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ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่ือโฆษณาท่ีท าให้

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 69 
ตารางท่ี 4.49 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย
ท่ีตอ้งการ  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 71 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการซ้ือสบู่
สมุนไพรของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 73 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการซ้ือสบู่
สมุนไพรของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 77 

ตารางท่ี 4.52  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคญัท่ีมีผลต่อการซ้ือสบู่
สมุนไพรของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 78 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการซ้ือสบู่
สมุนไพรของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 80 

 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด  82 
ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือสบู่สมุนไพรจ าแนกตามเพศ 83 
ตารางท่ี 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการซ้ือ

สบู่สมุนไพรจ าแนกตามเพศ 86 
ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

ท่ีมีผลต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรจ าแนกตามเพศ 88 
ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี

มีผลต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรจ าแนกตามเพศ 90 
ตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด จ าแนกตามเพศ 92 
ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือสบู่สมุนไพรจ าแนกตามอาย ุ
93 

ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สบู่สมุนไพรจ าแนกตามอาย ุ 97 

ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีมีผลต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรจ าแนกตามอาย ุ 99 

ตารางท่ี 4.63 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี
มีผลต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรจ าแนกตามอาย ุ 101 

ตารางท่ี 4.64 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ 104 

ตารางท่ี 4.65 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายได ้ 105 

ตารางท่ี 4.66 
 

แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
ราคา จ าแนกตามรายได ้ 108 



 

 ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.67 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายได ้ 110 
ตารางท่ี 4.68 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายได ้ 112 
ตารางท่ี 4.69 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด จ าแนกตามรายได ้ 114 
ตารางท่ี 4.70 แสดงขอ้เสนอปัญหา/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือสบู่

สมุนไพร 115 
ตารางท่ี 5.1 ส รุปพฤติกรรมการเลือก ซ้ือและเลือกใช้สบู่ ส มุนไพรของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 118 
ตารางท่ี 5.2 ส รุปพฤติกรรมการเลือก ซ้ือและเลือกใช้สบู่ ส มุนไพรของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 120 
ตารางท่ี 5.3 ส รุปพฤติกรรมการเลือก ซ้ือและเลือกใช้สบู่ ส มุนไพรของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้ 123 
ตารางท่ี 5.4 สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดั

เชียงใหม่ต่อการซ้ือสบู่สมุนไพร 125 
ตารางท่ี 5.5 สรุปปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือ

สบู่สมุนไพรในระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามเพศ 127 
ตารางท่ี 5.6 สรุปปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง

จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรในระดบัสูงท่ีสุดจ าแนกตามอาย ุ 128 
ตารางท่ี 5.7 สรุปปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง

จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรในระดบัสูงท่ีสุดจ าแนกตามรายได ้ 130 
ตารางท่ี 5.8 สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดั

เชียงใหม่ ต่อการซ้ือสบู่สมุนไพรตามล าดบัค่าเฉล่ีย 131 

 


