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1 ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 18 
2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทอาหารวางเพื่อ

สุขภาพท่ีเลือกซ้ือ 21 
3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอของอาหารวาง

เพื่อสุขภาพท่ีเลือกซ้ือ 22 
4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลในการเลือกซ้ือ 23 
5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีบริโภค 24 
6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ

อาหารวางเพื่อสุขภาพ 25 
7 จาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือ 26 
8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหาร

วางเพื่อสุขภาพ 27 
9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือ

อาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 28 
10 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน

ผลิตภัณฑท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 29 
11 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา

ท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 30 
12 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานชอง

ทางการจัดจําหนายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 31 
13 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ 

สงเสริมการตลาดท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 32 
14 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 

เศรษฐกิจท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 33 
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15 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
เทคโนโลยีท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 34 

16 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
การเมืองและกฎหมายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวาง 
เพื่อสุขภาพ 35 

17 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
วัฒนธรรมท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 36 

18 สรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสวนเกีย่วของกับ 
การตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพือ่สุขภาพ 37 

19 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน 
ผลิตภัณฑ 38 

      20 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา 39 
21 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานชอง

ทางการจัดจําหนาย 39 
22 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ

สงเสริมการตลาด 40 
23 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 

ผลิตภัณฑท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามเพศ 41 

24 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา
ท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามเพศ 43 

25 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 
จําแนกตามเพศ 44 

26 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 
จําแนกตามเพศ 46 
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27 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก
ตามอายุ 48 

28 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา
ท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามอายุ 50 

29 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 
จําแนกตามอาย ุ 52 

30 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
การสงเสริมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ จําแนกตามอายุ 54 

31 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 56 

32 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา
ท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามรายได
ท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 58 

33 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ 
ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือ
สุขภาพ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 60 

34 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 
จําแนกตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 62 

35 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 64 
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36 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 

ราคาท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตาม
ความถ่ีในการเลือกซ้ือ 66 

37 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
ชองทางการจดัจําหนายท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ
สุขภาพ จําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 68 

38 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
การสงเสริมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ จําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 70 

39 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก
ตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 72 

40 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
ราคาท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตาม 
แหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 74 

41 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ จําแนกตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 77 

42 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน    
การสงเสริมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพือ่
สุขภาพ จําแนกตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 78 

43 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก
ตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 80 

44 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน  
ราคาท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตาม
คาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 82 
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45 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ จําแนกตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 84 

46 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
การสงเสริมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ จําแนกตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 86 

47 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
เศรษฐกิจท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามเพศ 87 

48 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
เทคโนโลยีท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามเพศ 89 

49 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
การเมืองและกฎหมายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ จําแนกตามเพศ 90 

50 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
วัฒนธรรมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามเพศ 91 

51 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
เศรษฐกิจท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามอายุ 92 

52 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
เทคโนโลยีท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก
ตามอาย ุ 93 

53 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
การเมืองและกฎหมายท่ีมีสวนเกี่ยวของกบัการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ
สุขภาพ จําแนกตามอาย ุ 94 
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54 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
วัฒนธรรมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามอายุ 95 

55 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
เศรษฐกิจท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 96 

56 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
เทคโนโลยท่ีีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพ จําแนก
ตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 98 

57 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
การเมืองและกฎหมายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวางเพ่ือ
สุขภาพ จําแนกตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 99 

58 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
วัฒนธรรมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพ จําแนก
ตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 100 

59 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
เศรษฐกิจท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวางเพ่ือสุขภาพ จําแนก
ตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 102 

60 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
เทคโนโลยีท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพ จําแนก
ตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 103 

61 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
การเมืองและกฎหมายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวางเพ่ือ
สุขภาพ  จําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 104 

62 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
วัฒนธรรมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพ จําแนก
ตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 105 
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63 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
เศรษฐกิจท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 107 

64 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
เทคโนโลยีท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก
ตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 108 

65 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจยัส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
การเมืองและกฎหมายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ จําแนกตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 109 

66 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
วัฒนธรรมท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก
ตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 110 

67 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
เศรษฐกิจท่ีมีสวนเกี่ยวของกบัการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก
ตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 111 

68 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
เทคโนโลยีท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 112 

69 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน
การเมืองและกฎหมายท่ีมีสวนเกี่ยวของกบัการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ
สุขภาพ จําแนกตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 113 

70 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกดาน 
วัฒนธรรมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนก 
ตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 115 

71 สรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสวนเกีย่วของกับการ 
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามเพศ 116 
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72 สรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสวนเกีย่วของกับการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามอาย ุ 117 

73 สรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ 
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 119 

74 สรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ 
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ 120 

75 สรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ 
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามแหลงท่ีเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ 122 

76 สรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ 
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ จําแนกตามคาใชจายในการซ้ืออาหารวาง 
เพื่อสุขภาพตอคร้ัง 123 

77 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีสวนเกีย่วของกบั
การตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพือ่สุขภาพเปนรายดาน จําแนกตามเพศ อายุ และ
รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 128 

78 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ 
การตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพเปนรายดาน จําแนกตามความถ่ีในการ 
เลือกซ้ือ แหลงท่ีเลือกซ้ือ และคาใชจายในการอาหารวางเพื่อสุขภาพซ้ือ 131 

79 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ 
การตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพเปนรายดาน จําแนกตามเพศ อายุ และ 
รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 134 

80 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพเปนรายดาน จําแนกตามความถ่ีในการ 
เลือกซ้ือ  แหลงท่ีเลือกซ้ือ และคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพตอ
คร้ัง 137 
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81 แสดงสรุประดับความสําคัญของปจจัยยอยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
ซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 10 อันดับแรก กับปญหายอยของการซ้ือผลิตภัณฑ 
อาหารวางเพื่อสุขภาพ 145 

 


