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ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ใน 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  เร่ือง มี 

ความปลอดภยัในการใช ้ไม่เกิดการแพ ้ เป็นรายคู่ 52 
   
   



 

 ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.41 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสม 

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  เร่ือง บรรจุภณัฑ ์

สวยงาม   เป็นรายคู่ 53 
ตารางท่ี 4.42 แสดงผลเปรียบเทียบระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา

ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 54 

ตารางท่ี 4.43 แสดงผลเปรียบเทียบระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ
การซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 55 

ตารางท่ี 4.44 แสดงผลเปรียบเทียบระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 56 

ตารางท่ี 4.45 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสม 
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  เร่ือง การ
บริการและการใหค้วามรู้ของพนกังานขาย   เป็นรายคู่ 57 

ตารางท่ี 4.46 แสดงผลเปรียบเทียบระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ
การซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามอาชีพ 58 

ตารางท่ี 4.47 แสดงผลเปรียบเทียบระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามอาชีพ 60 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลเปรียบเทียบระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ
การซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามอาชีพ 61 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.49 แสดงผลเปรียบเทียบระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามอาชีพ 62 

ตารางท่ี 4.50 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสม 
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้น าเขา้  เร่ือง การ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ   เป็นรายคู่ 63 

ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการสรุประดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชั่นวาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้น าเขา้ 66 

ตารางท่ี 5.2 แสดงผลการสรุประดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามเพศ 68 

ตารางท่ี 5.3 แสดงผลการสรุประดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามอาย ุ 69 

ตารางท่ี 5.4 แสดงผลการสรุประดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามสถานภาพ 70 

ตารางท่ี 5.5 แสดงผลการสรุประดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 72 

ตารางท่ี 5.6 แสดงผลการสรุประดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชั่นวาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้น าเขา้  จ าแนกตามอาชีพ 74 

   
 


