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สารบัญ 
 
                      หนา 
กิตติกรรมประกาศ          ค 
บทคัดยอภาษาไทย           ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                                                             ฉ 
สารบัญตาราง                                                                                                                                ญ 
บทท่ี 1 บทนํา            1 
 หลักการและเหตุผล          1 
 วัตถุประสงค           2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา         3 
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บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ        4 
 แนวคิดและทฤษฎี          4 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ           7 
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช       11 
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 สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

   ลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑ  
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สวนท่ี 4   ขอมูลปญหาท่ีพบในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของ 
   ผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหมและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 80 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                                    หนา 
 
1     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ     14 
2     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด               14 
3     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน                          15 
4     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ                                        15 
5     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของ    
       ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีใช         17 
6     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตราสินคาของ  
       ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีใช         18 
7     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีใช  
       ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา         20 
8     แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสวนผสมของ  
       ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีคํานึงถึงในการเลือกซ้ือ      21 
9     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพล  
       ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา       22 
10   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามโอกาสในการซ้ือ  
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา         23 
11   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ  
       ลดร้ิวรอยบนใบหนายีห่อเดิมหรือไมเลือกซ้ือยี่หอเดมิ หากผลิตภณัฑท่ีใชอยูใกลหมด   23 
12   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือ    
       ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนายีห่อเดมิ หากผลิตภณัฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีใชอยู 
       ใกลหมดหรือหมด           24 
13   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีไมเลือกซ้ือ  
       ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนายีห่อเดมิ หากผลิตภณัฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีใชอยู 
       ใกลหมดหรือหมด           25 
14    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีท่ีซ้ือ    
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา         26 
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15    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณหรือขนาดของ  
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีซ้ือแตละคร้ัง        27 
16    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนคร้ังในการซ้ือ  
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา         27 
17    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคาใชจายในการซ้ือ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาตอคร้ัง        28 
18     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความนิยมในการซ้ือ  
         ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาแบบครบชุด        28 
19    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือ   
         ผลิตภณัฑลดร้ิวรอยบนใบหนาแบบครบชุด        29 
20    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีไมเลือกซ้ือ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาแบบครบชุด        29 
21    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลของ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา         30 
22    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทของ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาท่ีใชจําแนกตามอาย ุ       31 
23    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตราสินคาท่ีใชของ  
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอาย ุ       33 
24    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลท่ีใช      
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอาย ุ       36 
25    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีอิทธิพล  
        ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอาย ุ     38 
26    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีซ้ือ   
         ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอายุ       39 
27    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายในการซ้ือ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาตอคร้ังจําแนกตามอายุ       41 
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28    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทของ          
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามรายไดตอเดือน      42 
29    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตราสินคาท่ีใชของ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามรายไดตอเดือน      45 
30    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลท่ีใช    
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามรายไดตอเดือน      48 
31    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีอิทธิพล            
        ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามรายไดตอเดือน    50 
32    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีซ้ือ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามรายไดตอเดือน      51 
33    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายในการซ้ือ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาตอคร้ังจําแนกตามรายไดตอเดือน     53 
34    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทของ         
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอาชีพ       54 
35    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตราสินคาท่ีใชของ   
         ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกอาชีพ        57 
36    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลท่ีใช            
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอาชีพ       61 
37    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีอิทธิพล   
        ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอาชีพ     63 
38    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่ีซ้ือ            
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาจําแนกตามอาชีพ       65 
39    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายในการซ้ือ   
        ผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาตอคร้ังจาํแนกตามอาชีพ      67 
40    แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และการแปลผลของปจจัยดานผลิตภัณฑ   
        ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูตอบแบบสอบถาม   69 
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41    แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และการแปลผลของปจจัยดานราคา   
        ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูตอบแบบสอบถาม   73 
42    แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และการแปลผลของปจจัยดานการจัดจําหนาย   
        ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูตอบแบบสอบถาม   74 
43    แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และการแปลผลของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
         ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูตอบแบบสอบถาม    76 
44    แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนา    
        ของผูตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 10 ลําดับแรก     
        ของสวนประสมการตลาดดานตางๆ             78 
45    ปญหาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอยบนใบหนาของผูหญิง 
        ในอําเภอเมืองเชียงใหม          80 
46    ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม         81 


