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ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (ส าหรับผูท่ี้เคยซ้ือ  จ  าแนกตาม
อาย ุ
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68 

ตารางท่ี 4.51 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
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จ าแนกตามรายได ้

72 

ตารางท่ี 4.54 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่ายจ าแนกตามรายได ้

73 

ตารางท่ี 4.55 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามรายได ้

74 

ตารางท่ี 4.56 ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

76 

ตารางท่ี 4.57 ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา
จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

78 

ตารางท่ี 4.58 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่ายจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

80 

ตารางท่ี 4.59 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑจ์ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

81 

ตารางท่ี 4.60 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามเพศ 

82 

ตารางท่ี 4.61 ค่าเฉล่ีย และ ระดับท่ีมีผลของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามอาย ุ

83 
 

ตารางท่ี 4.62 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านราคา
จ าแนกตามอาย ุ

86 

ตารางท่ี 4.63 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่ายจ าแนกตามอาย ุ

88 

ตารางท่ี 4.64 ค่าเฉล่ีย และ ระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามอาย ุ
 

90 



 

ฒ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.65 ค่าเฉล่ีย และ ระดับท่ีมีผลของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามรายได ้
92 

ตารางท่ี 4.66 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านราคา
จ าแนกตามรายได ้

95 

ตารางท่ี 4.67 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่ายจ าแนกตามรายได ้

97 

ตารางท่ี 4.68 ค่าเฉล่ีย และ ระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามรายได ้

99 

ตารางท่ี 4.69 ค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

102 

ตารางท่ี 4.70 ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา
จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

105 

ตารางท่ี 4.71 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่ายจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

107 

ตารางท่ี 4.72 ค่าเฉล่ีย และ ระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑจ์ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

109 

ตารางท่ี 5.1 สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามเพศ 

135 

ตารางท่ี 5.2 สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามอายุ 

136 

ตารางท่ี 5.3 
 

ตารางท่ี 5.4 
 

ตารางท่ี 5.5 

สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามเพศ 
สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามอายุ 
สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามรายได ้
 

138 
 

140 
 

141 



 

ณ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.6 สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ย

ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 
142 

ตารางท่ี 5.7 สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามรายได ้

144 

ตารางท่ี 5.8 สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

145 

ตารางท่ี 5.9 สรุปพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามเพศ อาย ุ
และรายได ้

148 

ตารางท่ี 5.10 สรุประดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามเพศ 
อาย ุและรายได ้

149 

 


