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บ ารุงผิวหน้า ของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใช้
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 63 

ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้า ของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใช้
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 65 

ตารางท่ี 5.1 แสดงล ำดบัควำมส ำคญัของปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดและปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงน ำเขำ้จำกประเทศเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์
บ ำรุงผวิหนำ้ 71 

ตารางท่ี 5.2 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย  10  ล าดบัแรก 72 

ตารางท่ี 5.3 แสดงปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น
ล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ   73 

ตารางท่ี  5.4 แสดงปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น
ล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 75 

ตารางท่ี 5.5 แสดงปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น
ล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 77 

ตารางท่ี 5.6 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีให้ความส าคญัเป็น 3 ล าดบั
แรกของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 80 

 


