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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสิ นค้าของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เวย์ โปรตีนของบริษัท
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีในตราสิ นค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพความสัมพันธ์
กับความภักดีในตราสินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัว อย่ า งคื อ ผู ้บ ริ โภคที่ เ คยซื้ อ และรั บ ประทานผลิ ต ภัณ ฑ์เ วย์โ ปรตี น ของบริ ษัท FITWHEY ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้ประมาณ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งส่วนมากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนผ่านทางแอพพลิเคชัน่ และเว็บไซต์ของบริ ษทั FITWHEY โดยยีห่ อ้
ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนยีห่ อ้ VITAXTRONG: VX มากที่สุด และที่สาคัญ
ผูบ้ ริ โภคยังมีพฤติกรรมการบริ โภคเวย์โปรตีนอย่างสม่าเสมอ
ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ 0.01 ในขณะที่ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่ อ ความภักดีในตราสิ นค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั
FITWHEY ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัย สาคัญที่ 0.01 และคุ ณ ภาพความสัมพัน ธ์ มี
อิทธิพลต่อความภักดีในตราสิ นค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01
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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
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั พฤติกรรมและการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้สภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามไปด้วย โดยเฉพาะรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตหรื อการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในแต่ละวันที่เต็มไปด้วยความเร่ งรี บทั้งการทางาน การเดินทาง หรื อการทากิจกรรมต่าง ๆ
ทาให้เกิดการละเลยการดูแลสุ ขภาพของตนเองในบางครั้ง จนเกิดการเจ็บป่ วยหรื อมีร่างกายที่อ่อนแอได้ง่าย โดย
พบว่าส่ วนใหญ่เกิดจากปั ญหาสาคัญ 2 ประการ ประการแรก คือมีรูปแบบการเลือกรับประทานอาหารที่ เรี ยบง่าย
และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ครบถ้วน เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารสาเร็ จรู ปหรื ออาหารเร่ งด่วน (fast food) เป็ นต้น
กล่าวคือ หากมีการรับประทานอาหารดังกล่าวติดต่อกันเป็ นเวลานานย่อมทาให้ร่างกายอาจเกิดการเสียสมดุลซึ่ง
เป็ นสาเหตุ สาคัญที่ ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสู ง โรคความดันโลหิตสูง
หรื อโรคเบาหวาน เป็ นต้น และประการสุ ดท้าย คือ มีรูปแบบการดาเนินชีวิตทาให้การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย
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ลดลง เช่น การนัง่ ทางานอยู่กบั โต๊ะทางานเป็ นเวลานาน หรื อการไม่มีเวลาออกกาลังกายเป็ นประจา เป็ นต้น
(ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2548; นาฏอนงค์ นามบุดดี, 2558)
จากที่กล่าวมาทาให้ในปั จจุบนั มีผบู ้ ริ โภคบางกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับเรื่ องสุ ขภาพและการออกกาลังกาย
ตามสโลแกนที่ ว่า “Work Life Balance” ซึ่ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ เลือกบริ โภคเฉพาะอาหารที่ สะอาดและมีคุณค่ าทาง
โภชนาการเหมาะสมกับร่ างกายเท่านั้น เช่ น การบริ โภคอาหารคลีน อาหารเพื่อสุ ขภาพหรื ออาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพ เป็ นต้น จนทาให้เกิดเป็ นกระแสสังคมอย่างต่อเนื่อง (นาฏอนงค์ นามบุดดี, 2558) สอดคล้องกับผลสารวจ
จากมินเทล บริ ษทั วิจยั การตลาดระดับโลก ระบุว่าผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกมากกว่าร้อยละ 79 ต้องการทานอาหารที่ มี
โภชนาการที่ดีข้ ึน ในขณะที่ร้อยละ 76 อยากมีชีวิตที่สมดุล และมากกว่าร้อยละ 73 จะปฏิวตั ิตนเองด้วยการ
ออกกาลังกายให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลสารวจผูบ้ ริ โภคชาวไทย พบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 48 กาลัง
เริ่ มปฏิวตั ิการบริ โภคในอีก 1 ปี ข้างหน้าเพื่อทาให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีข้ ึน และในกลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ประมาณ
ร้อยละ 90 จะรับประทานผลไม้รวมถึงผักต่าง ๆ ให้มากยิง่ ขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 53 มีวางแผนที่จะลดการบริ โภค
เนื้อสัตว์ และร้อยละ 45 จะปฏิบตั ิตามแนวทางชีวจิตหรื อมังสวิรัติ ยิง่ ไปกว่านั้นจากผลสารวจของคนเมืองยุคใหม่
จะค่อย ๆ ปรับวิถีชีวิตหรื อความชอบของตนเองเพื่อไปบริ โภคอาหารที่สดใหม่ มีคุณประโยชน์ครบครัน และจาก
ธรรมชาติ ที่ไม่มีการปรุ งแต่งโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่ต ้องการเพิ่มกล้ามเนื้ อและต้องใช้ระยะเวลาเวลาในการ
เสริ มสร้างกล้ามเนื้อดังกล่าวค่อนข้างนานจึงสามารถจะแสดงผลลัพธ์ที่ชดั เจนได้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคต้องอาศัย
ปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยกระตุน้ การทางานของร่ างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม วิตามิน และแร่ ธาตุต่าง ๆ เป็ น
ต้น โดยพบว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้างกล้ามเนื้อได้เป็ นอย่างดี ซึ่งผูบ้ ริ โภครู ้จกั กัน
ในชื่อ “เวย์โปรตีน” ที่มีคุณลักษณะพิเศษของโปรตีนเสริ มที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายง่ายเพียง 1 ชัว่ โมง เมื่อ
เทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในรู ปแบบปกติที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาดูดซึมประมาณ 3-4 ชัว่ โมง จึงถือได้ว่าเวย์โปรตีน
มีความเหมาะสม สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตของกล้ามเนื้ อและเป็ นที่นิยมในกลุ่มของผูบ้ ริ โภค
ที่รักสุขภาพและต้องการดูแลตัวเองอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะนักกีฬา นักเพาะกาย ผูบ้ ริ โภคที่ดูแลรู ปร่ างและสัดส่ วน
ของร่ างกาย เทรนเนอร์ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกกาลังกาย และบุคคลที่รักการออกกาลังกาย เป็ นต้น ทาให้เกิด
ความต้องการในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ทรงปราชญ์ ผาบไชย และวรัท วินิท, 2559)
เพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่ากระแสของการรักสุขภาพและความต้องการมีรูปร่ างที่ดีของผูบ้ ริ โภค ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY มีการเติบโตขึ้นซึ่งเห็นได้จากการแนะนาการบริ โภคอาหาร
เสริ มเวย์โปรตีนควบคู่ไปกับการออกกาลังกาย ซึ่งเป็ นเหตุสาคัญที่ทาให้บริ ษทั FITWHEY เกิดความสนใจ
และเริ่ มนาผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนจากประเทศอเมริ กาเข้ามาจัดจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนไทยในหลากหลาย
ช่องทางจนประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ องและมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นจากการที่กล่าวมาเป็ นเหตุ ผล
สาคัญที่ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าของผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
เวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อสารวจมุมมองทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริ โภคเวย์โปรตีน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นแนวทางในการช่วยให้บริ ษทั FITWHEY เข้าใจความต้องการและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและหลากหลาย ตลอดจน
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สามารถรักษาฐานผูบ้ ริ โภครายเก่าและสร้างฐานผูบ้ ริ โภครายใหม่ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนทาให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการและเกิดความคุม้ ค่า
กับการลงทุนในธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีใน
ตราสินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพความสัมพันธ์กบั ความภักดีในตราสินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั
FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจยั
(1) ขอบเขตด้า นประชากรได้แ ก่ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ เ คยบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์เวย์โปรตี น ของบริ ษ ัท
FITWHEY ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย ปั จ จัย ด้านองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีในตราสิ นค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY สุ ดท้ายคือ
(3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้น ฐานเพื่อการศึกษา และพัฒนารู ปแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณภาพความสัมพันธ์และความภักดีในตราสินค้าเวย์
โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์
กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณภาพความสัมพันธ์และความภักดีในตรา
สิ นค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ใน
ครั้งต่อไป และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ได้
ทราบถึงปัจจัยด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีในตราสินค้าเวย์โปรตีนของ
บริ ษ ัท FITWHEY ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเกิ ดความเข้าใจและเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการดาเนินงาน สามารถกาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1. การบริ โภคหรื อการซื้อของผูบ้ ริ โภคเกิดจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย แรงจูงใจ การเรี ยนรู ้
การรับรู ้ และทัศนคติ ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคโดยตรง (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์, ศุภร เสรี รัตน์, ปณิ ศา มีจินดา, อรทัย เลิศวรรณวิทย์,ปริ ญ ลักษิตานนท์ และคณะ, 2552; Schiffman
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& Kanuk, 2009) เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โ ภคที่ ท าให้ผูบ้ ริ โ ภคได้รับความพึง พอใจสู งสุ ด ซึ่ งประกอบด้ว ยองค์ประกอบตาม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (product attributes) คอตเลอร์ และแคลเลอร์ (Kotler, & Keller, 2009) ได้จาแนก
องค์ประกอบของผลิต ภัณ ฑ์ออกเป็ น 5 ลัก ษณะคื อ (1) ด้านผลิต ภัณ ฑ์หลัก (2) ด้านผลิต ภัณ ฑ์พ้ืน ฐาน
(3) ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (4) ด้านผลิตภัณฑ์ส่วนควบ (5) ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพ
2. คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) คือปฏิกิริยาการรับรู ้ของแต่ละบุคคลที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูข้ ายในระยะยาว (Morgan & Hunt, 1994; Holmlund, 2001) หรื อเป็ น
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Palmatier, et al., 2006) ในขณะที่มุมมองของผูผ้ ลิตคุณภาพ
ความสัมพันธ์มีส่วนช่วยในการประเมินคุณลักษณะต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคเพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งหรื อพัฒนา
ตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Wong, et al., 2007) โดยองค์ประกอบของ
คุณภาพความสัมพันธ์ประกอบด้วยปั จจัยที่สาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่ ด้านความผูกพัน ด้านความพึงพอใจ และ
ด้านความไว้วางใจ (Chen, et al., 2011)
3. ความภัก ดี ต่ อตราสิ น ค้า หมายถึง ความซื่ อสัต ย์หรื อความตั้ง ใจจริ งของผูบ้ ริ โ ภคที่ ต ้องการ
สนับสนุ นในธุรกิจนั้น ๆ ด้วยความเต็มใจและยินดีอย่างสม่าเสมอเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน (อดุลย์ จาตุรงค์กุล,
2546; Oliver, 1999; Orel & Kara, 2014) รวมไปถึงพฤติ กรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเดิ มซ้ า ๆ อยู่เป็ น
ประจา แบบคงเส้นคงวา ของผูบ้ ริ โภคที่เกิดจากการมีทศั นคติเชิงบวกต่อตราสินค้า ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์หรื อการ
บริ การของผูบ้ ริ โภค หรื อเกิดจากความผูกพัน เช่น ความเชื่อมัน่ รักและศรัทธาต่อตราสิ นค้าหนึ่ง ๆ จนยาก
เกินกว่าที่จะเปลี่ยนใจ เป็ นต้น (สาธิยา เถื่อนวิถี, 2555; Jacoby & Chestnut, 1978; Mowen, & Minor, 1998)
ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวที่ว่าความภักดีในตราสิ นค้า เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้าว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้หรื อไม่ อีกทั้งยังเป็ นทัศนคติในเชิงบวกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
บริ การ หรื อตราสิ นค้า ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความผูกพันที่แสดงให้เห็นถึงความรู ้สึกทางจิตใจที่มีต่อตราสินค้า
เช่น ความศรัทธา ความเชื่อมัน่ ต่อตราสิ นค้า เป็ นต้น รวมไปถึงการที่ผบู ้ ริ โภคมีความตั้งใจที่จะชื้อผลิตภัณฑ์
หรื อเข้ารับบริ การอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Assael, 1998; Mowen, & Minor, 1998)
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
นันท์ชญา ศิริ (2556) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คลอลาเจน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารเสริ มคลอลาเจนเนื่องจากต้องการบารุ งผิวพรรณ
และความงาม โดยผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อคือ เพื่อนหรื อคนรู ้จกั และมักซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทน
จาหน่าย ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่จะให้ผผู ้ ลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและ
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มาตรฐานสูงสุด กล่าวคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ได้แก่ ความไว้วางใจและการ
เชื่อมโยงตราสินค้า
ชฎาพร อรชุน (2557) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนมากผูบ้ ริ โภคจะให้
ความคาดหวังในเรื่ องขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่า/คุณประโยชน์เพิม่
และด้านการให้บริ การอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ท้ งั 3 ด้านนี้ ถือว่าเป็ นปั จจัยหลักที่ ผบู ้ ริ โภค
คาดหวังมากที่สุด ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา
ทรงปราชญ์ ผาบไชย และวรัท วินิท (2559) ทาการศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริ มกล้ามเนื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากทุกด้าน โดยส่ วนที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปัจจัย
ย่อยในแต่ละด้าน 3 ลาดับแรก คือ (1) บนบรรจุภณ
ั ฑ์มีเครื่ องหมายรั บของคุณภาพ (2) บนบรรจุภณ
ั ฑ์มี
ข้อความแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และ (3) บนบรรจุภณ
ั ฑ์บอกชื่อและที่อยูข่ องผูผ้ ลิตอย่างชัดเจน ส่งผล
ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาดที่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 คือ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่บริ โภค
สุภตั รา แปงการิ ยา และสุมาลี สว่าง (2561) ทาการศึกษาปัจจัยการรับรู ้คุณค่าที่ลูกค้าได้รับและปัจจัย
คุ ณ ภาพความสัมพัน ธ์ที่ส่งผลต่ อความภัก ดีข องลูก ค้าร้ านขายยาในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัว อย่างที่
แตกต่างกันด้านภูมิภาคทาให้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การรับรู ้คุณภาพสิ นค้า คุณประโยชน์ของ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ คุณภาพความสัมพันธ์ และความ
ภักดีของลูกค้าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
วุฒิชยั นาคบัว และคณะ (2562) ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพที่รับรู ้ได้ ความไว้วางใจ และความ
เพลิดเพลินที่ส่งผลต่อความภักดี ของลูกค้าในธุรกิจศูนย์ออกกาลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่า ความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริ การธุรกิจศูนย์ออกกาลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่ความเพลิดเพลินและคุณภาพที่รับรู ้ได้อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ พบว่า ค่ า อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรต้น ทั้ง หมดที่ ประกอบด้ว ย ความ
เพลิดเพลิน คุณภาพที่รับรู ้ได้และความไว้วางใจมีผลต่อความภักดีของลูกค้าคือ ความเพลิดเพลิน คุณภาพที่
รับรู ้ได้ และความไว้วางใจ ตามลาดับ
อัคบาร์ (Akbar, 2014) ทาการศึกษาเชิงสาเหตุเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผูค้ า้ ปลีกโดยการศึกษา
ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูค้ า้ ปลีก พบว่า การรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์การรับรู ้
ราคา การรั บรู ้คุณภาพการให้บริ การ และการเลือกสรรผลิตภัณ ฑ์เป็ นสิ่ งเกิดขึ้นก่อนความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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อัสมายาดี และฮาร์ ตินี่ (Asmayadi and Hartini, 2015) ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพ
การบริ การและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความภักดีของลูกค้าผ่านคุณค่าทางอารมณ์และหน้าที่ในตลาด
พื้นเมืองปอนเตียนัคทางตะวันตกของกาลิมนั ตันประเทศอินโดนีเซีย พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล
ต่อความภักดีของลูกค้าและคุณค่าทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในตลาดพื้นเมืองปอนเตียนัค
สุ กนั ดินี่และคณะ (Sugandini, et al., 2017) ทาการวิจยั เกี่ยวกับการอิทธิพลของคุณภาพความสัมพันธ์
และความพึงพอใจที่ส่งต่อความภักดีในกลุ่มซัพพลายเออร์ในประเทศอินโดนี เซีย พบว่า ความไว้วางใจและ
ความพึงใจหรื อคุณภาพความสัมพันธ์ในเชิงบวกมีผลต่อความภักดีอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
กรอบแนวความคิด
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
- ด้านผลิตภัณฑ์หลัก (core product)
- ด้านผลิตภัณฑ์พ้นื ฐาน (basic product)
- ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (expected)
product)
คุณภาพความสัมพันธ์
- ด้านความผูกพัน (commitment)
-ด้านความพึงพอใจ (satisfaction)
- ด้านความไว้วางใจ (trust)

ความภักดีในตราสินค้าเวย์โปรตีน
ของบริษัท FITWHEY
- ด้านทัศนคติ
(attitudinal loyalty)
- ด้านพฤติกรรม
(behavioural loyalty)

สมมติฐานการวิจยั
(1) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ (2) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ (3) คุ ณภาพความสัมพันธ์มีอิทธิ พลต่อความภักดีในตราสิ นค้าเวย์โปรตีน ของบริ ษทั FITWHEY ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อและรับประทานผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน
ของบริ ษทั FITWHEY ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติ
ที่ 0.05 ตามวิธีการคานวณของคอคแรน (Cochran,1977) ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทา
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การแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยโประแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics analysis) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลในแต่ละส่วน (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
(inferential statistics analysis) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม
สรุปผลการวิจยั
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้ประมาณ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากบริ โภคผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนเป็ นประจาทุกวัน และเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์
เวย์โปรตี นยี่ห้อ VITAXTRONG: VX, DYMATIZE NUTRITION และ BAMM!! มากที่ สุดเป็ น 3 ลาดับแรก
และผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้านพบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นผลิตภัณฑ์หลักมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนมีส่วนช่วยเสริ มสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 ในขณะที่ ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มี
อิทธิ พลต่ อความจงรั ก ภักดีในตราสิ น ค้าเวย์โปรตี นของบริ ษ ัท FITWHEY อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 และ
สุ ดท้ายผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าคุณภาพความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความภักดีในตรา
สินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01
อภิปรายผลการวิจยั
ผูบ้ ริ โภคส่วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีพฤติกรรมการบริ โภคเวย์โปรตีนอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากผูท้ ี่นิยม
บริ โภคผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูท้ ี่รักการออกกาลังกาย ออกกาลังกายอยู่เป็ นประจาหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกกาลังกาย นอกจากนั้นยังให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เช่น อาหารคลีน
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริ มสร้างความแข็งแรงให้กบั ร่ างกาย เป็ นต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
เวย์โปรตีน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริ มสร้างหรื อซ่อมแซมกล้ามเนื้ อที่อาจเกิดการบาดเจ็บและเสี ย หาย
ระหว่างที่ผบู ้ ริ โภคดาเนินกิจกรรมหรื อออกกาลังกาย เช่น การยกเวทหรื อเวทเทรนนิ่ง เป็ นต้น อีกทั้งยังช่วย
เพิ่มมวลกล้ามเนื้ อให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการสร้างร่ างกายหุ่ นให้แข็งแรง บึกบึนและน่ าเกรงขาม เช่น
นักกีฬาเพาะกาย เป็ นต้น
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สาหรับผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจและทาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผา่ นทาง
เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชั่นของบริ ษทั FITWHEY ได้แก่ เวย์โปรตี นยี่ห้อ VITAXTRONG: VX, DYMATIZE
NUTRITION และ BAMM!! เนื่องจากผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่รับประทานผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนทั้ง 3 ชนิดอยูก่ ่อนแล้ว
หรื อได้รับคาแนะนาจากบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน คนรัก หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกกาลังกาย เป็ นต้น โดย
ผลจากการศึกษาคุณลักษณะทัว่ ไปและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของทรงปราชญ์
ผาบไชย และวรั ท วินิ ท (2559) ที่ ทาการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภค อาเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริ มกล้ามเนื้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อเดิมร้อยละ 80.7 ซึ่งยี่ห้อที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อ ได้แก่ DYMATIZE NUTRITION และพบอีกว่าผลิตภัณฑ์
เวย์โปรตีนที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจและเลือกซื้อนั้นมาจากการเลือกซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
คิดเป็ นร้อยละ 53.0 และยังสอดคล้องกับศิริวรรณ ยังอยู่ และปริ ญญา บรรจงมณี (2560) ที่ทาการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และเพชรบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นสุ ภาพบุรุษ และนิ ยมเลือกซื้อเวย์โปรตีนชนิ ด
คอนเซนเทรท (WPC) มากที่สุด โดยทาการสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ และเว็บไซต์
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามส าคัญกับ องค์ป ระกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์โดยเฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์หลัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน
มีองค์ประกอบสาคัญได้แก่ BCAA ที่มีส่วนช่วยเสริ มสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากยิง่ ขึ้น หรื อทาให้
กล้ามเนื้ อเกิดการกระชับได้มากกว่าการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียว ทาให้ผทู ้ ี่รักการออกกาลังกายหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกาย (fitness trainer) นิ ยมบริ โภคผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนหลังจากทากิจ กรรม
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งเป็ นไปตามรู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั ที่ให้ความสาคัญกับ
เรื่ องสุ ข ภาพและรู ปร่ าง อี ก ทั้ง องค์ป ระกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสนใจรองลงมา คื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ซึ่งเป็ นส่ วนที่ ผบู ้ ริ โภคได้รับเพิ่มเติมหลังจากที่ ซ้ือและ
บริ โภคเวย์โปรตีนเข้าสู่ ร่างกายเรี ยบร้อยแล้ว โดยพบว่าผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนนอกจากมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การเสริ มสร้างกล้ามเนื้ อแล้วยังทาให้กล้ามเนื้ อสามารถฟื้ นตัวได้รวดเร็ ว หรื อเกิดการคงสภาพทาให้สามารถ
ออกกาลังกายได้อย่างต่อเนื่ อง เช่น การได้รับสินค้าสมนาคุณผ่านการสะสมแต้มเมื่อผูบ้ ริ โภคซื้อผลิต ภัณฑ์
หรื อการได้รับดูแลจากผูข้ ายเป็ นอย่างดี เป็ นต้น และลาดับสุดท้ายคือองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน ซึ่งเป็ นส่วนที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้หรื อสัมผัสได้ เช่น ตราสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ ลักษณะ สี กลิน่
รสชาติ ขนาดและคุ ณ ภาพของผลิต ภัณฑ์ เป็ นต้น กล่าวคื อ การให้ค วามสนใจเกี่ ยวกับ สี ข้อความและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของผูบ้ ริ โภคนั้นทาให้ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนมีความเป็ นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น หรื อสามารถเชิญชวนให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ในที่สุด จากผลการศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของคอตเลอร์และแคลเลอร์
(Kotler, & Keller, 2009) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์คือ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคจนเกิดเป็ นความซื่อสัตย์ต่อตราสิ นค้าและมีการซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอย่าง
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ต่ อเนื่ อง สิ่ งที่ จ าเป็ นต้องมี คื อ คุ ณ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ที่ต รงกับความต้องการหรื อเป็ นไปตามความ
คาดหวัง ของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ยังคล้า ยคลึ ง กับงานวิจ ัย ของชฎาพร อรชุ น (2558) ที่
ทาการศึกษาความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภค
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนมากมีความคาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หลักมากที่สุด
รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พ้นื ฐาน ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่ อคุ ณ ภาพ
ความสัม พัน ธ์ โดยพบว่ า องค์ป ระกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ด ้านผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ค าดหวัง มี อิ ทธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์มากที่ สุด รองลงมาคื อ องค์ประกอบของผลิต ภัณฑ์ดา้ นผลิตภัณฑ์หลักและด้านผลิตภัณฑ์
พื้น ฐาน ตามลาดับ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ ความรู ้สึกและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นลาดับต้น ๆ
ได้แก่ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนคุณสมบัติหรื อลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน เช่น
ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้ นตัวได้เร็ ว หรื อสามารถเสริ มสร้างความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนื้ อ
เป็ นต้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจ รับรู ้ หรื อรู ้สึกได้หลังจากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของบริ ษทั
FITWHEY ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดและทฤษฎีของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2552) คอตเลอร์ และ
แคลเลอร์ (Kotler, & Keller, 2009) และ ชิฟแมนและคานุ ค (Schiffman & Kanuk 2009) ที่กล่าวว่าการเลือก
ซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคนั้นเกิดจากปัจจัยภายใน ประกอบด้วย แรงจูงใจ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ และทัศนคติ ซึ่งปั จจัย
เหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อหรื อการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคโดยตรง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภตั รา
แปงการิ ยา และสุ มาลี สว่าง (2561) ที่ ทาการศึกษาปั จจัยการรับรู ้ คุณค่าที่ ลูกค้าได้รับและปั จจัยคุณภาพ
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่ อความภักดีของลูกค้าร้ านขายยาในประเทศไทย พบว่า การรับรู ้ ทางด้านคุณภาพ
สิ นค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลู กค้าร้านขายยาในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอัคบาร์ (Akbar, 2014) ที่ทาการศึกษาเชิงสาเหตุเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูค้ า้ ปลีก พบว่า การ
รับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับรู ้ทางด้านราคา การรับรู ้คุณภาพบริ การและการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความภักดี
ในตราสินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นผลิตภัณฑ์พ้นื ฐานมากที่สุด รองลงมาคือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นผลิตภัณฑ์หลัก และ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ตามลาดับ เนื่ องจากรู ปแบบหรื อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผู ป้ ระกอบการตั้งใจ
สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคผ่านสีสนั ข้อความต่าง ๆ หรื อรายละเอียดที่สาคัญบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้กระบวนการรับรู ้
เชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกิดประสบการณ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนผ่านช่องทางต่าง ๆ
รวมถึงการบริ โภคเวย์โปรตีนหลังจากออกกาลังกายเป็ นประจา หากกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ า ๆ แสดงให้
เห็ นว่าผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับและไว้วางใจ
เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับราคา อีกทั้งมีเนื้อสัมผัสที่ดีและสามารถรับประทาน
ได้ง่าย ซึ่ งคุ ณสมบัติ เหล่านี้ จัดเป็ นคุณสมบัติที่ผบู ้ ริ โภคต้องการเมื่อได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นหาก
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ผูบ้ ริ โภคเกิดความชื่นชอบ ประทับใจและมีความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ย่อม
พัฒนาไปสู่ ความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของอัสมายาดี และฮาร์ ตินี่ (Asmayadi, & Hartini, 2015) ที่ ทาการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริ การ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความภักดีของลูกค้าผ่านคุณค่าทางอารมณ์และหน้าที่ ในตลาดพื้น เมือง
ปอนเตียนัคทางตะวันตกของกาลิมนั ตันประเทศอินโดนีเซีย พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่ อความ
ภักดีของลูกค้าและคุณค่าทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในตลาดพื้นเมืองปอนเตียนัค
สาหรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความภักดีใน
ตราสินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยคุณภาพความสัมพันธ์
ด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันและด้านความพึงพอใจ ตามลาดับ
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประทานมาเป็ นระยะเวลานานและนิ ยมรับประทานกัน
อย่างแพร่ หลาย เช่น กลุ่มนักกีฬา นักเพาะกาย ผูท้ ี่ดูแลรู ปร่ างและสัดส่ วน เป็ นต้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคในยุค
ปัจจุบนั สามารถค้นหาข้อมูลหรื อรับรู ้สิ่งต่าง ๆ ที่ผปู ้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิตตั้งใจนาเสนอผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการ
มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ให้เลือกสรรผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย
ด้ว ยเหตุ น้ ี ทาให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด การเรี ยนรู ้ เข้าใจ เชื่ อใจ ไว้ว างใจ บอกต่ อ และซื้ อซ้ าในที่ สุด ซึ่ ง
คล้ายคลึงกับแนวความคิดของครอ์ท และเทิร์นเนอร์ (Crotts, &Turner,1999) ที่ได้อธิบายระดับของความ
ไว้วางใจว่า ความไว้วางใจที่สามารถพิสูจน์ได้ (verifiable trust) คือความไว้วางใจที่ฝ่ายหนึ่งสามารถทาการ
ตรวจสอบการกระทาของอีกฝ่ ายหนึ่ งได้ตามความสามารถว่า มีความเหมาะสม สมควรต่อการให้ค วาม
ไว้วางใจ และมีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน (reciprocal trust) คือความไว้วางใจที่ท้ งั สองฝ่ ายมีให้ต่ อกัน
(mutual trust) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ กนั ดินี่และคณะ (Sugandini, et al., 2017) ที่ทาการศึกษา
อิทธิ พลของคุ ณ ภาพความสัมพัน ธ์และความพึงพอใจที่ ส่งต่ อความภัก ดีในกลุ่มซัพพลายเออร์ ประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย พบว่ า ความไว้ว างใจและความพึง พอใจ หรื อคุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกของบริ ษ ัท
ซูเปอร์มาร์เก็ตมีอิทธิพลต่อความภักดีในการขายสินค้าของกลุ่มซัพพลายเออร์ (ผูป้ ระกอบการ SMEs จาหน่ายผัก
และผลไม้ในซูเปอร์มาร์ เก็ต) ประเทศอินโดนีเซียอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของวุฒิชยั
นาคบัว และคณะ (2562) ที่ทาการศึกษาคุณภาพที่รับรู ้ได้ ความไว้วางใจ และความเพลิดเพลินที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าในธุรกิจศูนย์ออกกาลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ความเพลิดเพลิน
คุณภาพที่รับรู ้ได้และความไว้วางใจ สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความผูกพันต่อศูนย์ออกกาลังกายจนซึ่ งเป็ น
ปัจจัยที่นาไปสู่ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในที่สุด
ดังนั้น เพื่อให้ก ารด ารงอยู่ในตลาดได้อย่างต่ อเนื่ อง ผูป้ ระกอบการควรหมัน่ เพิ่ มความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคที่ผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการสามารถสร้ างความภักดี ของผูบ้ ริ โภคได้จ ากการพยายามรักษาการ
บริ การและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผา่ นการสร้างคุณค่าทางอารมณ์และการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพราะความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคจัดเป็ นปัจจัยสาคัญในการรักษาอยูใ่ นธุรกิจการแข่งขัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจยั
(1) จากการศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจและให้การ
ตอบรับจากทางบริ ษทั FITWHEY อย่างสม่าเสมอนั้นเป็ นผลมาจากผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของบริ ษทั FITWHEY
มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่เพียงให้ความสาคัญเรื่ องของการเสริ มสร้างความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนื้อเท่านั้น ยัง
มีการออกแบบรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เช่น สี ข้อความ หรื อการแสดงท่าทางที่บ่งบอกถึง
ความแข็งแกร่ งของพรี เซ็นเตอร์บนบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น ตลอดจนคุณสมบัติที่มีส่วนทาให้กล้ามเนื้อมีการฟื้ น
ตัวได้เร็ วและสามารถออกกาลังกายได้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนช่ วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ อ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการจึงควรรักษามาตรฐานการผลิตตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2)
จากการศึกษาข้อมูลด้านลักษณะโดยทัว่ ไป และพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของกลุ่มตัวอย่าง
ตลอดจนคุณภาพความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย ความผูกพัน ความไว้วางใจและความพึงพอใจ สามารถ
นาไปใช้วางแผนหรื อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั
เช่น การส่ งเสริ มทางการตลาดด้วยการโปรโมทสิ นค้าในรู ปแบบการจัดกิจกรรมตามงานกีฬาต่าง ๆ หรื อใน
สถานออกก าลังกาย การประชาสัมพันธ์เกี่ ย วกับผลิต ภัณ ฑ์ผ่านสื่ อโฆษณาทั้งที่ เป็ นแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของ Packaging หรื อการจัดสรรให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เป็ นต้น เพื่อ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และหันมาทดลองบริ โภค
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
สาหรับการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาที่ครอบคลุมไปยังเขตพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย ตลอดจน
ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุ เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ (Aging Society)
ทาให้ผูว้ ิจ ัยและผูท้ ี่มีความสนใจสามารถรับรู ้ถึงสิ่ งที่ ผบู ้ ริ โภคปรารถนาหรื อให้ความสนใจที่แตกต่างกัน
ออกไปทั้งทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อีกทั้งใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูป้ ระกอบการได้ทาการศึกษา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลที่ได้จากการศึกษาทาให้ทราบถึงมุมมอง ความคิดเห็น
และพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนได้ดีมากยิง่ ขึ้น
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