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 ฑ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล 

(Personalization) ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารทางออนไลน์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 67 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิง
วยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ จ าแนกตามรายได ้ 69 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยั
ท างานในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ จ  าแนกตามรายได ้ 73 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
ผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ จ าแนกตาม
รายได ้ 75 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ 
จ าแนกตามรายได ้ 78 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านการรักษาความเป็น 
ส่วนตวั  (Privacy) ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารทางออนไลน ์จ าแนกตามรายได ้ 80 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 
(Personalization) ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทางออนไลน ์จ าแนกตามรายได ้ 82 

ตารางท่ี 5.1 แสดงปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
ออนไลนใ์นล าดบัสูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 85 

ตารางท่ี 5.2 แสดงปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
ออนไลน์ในล าดบัสูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามอาย ุ 87 

ตารางท่ี 5.3 แสดงปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
ออนไลน์ในล าดบัสูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 90 



 

 ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทาง

ออนไลนใ์นล าดบัสูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามระดบัรายได ้ 93 

 
 


