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ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินค้าของผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เวย์โปรตนีของบริษัท 
FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTOR INFLUENCING THE BRAND LOYALTY IN CONSUMER WHEY 
PROTEIN PRODUCTS OF FITWHEY COMPANY IN BANGKOK METROPOLIS 

กญัฐณา ชลคีรี1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 

 

บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปขององคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ 
คุณภาพความสัมพนัธ์ และความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และคุณภาพความสมัพนัธ์
กบัความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือผู ้บริโภคท่ีเคยซ้ือและรับประทานผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของบริษัท FITWHEY ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 31-40 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และมีรายไดป้ระมาณ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน 
ซ่ึงส่วนมากเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนผา่นทางแอพพลิเคชัน่และเวบ็ไซตข์องบริษทั FITWHEY โดยยีห่อ้
ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจและเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนยีห่อ้ VITAXTRONG: VX มากท่ีสุด และท่ีส าคญั
ผูบ้ริโภคยงัมีพฤติกรรมการบริโภคเวยโ์ปรตีนอยา่งสม ่าเสมอ  
 ผลจากการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบของผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อคุณภาพความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ท่ี 0.01 ในขณะท่ีองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั 
FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 และคุณภาพความสัมพันธ์มี
อิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 
 
ค าส าคญั : ผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีน, องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ,์ คุณภาพความสมัพนัธ,์ ความภกัดีในตราสินคา้ 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were (1) study to general condition of product components, 
relationship quality and brand loyalty in consumer whey protein products of FITWHEY company in 
Bangkok metropolis and (2) study to the relationship of product components and relationship quality with 
brand loyalty in consumer whey protein products of FITWHEY company in Bangkok metropolis. The 
Sample group is 400 people who ate the whey protein in Bangkok. Most respondents were male, aged 
between 31-40 years old. Their graduated with a bachelor's degree. Have a career as private company 
employee and earn about 30,001-40,000 baht per month, most of which choose to buy whey protein products 
through the application and website of FITWHEY. The brands that consumers are interested and chose to 
buy whey protein products, the VITAXTRONG: VX brand most and importantly, consumers also regularly 
consume whey protein. 

The results of the study found the product components influencing to relationship quality because 
of the significantly to 0.01 while found the product components influencing to brand loyalty of whey protein 
products FITWHEY company in Bangkok Metropolis because of the significantly to 0.01 and the last issue 
is the relationship quality components influencing to brand loyalty of whey protein products FITWHEY 
company in Bangkok Metropolis because of the significantly to 0.01. 
 
Keywords: Whey protein products, Product component, Relationship Quality, Brand Loyalty 
 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมเมืองไดเ้ปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้สภาพทาง
สังคมและวฒันธรรมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามไปดว้ย โดยเฉพาะรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  ของบุคคลในแต่ละวนัท่ีเต็มไปดว้ยความเร่งรีบทั้งการท างาน การเดินทาง หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ท าให้เกิดการละเลยการดูแลสุขภาพของตนเองในบางคร้ัง จนเกิดการเจ็บป่วยหรือมีร่างกายท่ีอ่อนแอไดง่้าย โดย
พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาส าคญั 2 ประการ ประการแรก คือมีรูปแบบการเลือกรับประทานอาหารท่ีเรียบง่าย
และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีไม่ครบถว้น เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารส าเร็จรูปหรืออาหารเร่งด่วน (fast food)  เป็นตน้ 
กล่าวคือ หากมีการรับประทานอาหารดงักล่าวติดต่อกนัเป็นเวลานานยอ่มท าใหร่้างกายอาจเกิดการเสียสมดุลซ่ึง
เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดโรคต่าง ๆ  ไดง่้าย เช่น โรคอว้น โรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหิตสูง 
หรือโรคเบาหวาน เป็นตน้ และประการสุดทา้ย คือมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท าให้การเคล่ือนไหวทางร่างกาย
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ลดลง เช่น การนั่งท างานอยู่กบัโต๊ะท างานเป็นเวลานาน หรือการไม่มีเวลาออกก าลงักายเป็นประจ า เป็นตน้       
(ศลัยา  คงสมบูรณ์เวช, 2548; นาฏอนงค ์นามบุดดี, 2558)  

จากท่ีกล่าวมาท าให้ในปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองสุขภาพและการออกก าลงักาย
ตามสโลแกนท่ีว่า “Work Life Balance” ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเลือกบริโภคเฉพาะอาหารท่ีสะอาดและมีคุณค่าทาง
โภชนาการเหมาะสมกบัร่างกายเท่านั้น เช่น การบริโภคอาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ เป็นตน้ จนท าใหเ้กิดเป็นกระแสสงัคมอยา่งต่อเน่ือง (นาฏอนงค ์นามบุดดี, 2558) สอดคลอ้งกบัผลส ารวจ
จากมินเทล บริษทัวิจยัการตลาดระดบัโลก ระบุว่าผูบ้ริโภคทัว่โลกมากกว่าร้อยละ 79 ตอ้งการทานอาหารท่ีมี
โภชนาการท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีร้อยละ 76 อยากมีชีวิตท่ีสมดุล และมากกว่าร้อยละ 73 จะปฏิวติัตนเองดว้ยการ
ออกก าลงักายให้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ารวจผูบ้ริโภคชาวไทย พบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 48 ก าลงั
เร่ิมปฏิวติัการบริโภคในอีก 1 ปีขา้งหนา้เพื่อท าใหต้นเองมีสุขภาพท่ีดีข้ึน และในกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ีประมาณ
ร้อยละ 90 จะรับประทานผลไมร้วมถึงผกัต่าง ๆ  ให้มากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีร้อยละ 53 มีวางแผนท่ีจะลดการบริโภค
เน้ือสตัว ์และร้อยละ 45 จะปฏิบติัตามแนวทางชีวจิตหรือมงัสวิรัติ ยิง่ไปกว่านั้นจากผลส ารวจของคนเมืองยคุใหม่
จะค่อย ๆ  ปรับวิถีชีวิตหรือความชอบของตนเองเพื่อไปบริโภคอาหารท่ีสดใหม่ มีคุณประโยชน์ครบครัน และจาก
ธรรมชาติท่ีไม่มีการปรุงแต่งโดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีต้องการเพ่ิมกลา้มเน้ือและต้องใช้ระยะเวลาเวลาในการ
เสริมสร้างกลา้มเน้ือดงักล่าวค่อนขา้งนานจึงสามารถจะแสดงผลลพัธ์ท่ีชดัเจนได ้ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งอาศยั
ปัจจยัอ่ืนเขา้มาช่วยกระตุน้การท างานของร่างกาย เช่น ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ  เป็น
ตน้  โดยพบว่าผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกลา้มเน้ือไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผูบ้ริโภครู้จกักนั
ในช่ือ “เวยโ์ปรตีน” ท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษของโปรตีนเสริมท่ีสามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายง่ายเพียง 1 ชัว่โมง เม่ือ
เทียบกบัโปรตีนจากเน้ือสตัวใ์นรูปแบบปกติท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาดูดซึมประมาณ 3-4 ชัว่โมง จึงถือไดว้่าเวยโ์ปรตีน
มีความเหมาะสม ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกลา้มเน้ือและเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของผูบ้ริโภค
ท่ีรักสุขภาพและตอ้งการดูแลตวัเองอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะนกักีฬา นกัเพาะกาย ผูบ้ริโภคท่ีดูแลรูปร่างและสดัส่วน
ของร่างกาย เทรนเนอร์หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกก าลงักาย และบุคคลท่ีรักการออกก าลงักาย เป็นตน้ ท าใหเ้กิด
ความตอ้งการในผลิตภณัฑช์นิดน้ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ทรงปราชญ ์ผาบไชย และวรัท วินิท, 2559) 

เพราะฉะนั้นกล่าวไดว้่ากระแสของการรักสุขภาพและความตอ้งการมีรูปร่างท่ีดีของผูบ้ริโภค ส่งผล
ใหผ้ลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY มีการเติบโตข้ึนซ่ึงเห็นไดจ้ากการแนะน าการบริโภคอาหาร
เสริมเวยโ์ปรตีนควบคู่ไปกบัการออกกาลงักาย ซ่ึงเป็นเหตุส าคญัท่ีท าให้บริษทั FITWHEY เกิดความสนใจ
และเร่ิมน าผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนจากประเทศอเมริกาเขา้มาจดัจ  าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคคนไทยในหลากหลาย
ช่องทางจนประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองและมียอดขายเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ดงันั้นจากการท่ีกล่าวมาเป็นเหตุผล
ส าคญัท่ีท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์
เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส ารวจมุมมองทางดา้นทศันคติและพฤติกรรมการ
บริโภคเวยโ์ปรตีน ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการช่วยใหบ้ริษทั FITWHEY เขา้ใจความตอ้งการและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครอบคลุมและหลากหลาย ตลอดจน



4 

 

สามารถรักษาฐานผูบ้ริโภครายเก่าและสร้างฐานผูบ้ริโภครายใหม่ท่ีมีเขา้มาอย่างต่อเน่ือง จนท าให้เกิดการพฒันา
ผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการและเกิดความคุม้ค่า
กบัการลงทุนในธุรกิจ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 (1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปขององคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์คุณภาพความสมัพนัธ ์และความภกัดีใน
ตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และคุณภาพความสมัพนัธก์บัความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั 
FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

(1) ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภัณฑ์เวยโ์ปรตีนของบริษัท 
FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ปัจจัยด้านองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ คุณภาพความสัมพนัธ์ และความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY สุดทา้ยคือ 
(3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา และพฒันารูปแบบ
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์คุณภาพความสมัพนัธแ์ละความภกัดีในตราสินคา้เวย์
โปรตีนของบริษทั FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัคาดหวงัว่าผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์คุณภาพความสัมพนัธ์และความภกัดีในตรา

สินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าหรับการวิจยัใน
คร้ังต่อไป และ )2(  ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ได้
ทราบถึงปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์คุณภาพความสมัพนัธ ์และความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของ
บริษัท FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูบ้ริหารและ ผูท่ี้เก่ียวข้องเกิดความเข้าใจและเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงาน สามารถก าหนดนโยบายและวางกลยทุธท์างการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

แนวคดิและทฤษฎ ี

1. การบริโภคหรือการซ้ือของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การเรียนรู้ 
การรับรู้ และทศันคติ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคโดยตรง (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา, อรทยั เลิศวรรณวิทย,์ปริญ ลกัษิตานนท ์และคณะ, 2552; Schiffman 
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& Kanuk, 2009) เมื่อพิจารณาตามคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภคท่ีท าให้ผูบ้ริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบตาม
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (product attributes) คอตเลอร์และแคลเลอร์ (Kotler, & Keller, 2009) ไดจ้  าแนก
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ลกัษณะคือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์หลกั (2) ด้านผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน                   
(3) ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (4) ดา้นผลิตภณัฑส่์วนควบ (5) ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพ 

2. คุณภาพความสมัพนัธ ์(Relationship Quality) คือปฏิกิริยาการรับรู้ของแต่ละบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูข้ายในระยะยาว (Morgan & Hunt, 1994; Holmlund, 2001) หรือเป็น
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของความสมัพนัธท์างธุรกิจ (Palmatier, et al., 2006) ในขณะท่ีมุมมองของผูผ้ลิตคุณภาพ
ความสมัพนัธม์ีส่วนช่วยในการประเมินคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหรือพฒันา
ตวัผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Wong, et al., 2007) โดยองค์ประกอบของ
คุณภาพความสัมพนัธ์ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ดา้นความผูกพนั ดา้นความพึงพอใจ และ
ดา้นความไวว้างใจ (Chen, et al., 2011) 

3. ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความซ่ือสัตยห์รือความตั้งใจจริงของผูบ้ริโภคท่ีต้องการ
สนับสนุนในธุรกิจนั้น ๆ  ดว้ยความเต็มใจและยินดีอยา่งสม ่าเสมอเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน (อดุลย ์จาตุรงคก์ุล, 
2546; Oliver, 1999; Orel & Kara, 2014) รวมไปถึงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมซ ้ า ๆ อยู่เป็น
ประจ า แบบคงเสน้คงวา ของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการมีทศันคติเชิงบวกต่อตราสินคา้ ผูผ้ลิต ผลิตภณัฑห์รือการ
บริการของผูบ้ริโภค หรือเกิดจากความผกูพนั เช่น ความเช่ือมัน่ รักและศรัทธาต่อตราสินคา้หน่ึง  ๆ  จนยาก

เกินกว่าท่ีจะเปล่ียนใจ เป็นตน้ (สาธิยา เถ่ือนวิถี, 2555; Jacoby & Chestnut, 1978; Mowen, & Minor, 1998) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีว่าความภกัดีในตราสินคา้ เป็นผลมาจากการเรียนรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ว่าสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนไดห้รือไม่ อีกทั้งยงัเป็นทศันคติในเชิงบวกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ 
บริการ หรือตราสินคา้ ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากความผูกพนัท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกทางจิตใจท่ีมีต่อตราสินคา้ 
เช่น ความศรัทธา ความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ เป็นตน้ รวมไปถึงการท่ีผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะช้ือผลิตภณัฑ์

หรือเขา้รับบริการอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต (Assael, 1998; Mowen, & Minor, 1998) 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 นนัทช์ญา ศิริ (2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
คลอลาเจน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารเสริมคลอลาเจนเน่ืองจากตอ้งการบ ารุงผวิพรรณ
และความงาม โดยผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ เพ่ือนหรือคนรู้จกัและมกัซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านตวัแทน

จ าหน่าย ซ่ึงความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะใหผู้ผ้ลิตพฒันาผลิตภัณฑม์ีคุณภาพและ
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มาตรฐานสูงสุด กล่าวคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความไวว้างใจและการ
เช่ือมโยงตราสินคา้ 

ชฎาพร อรชุน (2557) ท าการศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี พบว่า ส่วนมากผูบ้ริโภคจะให้
ความคาดหวงัในเร่ืองขององคป์ระกอบของผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณค่า/คุณประโยชนเ์พ่ิม 
และดา้นการให้บริการอ่ืน ๆ ซ่ึงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ทั้ ง 3 ดา้นน้ี ถือว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภค
คาดหวงัมากท่ีสุด ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา 

ทรงปราชญ์ ผาบไชย และวรัท วินิท (2559) ท าการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑโ์ปรตีนเสริมกลา้มเน้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากทุกดา้น โดยส่วนท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยั
ย่อยในแต่ละดา้น 3 ล  าดบัแรก คือ (1) บนบรรจุภณัฑ์มีเคร่ืองหมายรับของคุณภาพ (2) บนบรรจุภณัฑ์มี
ขอ้ความแสดงส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์และ (3) บนบรรจุภณัฑบ์อกช่ือและท่ีอยูข่องผูผ้ลิตอยา่งชดัเจน ส่งผล
ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.01  คือ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท่ีบริโภค 

สุภตัรา แปงการิยา และสุมาลี สว่าง (2561) ท าการศึกษาปัจจยัการรับรู้คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บและปัจจยั
คุณภาพความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านขายยาในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี
แตกต่างกนัดา้นภูมิภาคท าให้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การรับรู้คุณภาพสินคา้ คุณประโยชน์ของ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ คุณภาพความสัมพนัธ์ และความ
ภกัดีของลูกคา้โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

วุฒิชยั นาคบวั และคณะ (2562) ท าการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ความไวว้างใจ และความ
เพลิดเพลินท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจศูนยอ์อกก าลงักายในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
พบว่า ความไวว้างใจและความภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธุรกิจศูนยอ์อกกาลงักายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงครามอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีความเพลิดเพลินและคุณภาพท่ีรับรู้ไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับ
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า ค่าอิทธิพลของตัวแปรต้นทั้ งหมดท่ีประกอบด้วย ความ

เพลิดเพลิน คุณภาพท่ีรับรู้ไดแ้ละความไวว้างใจมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้คือ ความเพลิดเพลิน คุณภาพท่ี
รับรู้ได ้และความไวว้างใจ ตามล าดบั 

อคับาร์ (Akbar, 2014) ท าการศึกษาเชิงสาเหตุเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูค้า้ปลีกโดยการศึกษา
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความพึงพอใจของผูค้า้ปลีก พบว่า การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑก์ารรับรู้
ราคา การรับรู้คุณภาพการให้บริการ และการเลือกสรรผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงเกิดข้ึนก่อนความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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อสัมายาดี และฮาร์ติน่ี (Asmayadi and Hartini, 2015) ท าการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของคุณภาพ
การบริการและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ผ่านคุณค่าทางอารมณ์และหนา้ท่ีในตลาด
พ้ืนเมืองปอนเตียนคัทางตะวนัตกของกาลิมนัตนัประเทศอินโดนีเซีย พบว่า คุณภาพของผลิตภณัฑม์ีอิทธิพล
ต่อความภกัดีของลูกคา้และคุณค่าทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ในตลาดพ้ืนเมืองปอนเตียนคั 

สุกนัดิน่ีและคณะ (Sugandini, et al., 2017) ท าการวิจยัเก่ียวกบัการอิทธิพลของคุณภาพความสัมพนัธ์
และความพึงพอใจท่ีส่งต่อความภกัดีในกลุ่มซพัพลายเออร์ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ความไวว้างใจและ
ความพึงใจหรือคุณภาพความสมัพนัธใ์นเชิงบวกมีผลต่อความภกัดีอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  

 
กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 (1) องคป์ระกอบของผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อคุณภาพความสมัพนัธ์ (2) องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์
มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ (3) คุณภาพความสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วธิีด าเนินการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและรับประทานผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีน
ของบริษทั FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงก  าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ
ท่ี 0.05 ตามวิธีการค านวณของคอคแรน (Cochran,1977) ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  า

คุณภาพความสัมพนัธ์ 
- ดา้นความผกูพนั (commitment) 
-ดา้นความพึงพอใจ (satisfaction) 
- ดา้นความไวว้างใจ (trust) 
 

องค์ประกอบของผลติภัณฑ์  
- ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั (core product) 
- ดา้นผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน (basic product) 
- ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (expected) 
product) 
 

ความภักดใีนตราสินค้าเวย์โปรตนี
ของบริษัท FITWHEY 
- ดา้นทศันคติ 
(attitudinal loyalty) 
- ดา้นพฤติกรรม 
(behavioural loyalty) 
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การแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีการแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลดว้ยโประแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
(inferential statistics analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุเชิงเสน้ตรง (multiple liner regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และมีรายไดป้ระมาณ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน 
ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากบริโภคผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนเป็นประจ าทุกวนั และเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์
เวยโ์ปรตีนยี่ห้อ VITAXTRONG: VX, DYMATIZE NUTRITION และ BAMM!! มากท่ีสุดเป็น 3 ล าดับแรก 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
เมื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบของผลิตภณัฑใ์นแต่ละดา้นพบว่า องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ดา้นผลิตภณัฑห์ลกัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด โดยเฉพาะประเดน็ผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือใหมี้ความแข็งแรงมากข้ึน  

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพนัธ์
อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.01 ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2  พบว่า องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษัท FITWHEY อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 และ
สุดทา้ยผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่าคุณภาพความสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 

 
อภปิรายผลการวจิยั 

 ผูบ้ริโภคส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีพฤติกรรมการบริโภคเวยโ์ปรตีนอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากผูท่ี้นิยม
บริโภคผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูท่ี้รักการออกก าลงักาย ออกก าลงักายอยู่เป็นประจ าหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกก าลงักาย นอกจากนั้นยงัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เช่น อาหารคลีน 
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และผลิตภณัฑ์เสริมสร้างความแข็งแรงให้กบัร่างกาย เป็นตน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์
เวยโ์ปรตีน เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีช่วยเสริมสร้างหรือซ่อมแซมกลา้มเน้ือท่ีอาจเกิดการบาดเจ็บและเสียหาย
ระหว่างท่ีผูบ้ริโภคด าเนินกิจกรรมหรือออกก าลงักาย เช่น การยกเวทหรือเวทเทรนน่ิง เป็นตน้ อีกทั้งยงัช่วย
เพ่ิมมวลกลา้มเน้ือให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสร้างร่างกายหุ่นให้แข็งแรง บึกบึนและน่าเกรงขาม เช่น 
นกักีฬาเพาะกาย เป็นตน้  
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ส าหรับผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจและท าการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นทาง
เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษทั FITWHEY ได้แก่ เวยโ์ปรตีนยี่ห้อ VITAXTRONG: VX, DYMATIZE 
NUTRITION และ BAMM!! เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับประทานผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนทั้ง 3 ชนิดอยูก่่อนแลว้
หรือไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น เพื่อน คนรัก หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกก าลงักาย เป็นตน้ โดย
ผลจากการศึกษาคุณลกัษณะทัว่ไปและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงปราชญ ์
ผาบไชย และวรัท วินิท (2559) ท่ีท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค อ  าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑโ์ปรตีนเสริมกลา้มเน้ือ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
ยี่ห้อเดิมร้อยละ 80.7 ซ่ึงยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ DYMATIZE NUTRITION และพบอีกว่าผลิตภณัฑ์
เวยโ์ปรตีนท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจและเลือกซ้ือนั้นมาจากการเลือกซ้ือผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ 
คิดเป็นร้อยละ 53.0 และยงัสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ ยงัอยู ่และปริญญา บรรจงมณี (2560) ท่ีท าการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์และเพชรบุรี พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นสุภาพบุรุษ และนิยมเลือกซ้ือเวยโ์ปรตีนชนิด
คอนเซนเทรท (WPC) มากท่ีสุด โดยท าการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นแอพพลิเคชัน่และเวบ็ไซต ์ 
 นอกจากน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะด้าน
ผลิตภณัฑห์ลกั เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัเฉพาะ กล่าวคือ ผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีน
มีองคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่ BCAA ท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือใหมี้ความแข็งแรงมากยิง่ข้ึน หรือท าให้
กลา้มเน้ือเกิดการกระชบัไดม้ากกว่าการออกก าลงักายเพียงอย่างเดียว ท าให้ผูท่ี้รักการออกก าลงักายหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกก าลงักาย (fitness trainer) นิยมบริโภคผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนหลงัจากท ากิจกรรม
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีใหค้วามส าคญักบั
เร่ืองสุขภาพและรูปร่าง  อีกทั้ งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจรองลงมา  คือ 
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเพ่ิมเติมหลงัจากท่ีซ้ือและ
บริโภคเวยโ์ปรตีนเขา้สู่ร่างกายเรียบร้อยแลว้ โดยพบว่าผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนนอกจากมีคุณสมบติัเก่ียวกบั
การเสริมสร้างกลา้มเน้ือแลว้ยงัท าให้กลา้มเน้ือสามารถฟ้ืนตวัไดร้วดเร็ว หรือเกิดการคงสภาพท าให้สามารถ
ออกก าลงักายไดอ้ย่างต่อเน่ือง เช่น การไดรั้บสินคา้สมนาคุณผา่นการสะสมแตม้เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์ 
หรือการไดรั้บดูแลจากผูข้ายเป็นอยา่งดี เป็นตน้ และล าดบัสุดทา้ยคือองค์ประกอบผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑ์
พ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้หรือสัมผสัได ้ เช่น ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ลกัษณะ สี กล่ิน 
รสชาติ ขนาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น กล่าวคือ การให้ความสนใจเก่ียวกับสี ข้อความและ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีแสดงบนบรรจุภณัฑข์องผูบ้ริโภคนั้นท าใหผ้ลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ี 
โดดเด่น หรือสามารถเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในท่ีสุด จากผลการศึกษา
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของผลิตภณัฑใ์นคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของคอตเลอร์และแคลเลอร์ 
(Kotler, & Keller, 2009) ท่ีกล่าวว่าองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์คือ การสร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือเพ่ิม
ความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคจนเกิดเป็นความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้และมีการซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ิมมากข้ึนอยา่ง
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ต่อเน่ือง ส่ิงท่ีจ  าเป็นต้องมีคือ คุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของผูบ้ริโภค ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัคล้ายคลึงกับงานวิจัยของชฎาพร อรชุน (2558) ท่ี
ท าการศึกษาความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค 
อ  าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนมากมีความคาดหวงัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์ลกัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน ตามล าดบั  
 จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์ โดยพบว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวังมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ดา้นผลิตภณัฑ์หลกัและดา้นผลิตภณัฑ์
พ้ืนฐาน ตามล าดับ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นล าดบัตน้ ๆ 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑท่ี์สะทอ้นคุณสมบติัหรือลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 
ผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนมีส่วนช่วยใหก้ลา้มเน้ือฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว หรือสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงใหก้บักลา้มเน้ือ 
เป็นตน้ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ รับรู้หรือรู้สึกไดห้ลงัจากทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนของบริษทั 
FITWHEY ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดและทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552)  คอตเลอร์และ
แคลเลอร์ (Kotler, & Keller, 2009) และ ชิฟแมนและคานุค (Schiffman & Kanuk 2009) ท่ีกล่าวว่าการเลือก
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นเกิดจากปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้และทศันคติ ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือหรือการบริโภคของผูบ้ริโภคโดยตรง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภตัรา 
แปงการิยา และสุมาลี สว่าง (2561) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บและปัจจัยคุณภาพ
ความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านขายยาในประเทศไทย พบว่า การรับรู้ทางดา้นคุณภาพ
สินคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ของลูกคา้ร้านขายยาในประเทศไทย และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอคับาร์ (Akbar, 2014) ท่ีท าการศึกษาเชิงสาเหตุเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูค้า้ปลีก พบว่า การ
รับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์การรับรู้ทางดา้นราคา การรับรู้คุณภาพบริการและการเลือกสรรผลิตภณัฑ์ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ส่วนการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า องค์ประกอบของผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อความภกัดี
ในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑพ้ื์นฐานมากท่ีสุด รองลงมาคือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑ์หลกั และ
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ตามล าดบั เน่ืองจากรูปแบบหรือคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการตั้งใจ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผา่นสีสนั ขอ้ความต่าง ๆ หรือรายละเอียดท่ีส าคญับนบรรจุภณัฑ ์ท าใหก้ระบวนการรับรู้
เชิงทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกิดประสบการณ์การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนผ่านช่องทางต่าง ๆ  
รวมถึงการบริโภคเวยโ์ปรตีนหลงัจากออกก าลงักายเป็นประจ า หากกระบวนการเหล่าน้ีเกิดข้ึนซ ้า ๆ แสดงให้
เห็นว่าผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้การยอมรับและไวว้างใจ 
เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีความเหมาะสมกบัราคา อีกทั้งมีเน้ือสัมผสัท่ีดีและสามารถรับประทาน
ได้ง่าย ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีจัดเป็นคุณสมบัติท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเมื่อได้ล้ิมลองผลิตภณัฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นหาก
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ผูบ้ริโภคเกิดความช่ืนชอบ ประทบัใจและมีความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ย่อม
พฒันาไปสู่ความจงรักภกัดีในผลิตภณัฑ์มากยิง่ข้ึน ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอสัมายาดี และฮาร์ติน่ี (Asmayadi, & Hartini, 2015) ท่ีท าการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการ
และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ผ่านคุณค่าทางอารมณ์และหน้าท่ีในตลาดพ้ืนเมือง
ปอนเตียนคัทางตะวนัตกของกาลิมนัตนัประเทศอินโดนีเซีย พบว่า คุณภาพของผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อความ
ภกัดีของลูกคา้และคุณค่าทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ในตลาดพ้ืนเมืองปอนเตียนคั  

ส าหรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า คุณภาพความสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความภกัดีใน
ตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคุณภาพความสมัพนัธ์
ดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้เวยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณภาพความสมัพนัธด์า้นความผกูพนัและดา้นความพึงพอใจ ตามล าดบั 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการรับประทานมาเป็นระยะเวลานานและนิยมรับประทานกัน
อย่างแพร่หลาย เช่น  กลุ่มนักกีฬา นักเพาะกาย ผูท่ี้ดูแลรูปร่างและสัดส่วน เป็นตน้ ท าให้ผูบ้ริโภคในยุค
ปัจจุบนัสามารถคน้หาขอ้มูลหรือรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตตั้งใจน าเสนอผูบ้ริโภค ตลอดจนการ
มีผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดต่์าง ๆ ใหเ้ลือกสรรผา่นช่องทางการจดัจ  าหน่ายท่ีหลากหลาย  

ด้วยเหตุน้ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ เช่ือใจ ไวว้างใจ บอกต่อและซ้ือซ ้ าในท่ีสุด ซ่ึง
คลา้ยคลึงกบัแนวความคิดของครอท์ และเทิร์นเนอร์ (Crotts, &Turner,1999) ท่ีไดอ้ธิบายระดบัของความ
ไวว้างใจว่า ความไวว้างใจท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ (verifiable trust) คือความไวว้างใจท่ีฝ่ายหน่ึงสามารถท าการ
ตรวจสอบการกระท าของอีกฝ่ายหน่ึงไดต้ามความสามารถว่า มีความเหมาะสม สมควรต่อการให้ความ
ไวว้างใจ และมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (reciprocal trust) คือความไวว้างใจท่ีทั้งสองฝ่ายมีให้ต่อกัน 
(mutual trust) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกนัดิน่ีและคณะ (Sugandini, et al., 2017) ท่ีท าการศึกษา
อิทธิพลของคุณภาพความสัมพนัธ์และความพึงพอใจท่ีส่งต่อความภกัดีในกลุ่มซัพพลายเออร์ ประเทศ
อินโดนีเซีย พบว่า ความไว้วางใจและความพึงพอใจ  หรือคุณภาพความสัมพันธ์เชิงบวกของบริษัท
ซูเปอร์มาร์เก็ตมีอิทธิพลต่อความภกัดีในการขายสินคา้ของกลุ่มซพัพลายเออร์ (ผูป้ระกอบการ SMEs จ าหน่ายผกั
และผลไมใ้นซูเปอร์มาร์เก็ต) ประเทศอินโดนีเซียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของวุฒิชยั 
นาคบวั และคณะ (2562) ท่ีท าการศึกษาคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ความไวว้างใจ และความเพลิดเพลินท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจศูนยอ์อกก าลงักายในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พบว่า ความเพลิดเพลิน 
คุณภาพท่ีรับรู้ไดแ้ละความไวว้างใจ สามารถท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความผกูพนัต่อศูนยอ์อกก าลงักายจนซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความภกัดีของผูบ้ริโภคในท่ีสุด  

ดังนั้นเพ่ือให้การด ารงอยู่ในตลาดไดอ้ย่างต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการควรหมัน่เพ่ิมความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคท่ีผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการสามารถสร้างความภกัดีของผูบ้ริโภคไดจ้ากการพยายามรักษาการ
บริการและคุณภาพของผลิตภณัฑผ์า่นการสร้างคุณค่าทางอารมณ์และการใชง้านผลิตภณัฑ ์เพราะความภกัดี
ของผูบ้ริโภคจดัเป็นปัจจยัส าคญัในการรักษาอยูใ่นธุรกิจการแข่งขนั 



12 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจิยั 
(1) จากการศึกษาองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เวยโ์ปรตีน พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสนใจและให้การ

ตอบรับจากทางบริษทั FITWHEY อยา่งสม ่าเสมอนั้นเป็นผลมาจากผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนของบริษทั FITWHEY 
มีคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีไม่เพียงใหค้วามส าคญัเร่ืองของการเสริมสร้างความแข็งแรงใหก้บักลา้มเน้ือเท่านั้น ยงั
มีการออกแบบรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หม้ีความโดดเด่น เช่น สี ขอ้ความ หรือการแสดงท่าทางท่ีบ่งบอกถึง
ความแข็งแกร่งของพรีเซ็นเตอร์บนบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ตลอดจนคุณสมบติัท่ีมีส่วนท าใหก้ลา้มเน้ือมีการฟ้ืน
ตัวได้เร็วและสามารถออกก าลงักายได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนช่วยลดอาการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ ดังนั้น
ผูป้ระกอบการจึงควรรักษามาตรฐานการผลิตตลอดจนการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (2) 
จากการศึกษาขอ้มูลดา้นลกัษณะโดยทัว่ไป และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตลอดจนคุณภาพความสัมพนัธ์ท่ีประกอบด้วย ความผูกพนั ความไวว้างใจและความพึงพอใจ สามารถ
น าไปใชว้างแผนหรือสร้างกลยทุธท์างการตลาดใหม้ีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั  
เช่น การส่งเสริมทางการตลาดดว้ยการโปรโมทสินคา้ในรูปแบบการจดักิจกรรมตามงานกีฬาต่าง ๆ  หรือใน
สถานออกก าลงักาย การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ผ่านส่ือโฆษณาทั้งท่ีเป็นแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ การปรับเปล่ียนรูปแบบของ Packaging หรือการจดัสรรใหผ้ลิตภณัฑม์ีความหลากหลาย เป็นตน้ เพื่อ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑแ์ละหนัมาทดลองบริโภค  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
 ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาท่ีครอบคลุมไปยงัเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย ตลอดจน
ผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุเน่ืองจากในอนาคตประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) 
ท าให้ผูว้ิจัยและผูท่ี้มีความสนใจสามารถรับรู้ถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคปรารถนาหรือให้ความสนใจท่ีแตกต่างกนั
ออกไปทั้งทางดา้นทศันคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการไดท้ าการศึกษา
และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาท าให้ทราบถึงมุมมอง ความคิดเห็น 
และพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์วยโ์ปรตีนไดดี้มากยิง่ข้ึน 
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