ี 45 แสดงจ านวน  ร้อยละ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ตาม ส่ิ ง ท่ี มี
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชุดชั้นใน
สตรี จ าแนกตามอาย ุ 56 

ตารางท่ี 46 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามรูปแบบการซ้ือ
ชุดชั้นใน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 57 

ตารางท่ี 47 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามลกัษณะการเลือก
ซ้ือชุดชั้นในและจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 58 

ตารางท่ี 48 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามความถ่ีในการซ้ือ
เส้ือชั้นในโดยเฉล่ียใน 1 ปี จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60 

 
 



 

ฑ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 49 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามประเภทเส้ือชั้นในท่ี

ซ้ือโดยปกติจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 61 
ตารางท่ี 50 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามราคาโดยเฉล่ียในการ

ซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 63 
ตารางท่ี 51 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามการซ้ือเส้ือชั้นในโดย

เฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 64 
ตารางท่ี 52 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานท่ีซ้ือเส้ือชั้นใน 

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 65 
ตารางท่ี 53 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามความถ่ีในการซ้ือ

กางเกงในโดยเฉล่ียใน 1 ปี  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 66 
ตารางท่ี 54 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามประเภทกางเกงในท่ี

ซ้ือโดยปกติ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 67 
ตารางท่ี 55 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามราคาโดยเฉล่ียในการ

ซ้ือกางเกงในต่อช้ิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 68 
ตารางท่ี 56 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามการซ้ือกางเกงในโดย

เฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 69 
ตารางท่ี 57 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานท่ีซ้ือกางเกงใน 

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 70 
ตารางท่ี 58 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามตราสินคา้ชุดชั้นในท่ี

ซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 72 
ตารางท่ี 59 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามวนัท่ีซ้ือชุดชั้นใน 

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 73 
ตารางท่ี 60 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเวลาของเดือนท่ีซ้ือชุด

ชั้นในจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 74 
ตารางท่ี 61 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามช่วงเวลาท่ีซ้ือชุด

ชั้นใน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 75 



 

ฒ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 62 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเหตุผลในการซ้ือชุด

ชั้นใน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 76 
ตารางท่ี 63 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้

รู้จกัหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุด 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 78 

ตารางท่ี 64 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 79 

ตารางท่ี 65 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็น
อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80 

ตารางท่ี 66 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแรงจูงใจในการซ้ือชุด
ชั้นใน จ าแนกตามสถานภาพ 81 

ตารางท่ี 67 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามลกัษณะการเลือกซ้ือ
ชุดชั้นในจ าแนกตามสถานภาพ 82 

ตารางท่ี 68 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามความถ่ีในการซ้ือเส้ือ
ชั้นในโดยเฉล่ียใน 1 ปี จ  าแนกตามสถานภาพ 83 

ตารางท่ี 69 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามประเภทเส้ือชั้นในท่ี
ซ้ือโดยปกติจ าแนกตามสถานภาพ 85 

ตารางท่ี 70 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามราคาโดยเฉล่ียในการ
ซ้ือเส้ือชั้นในต่อช้ิน จ าแนกตามสถานภาพ 86 

ตารางท่ี 71 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามการซ้ือเส้ือชั้นในโดย
เฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง จ  าแนกตามสถานภาพ 87 

ตารางท่ี 72 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานท่ีซ้ือเส้ือชั้นใน 
จ าแนกตามสถานภาพ 88 

ตารางท่ี 73 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามความถ่ีในการซ้ือ
กางเกงชั้นในโดยเฉล่ียใน 1 ปี จ  าแนกตามสถานภาพ 89 



 

ณ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 74 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามประเภทกางเกงชั้นใน

ท่ีซ้ือโดยปกติจ าแนกตามสถานภาพ 90 
ตารางท่ี 75 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามราคาโดยเฉล่ียในการ

ซ้ือกางเกงชั้นในต่อช้ิน จ าแนกตามสถานภาพ 91 
ตารางท่ี 76 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามการซ้ือกางเกงชั้นใน

โดยเฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง จ  าแนกตามสถานภาพ 92 
ตารางท่ี 77 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานท่ีซ้ือกางเกง

ชั้นใน จ าแนกตามอาย ุ 93 
ตารางท่ี 78 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามตราสินคา้ชุดชั้นในท่ี

ซ้ือจ าแนกตามสถานภาพ 94 
ตารางท่ี 79 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามวนัท่ีซ้ือชุดชั้นใน 

จ าแนกตามสถานภาพ 95 
ตารางท่ี 80 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเวลาของเดือนท่ีซ้ือชุด

ชั้นใน จ าแนกตามสถานภาพ 96 
ตารางท่ี 81 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามช่วงเวลาท่ีซ้ือชุด

ชั้นใน จ าแนกตามสถานภาพ 97 
ตารางท่ี 82 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเหตุผลในการซ้ือชุด

ชั้นใน จ าแนกตามสถานภาพ 98 
ตารางท่ี 83 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้

รู้จกัหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรีและสถานท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุด 
จ าแนกตามสถานภาพ 99 

ตารางท่ี 84 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี จ าแนกตามอาย ุ 100 

ตารางท่ี 85 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี จ าแนกตามสถานภาพ 101 

 



 

ด 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 86 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม

ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด
ชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ 102 

ตารางท่ี 87 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน
สตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ 104 

ตารางท่ี 88 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ 105 

ตารางท่ี 89 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดับความส าคัญของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ 106 

ตารางท่ี 90 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากหา้งสรรพสินคา้ 107 

ตารางท่ี 91 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 108 

ตารางท่ี 92 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้า ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 110 

ตารางท่ี 93 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
หา้งสรรพสินคา้ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 111 

ตารางท่ี 94 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
หา้งสรรพสินคา้ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 113 



 

ต 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 95 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
หา้งสรรพสินคา้ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 115 

ตารางท่ี 96 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 116 

ตารางท่ี 97 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 118 

ตารางท่ี 98 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
ห้างสรรพสินค้า ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 119 

ตารางท่ี 99 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
ห้างสรรพสินค้า ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 121 

ตารางท่ี 100 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
ห้างสรรพสินค้า ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 123 

ตารางท่ี 101 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 125 

 

 

 



 

ถ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 102 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 126 

ตารางท่ี 103 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
หา้งสรรพสินคา้ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 127 

ตารางท่ี 104 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
หา้งสรรพสินคา้ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดส้ถานภาพ 129 

ตารางท่ี 105 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ ชุดชั้ น ในสต รีในก รุงเทพมห านครจาก
หา้งสรรพสินคา้ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 130 

ตารางท่ี 106 แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ี เคยซ้ือและใช้ชุด
ชั้นในสตรี  จ าแนกตามอาย ุ 133 

ตารางท่ี 107 แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใช้ชุด
ชั้นในสตรี  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 136 

ตารางท่ี 108 แสดงพฤติกรรมล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือและใช้ชุด
ชั้นในสตรี  จ  าแนกตามสถานภาพ 139 

ตารางท่ี 109 แสดงค่าเฉล่ียรวม  ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้ 
และปัจจยัยอ่ย 5 ล าดบัแรก 142 

ตารางท่ี 110 แสดงค่าเฉล่ีย  ปัจจยัย่อยล าดบัแรกของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 143 
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ตารางท่ี 111 แสดงค่าเฉล่ีย  ปัจจยัย่อยล าดบัแรกของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 144 

ตารางท่ี 112 แสดงค่าเฉล่ีย  ปัจจยัย่อยล าดบัแรกของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพ 145 

ตารางท่ี 113 แสดงความสัมพนัธ์เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws1H) โดย
เปรียบเทียบกบัวรรณกรรม 3 เร่ือง 146 

ตารางท่ี 114 แสดงความสัมพันธ์เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดย
เปรียบเทียบกบัวรรณกรรม 3 เร่ือง 150 

 


