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บทคดัยอ่ 

 

การศึกษาอิสระเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงค์เพื่อ  

1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต กรุงเทพมหานคร         

2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต กรุงเทพมหานคร

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ ปัจจยั

ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภค

ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่คือ คือประชากรคน

กรุงเทพมหานครท่ีเคยด่ืมนมเวยโ์ปรตีน จ านวน 400คน ใช้หลกัการค านวณ โดยใช้สูตร 

ของ Taro Yamane ใช้วิ ธีการ สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และ                 

1) มีค  าถามคดักรองเก่ียวกบับุคคลท่ีศึกษา ท างาน หรือ อาศยัในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

กบั 2) เคยซ้ือหรือบริโภคนมเวยโ์ปรตีน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างขึ้นโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม

เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมเวย์โปรตีนของ

ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง



การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยตาม

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคใน

พื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง 

และ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤดิกรรมส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ ย  ท่ีแตกต่างกัน  มีการตัด สินใจ ซ้ือนมเวย์โปรตีนของผู ้บ ริโภคในพื้น ท่ี เขต

กรุงเทพมหานคร  ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมเวย์โปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดคือการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม รองมาคือ 

ทศันคติต่อพฤติกรรม ในขณะท่ีการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงไม่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวย์

โปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด

ดา้นผลิตภณัฑใ์นขณะท่ีปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคใน

พื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

 
Independent study subject Marketing Mix and Planned Behavior Affecting Whey 

Protein Milk Purchasing Decision of Consumers in Bangkok. The objectives were                   

1) To study the purchasing decisions of whey protein consumers in Bangkok, 2) To study 

the purchasing decision of whey protein milk consumers in the area of Bangkok classified 

by personal factors, and 3) To study the marketing mix factors (4Ps) and the conceptual 

factors, the theory of behavioral plans that affect the consumers' decision to buy whey 

protein milk in Bangkok. The sample used in this study was 400 Bangkok residents who 

had drank whey protein milk. Calculations were made using Taro Yamane's formula using 

a convenient sampling method and 1) screening questions for those who study, work or live 

in Bangkok and 2) buy or consume whey protein milk. The research instrument was a 

questionnaire prepared by the researcher divided into 4 parts as follows: Part 1: Information 

about respondents' factors such as gender, age, education level, occupation, and average 

monthly income; Part 2, Marketing Mix Factors questionnaire. Impact on consumers' 

decision to buy whey protein milk in Bangkok This includes products, prices, distribution 

channels, and promotions; Part 3 Conceptual Factors Questionnaire Planning behavior 

theories affecting the purchasing decision of consumers in Bangkok consisted of attitude 

towards behavior. Reference group according to conformity and behavioral control efficacy, 

and part 4, questionnaire on purchasing decision of whey protein milk among consumers in 

Bangkok. 

The results of the study found that Individual factors, gender, age, education level, 

occupation, and average income are different. The consumers’ decision to buy whey protein 



milk in Bangkok was not significantly different at the 0.05 level. Factors based on the theory 

of planned behavior affecting the decision to buy whey protein milk of consumers in 

Bangkok the most was the perception of the ability to control the behavior, followed by the 

attitude towards the behavior. Whereas the reference group conformance did not affect the 

purchasing decision of the consumers in the Bangkok area and marketing mix factors 

affected the purchasing decision of whey protein milk of consumers in Bangkok. For most 

of the products, while the factors of the marketing mix, price, distribution channel 

Promotion There was no effect on consumers' decision to buy whey protein  milk in 

Bangkok. was statistically significant at the 0.05 level  

 

Keyword: Whey protein milk 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

โปรตีน เป็นสารอาหารหลกัประเภทหน่ึง ท่ีท างานหลายอย่างในร่างกาย การทาน

โปรตีนอย่างเพียงพอเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยสร้างเน้ือเยื่อ รักษาและซ่อมแซมเน้ือเยื่อของ

ร่างกายให้กลบัมาสมบูรณ์ องค์ประกอบของร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเน้ือกระดูก และ

อวยัวะต่าง ๆ ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากโปรตีน ฮอร์โมนหลายชนิดและเอนไซม์มากมายท่ี

ท าหน้าท่ีควบคุมกระบวนการท างานของร่างกาย และปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายประกอบ

ขึ้นจากโปรตีน นอกจากน้ีโปรตีนยงัถูกใช้เพื่อผลิตสารแอนติบอด้ีหรือภูมิคุม้กนัในร่างกาย

เพื่อต่อสู้กบัเช้ือโรคอีกดว้ย ถา้หากบริโภคคาร์โบไฮเดรตและไขมนัไม่เพียงพอ โปรตีนก็

สามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนให้แก่ร่างกายได ้ปริมาณโปรตีนท่ีแนะน าให้บริโภคท่ี

บุคคลทัว่ไป ควรได้รับโปรตีนท่ี 1 กรัม ต่อน ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัมต่อวนั เช่น หากนาย ก.

หนกั 50 กิโลกรัม ควรไดร้ับโปรตีน 50 กรัมต่อวนั  ผูท่ี้มีความตอ้งการโปรตีนน้อยกว่าปกติ  



ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังก่อนฟอกไต จ ากดัโปรตีนท่ี 0.6-0.8 กรัมต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อวนั  

ผูท่ี้มีความตอ้งการโปรตีนมากกว่าปกติ เช่น ผูป่้วยท่ีไดร้ับการฟอกไต ผูป่้วยท่ีมีแผลไฟไหม ้

แผลกดทบั ผูป่้วยโรคตบั ผูป่้วยมะเร็ง หรือนักกีฬาท่ีต้องเสริมสร้างกลา้มเน้ือ ควรได้รับ

โปรตีน 1.2-2 กรัม ต่อ น ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อวนั (ศูนยโ์ภชนาการและการก าหนดอาหาร 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ,2562 )  

ธุรกิจการสร้างแบรนดเ์วย ์ เป็นโปรตีนธุรกิจอาหารเสริมเวยโ์ปรตีนท่ีเขา้มาท าตลาด

ในไทยช่วงก่อนนั้น เป็นผลิตภณัฑเ์วยส์ าหรับผูช้ายท่ีตอ้งการสร้างกลา้มเน้ือ ซ่ึงมีหลายยี่ห้อ

โด่งดงัติดตลาดประสบความส าเร็จ โดยส่วนมากจะเป็นแบรนด์ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ 

แบรนด์ท่ีเจ้าของเป็นคนไทยนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่บ้าง แต่น้อยมากหากเทียบกับ         

แบรนดจ์ากต่างประเทศส าหรับธุรกิจเวยโ์ปรตีนในตลาดประเทศไทย (และตลาดในภูมิภาค) 

ยงัเป็นช่องทางการตลาดท่ีมีอนาคตไกล เพราะแนวโนม้การดูแล สุขภาพ และ ความตอ้งการ

ท่ีจะมีรูปร่างท่ีสวยงามของผูช้ายไทย (รวมทั้ง หญิงไทย) ยคุใหม่ มีมากขึ้นกว่าสมยัก่อนมาก 

ท าให้ธุรกิจการสร้างแบรนด์เวยโ์ปรตีน เป็นอีกหน่ึงธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีอนาคต

ไกล และ ยงัไม่มีแบรนด์ไทยเขา้มาแข่งขนักันมากนักนอกจากนั้นการท าตลาดของเวย์ยงั

สามารถมุ่งไปท่ีผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพไดอี้กหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผูห้ญิงท่ีรักสุขภาพตอ้งการ

บ ารุงผิวพรรณ ,  ผูท่ี้ต้องการควบคุมน ้ าหนัก แม้แต่กระทั่งกลุ่มทานมงัสวิรัติท่ีต้องการ

โปรตีนแต่ไม่สามารถบริโภคเน้ือสัตวไ์ด ้  , กลุ่มผูสู้งอายุท่ีตอ้งการโปรตีนคุณภาพในการ

บ ารุงซ่อมแซมร่างกาย ถึงแมว้่าผูบ้ริโภคในกลุ่มเหล่าน้ีอาจจะมีจ านวนน้อยกว่าผูท่ี้ตอ้งการ

ดูแลรูปร่างแต่ก็เห็นไดว้่ายงัมีโอกาสและช่องว่างทางการตลาดท่ีจะสามารถวิจยัพฒันาสร้าง

ผลิตภณัฑ์เวยเ์พื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้หลากหลาย น าไปสู่การสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้

อีกมาก (ธุรกิจเวยโ์ปรตีน ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอนาคตไกล , 2559)  ดว้ยกระแสรัก

สุขภาพเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ปัจจุบนัการออกก าลงักายไดร้ับความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

โดยเป้าหมายหลกัในการออกก าลงักายมีแตกต่างกนัไป เช่น ป้องกันโรค รักษาหุ่น และ



แข่งขนักีฬา เป็นตน้ ส่งผลให้ตลาดผลิตภณัฑ์กลุ่ม Sports Nutrition เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

แต่ในตน้ปี 2563 ประเทศไทยตอ้งพบกบัวิกฤต COVID-19 รัฐบาลสั่งปิดสถานท่ีออกก าลงั

กายและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  distancing) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส 

COVID-19  (สถาบนัอาหาร: Food Intelligence Center , 2564) 

ปัจจุบนัในทอ้งตลาด มีนมมากมายให้เราไดเ้ลือกด่ืมมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็น ทั้งนมววั นมแพะ นมถัว่เหลือง นมจากถัว่ต่างๆ ฯลฯ หรือบางทีก็จะมีลกัษณะพิเศษ 

มากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น นมช่วยหลบัสบาย นมพร่องมนัเนย นมไร้น ้าตาล เป็นตน้ นอกจากนม

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัมีนมอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความตอ้งการอยู่มากในท้องตลาดท่ีนอกจาก

ช่วยเสริมเร่ืองสุขภาพท่ีดี มีจุดเด่นท่ีโปรตีนสูงกว่านมทั่วไปถึง 3 เท่าในรูปแบบของ

ผลิตภณัฑ์นมเวยโ์ปรตีน  เพื่อให้ร่างกายไดโ้ปรตีนในแต่ละวนัท่ีเพียงพอ นมเวยโ์ปรตีนจึง

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีให้โปรตีนสูง มีรสชาติดี รับประทานง่าย และไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การ

เสริมสร้างกล้ามเน้ือเฉพาะกับคนท่ีออกก าลงักายเท่านั้น  แต่ผูสู้งอายุ และผูท่ี้ต้องการ

ควบคุมน ้าหนกัก็สามารถรับประทานนมเวยโ์ปรตีนไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากมีไขมนัและน ้าตาล

ต ่า แต่คอลลาเจนสูง ยอ่ยง่าย และยงัให้แคลเซียมสูงอีกดว้ย  

ด้วยเหตุน้ีเองผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมเวย์โปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร  เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการเพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนรวมถึงการน าไปปรับปรุงแกไ้ข

ในส่วนท่ีบกพร่อง เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในธุรกิจต่อไป 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต 

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ ปัจจยัตามแนวคิด 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Kotler (1997, p.92) ไดก้ล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ 

กลยทุธ์แบบหน่ึงท่ีสร้างความพอใจต่อลุกคา้และกลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีควบคุม

ได้เราเรียกกันว่า (4Ps) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด เพื่อให้เขา้กบัยคุสมยัใหม่จะมีการเพิ่มมาอีก (3Ps) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ 

(Kotler & Keller, 2012) ทฤษฎีทระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค (Buying 

Decision Theory) มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) ผูบ้ริโภคเกิด

การรับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็นของผลิตภณัฑ์ นักการตลาดจึงตอ้งมีการกระตุน้

ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือ การส่งเสริมการขาย เพื่อสร้าง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์นั้นๆ 2) การศึกษาหาขอ้มูล (Information Search) 

เมื่อผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา ก็จะเกิดความตอ้งการในการแสวงหาค าตอบ โดยการคน้หาขอ้มูล

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น แหล่งบุคคล (Personal Source) แหล่งการค้า (Commercial 

Source) แหล่งสาธารณะ (Public Source) แหล่งประสบการณ์ (Experience Source) โดยใน

กระบวนการเสาะแสวงหาน้ี ผูบ้ริโภคไดร้ับส่วนประสมการตลาดมาจ านวนหน่ึง งานของ



นักการตลาดท่ี เก่ียวขอ้งกับกระบวนการในขั้นน้ีก็คือ พยายามจัดขอ้มูลข่าวสารให้ผ่าน

แหล่งการคา้ และแหล่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพทัว่ถึง 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation 

of Alternatives) เมื่อถึงขั้นตอนน้ี ผูบ้ริโภคจะก าหนดเกณฑ์และคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 

เช่นรูปร่าง รูปทรง การให้ประเมินความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ เร่ืองของ

ราคาเหมาะสมคุณภาพ และความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้น ามาเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืนๆ 

นกัการตลาดจะแบ่งเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกั และตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้จกัโดยท่ีตรา

สินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกั 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เมื่อผ่านขั้นตอนการประเมิน

ทางเลือกท่ีกล่าวมาแล้ว ผู ้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการมากท่ีสุด 

เรียงล าดบัคะแนนของความตอ้งการของตนเองต่อผลิตภณัฑ ์และ 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

(Post-Purchase Behavior) จะเป็นประสบการณ์หลงัจากการท่ีไดซ้ื้อผลิตภณัฑม์าบริโภคแลว้

นั้น ผูบ้ริโภคจะเรียนรู้ว่าผลิตภณัฑ์ว่าตอบสนองความตอ้งการไดจ้ริงหรือไม่ ถา้ตอบสนอง

ความตอ้งการไดจ้นเกิดความพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซ ้าค่อนขา้งสูง แต่ในทางตรงกนั

ข้าม ถ้าไม่ตอบสนองความต้องการจนเกิดความไม่พอใจก็จะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ซ้ือซ ้ า

ค่อนขา้งสูง 

ชนิภา ปัตพี (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์มายเวยโ์ปรตีนในจังหวดักรุงเทพมหานคร  ผลวิจยัพบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์มายเวยโ์ปรตีน มี 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมนั้นอยูใ่นระดบั

มาก อนัดับสูงสุด ด้านผลิตภณัฑ์มายเวยโ์ปรตีน คือ วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑม์ายเวยโ์ปรตีน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัสูงสุด ผลิตภณัฑม์ายเวย์

โปรตีนท่ีเลือกซ้ือ คือ ควบคุมน ้าหนัก เผาผลาญไขมนัและคาร์โบไฮเดตร ส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก

ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 



กัญญ์พิชา วรไพสิฐกุล (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวงั

ของ ผู ้บ ริ โภคในการ เลือก ซ้ือ เค ร่ือง ด่ืมพ ร้อม ด่ืม ท่ี ช่วยควบคุมน ้ าหนักในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีมีผลต่อความ

คาดหวงัของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมท่ีช่วยควบคุมน ้ าหนักในเขต

กรุงเทพมหานคร มี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมท่ีช่วยควบคุม

น ้าหนกั ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ (1)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมีความคาตหวงัต่อ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรสชาติกลมกล่อม ด่ืมง่าย ผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติ 100% มีรายละเอียด

ส่วนผสม และสรรพคุณระบุชดัเจนท่ีบรรจุภณัฑ ์และไดร้ับมาตรฐานรับรอง (2) ปัจจยัดา้น

ราคา ผูบ้ริโภคคาตหวงัเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ คุณประโยชน์ และ

สรรพคุณ และ (3) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคสนใจเร่ืองการแนะน าสินคา้ผ่าน

โฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น ส่ือออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์มีการใช้ดารา 

นักร้อง หรือผูม้ีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ มีบริการทดลองชิมรสชาติของเคร่ืองด่ืมฟรี มี

กิจกรรมเปิดตวัเคร่ืองด่ืม แจกของท่ีระลึก แจกรางวลัลด ราคาเคร่ืองด่ืม ณ จุดจ าหน่าย มีการ

ออกงานแสดงสินคา้ตามงานต่างๆ มีสายด่วนผูบ้ริโภคเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนของผลิตภณัฑ์ 

จะช่วยส่งเสริมการขายไดดี้ขึ้น ในขณะท่ีปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมท่ีช่วยควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันน่าจะท าให้การตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของ

ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

น่าจะมีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

 



กรอบแนวคิดการวิจัย 

   ตัวแปรอิสระ (X)            ตัวแปรตาม (Y) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี คือ ท่านท่ีศึกษา ท างาน หรือ อาศัยในพื้นท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงขอ้มูลจาก ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 มีมีประชากร

อยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอยู่ท่ี 5,527,994 คน (ส านักบริหารทะเบียน กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,2564) โดยอา้งอิงจากสูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์2. ดา้นราคา 3.ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  4.ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 

 
ปัจจยัตามแนวคิดทฤษฎีพฤตกิรรมตาม

แผน 

1.ทศันคติต่อพฤติกรรม 

2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

3.การรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤดิกรรม 

การตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีน

ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร 



Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ ระดบัความคลาดเคลื่อนของการ สุ่มกลุ่ม

ตวัอย่าง ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการ สุ่มตวัอย่างแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) และ1) มีค  าถามคดักรองเก่ียวกับบุคคลท่ีศึกษา ท างาน 

หรือ อาศยัในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร กบั 2) เคยซ้ือหรือบริโภคนมเวยโ์ปรตีน 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือนมเวย์โปรตีนของผู ้บริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24 - 40 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนโดยมี  และ รายได้ ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท โดยท่ี

แบบสอบถามการวิจัย ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในแต่ละด้าน 

ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดลองสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม

ปัจจยั ส่วนบุคคล ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ ย  ท่ีแตกต่างกัน  มีการตัด สินใจ ซ้ือนมเวย์โปรตีนของผู ้บ ริโภคในพื้น ท่ี เขต

กรุงเทพมหานคร  ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สมมติฐานที่ 2 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ การรับรู้ความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.384 รองมาคือ ทศันคติต่อ

พฤติกรรม โดยค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.182 และ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่า

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.125 ท าให้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวน้ี สามารถอธิบายความ



แปรปรวนของปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคใน

พื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 47.7 หรือมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 47.7 และมี

ค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ท่ี 0.198 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

Y = 0.801 + 0.384 (การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม) + 0.182 

(ทศันคติต่อพฤติกรรม) + 0.125 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัพฤติกรรมตามแผน 
ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจัย
พฤติกรรมตามแผน 

 
B 

 
Std. 

Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig 

 
F 

 
Sig. 

(Constant) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  
5.ทศันคติต่อพฤติกรรม 
6. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
7.การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม 

0.801 
0.125 
0.017 
0.050 

 
0.068 

 
0.182 
-0.027 
0.384 

0.198 
0.055 
0.054 
0.048 

 
0.045 

 
0.054 
0.040 
0.051 

 
0.113 
0.017 
0.058 

 
0.072 

 
0.184 
-0.030 
0.412 

4.049 
2.284 
.317 

1.051 
 

1.525 
 

3.401 
-0.686 
7.545 

0.000* 

0.023* 

0.751 
0.294 

 
0.128 

 
0.001* 

0.493 
0.000* 

51.038 0.00 

R = 0.691, R2 = 0.477, Adjusted R Square = 0.467, SEE = 0.406 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต กรุงเทพมหานคร จากประชากรตวัอยา่ง 

400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.25 มีอายุระหว่าง 24 - 40 ปี โดยมีจ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 ระดับ

การศึกษา ปริญญาตรีโดยมีจ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชนโดยมีจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 และ รายได้ ระหว่าง 20 ,001 – 

30,000 บาท โดยมีจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  และยงัให้ความเห็นเก่ียวกบัส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของ

ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในแต่ละดา้น ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจยั 

ส่วนบุคคล ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ย ท่ี

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือนมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  ไม่

ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สมมติฐานที่ 2  พบว่า ตวัแปรอิสระดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยพฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเวย์

โปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

คือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 

0.384 รองมาคือ ทศันคติต่อพฤติกรรม โดยค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.182  ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.125  มีผลต่อการปัจจัยทางการเลือกซ้ือ

นมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นราคา (Sig = 0.751) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Sig = 0.294) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Sig = 0.128) การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Sig = 0.493) ทั้งส่ีตวัแปรน้ีไม่มีระดบันยัส าคญั แสดงว่าปัจจยัทางการ



ตลาดและปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

นมเวยโ์ปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัครั้ งน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั

พฤติกรรมตามแผนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมเวย์โปรตีนของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร   เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจของผูป้ระกอบการต่อไปใน

อนาคต ดงัต่อไปน้ี โดยจะท าการเรียงจากค่าท่ี Sig และค่าเบตา้ท่ีมากไปนอ้ย 

1. ปัจจยัพฤติกรรมตามแผน ทศันคติต่อพฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถใน 

การควบคุมพฤดิกรรม ควรท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ว่านมเวยโ์ปรตีนไม่ใช่แค่เหมาะส าหรับคน

ออกก าลงักาย แต่เหมาะสมกบัทุกๆคน ท่ีร่างกายตอ้งการโปรตีนในแต่ละวนัให้ครบ ท าให้

ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ท่ีจะไดร้ับว่ามากกว่านมทัว่ๆไปอยา่งไร เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส

ทางการตลาด และขยายกลุ่มลูกคา้ท่ีมากขึ้น    

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการปรับปรุงเร่ืองรสชาติให้

มีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดม้ีทางเลือกส าหรับรสชาติท่ีตนเองชอบ อาจจะใช้

วิธีการส ารวจแบบสอบถามเร่ืองรสชาติท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
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