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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวย
โปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาระดับของการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี 3) เปรียบเทียบ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ
สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
และ 4) หาความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี กลุม ตัวอยาง คือ ประชากร
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ที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม เวย โ ปรตี น ของสุ ภ าพบุ รุ ษ ในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ แ ละ
จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2559 จํานวน 400 คน โดยใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบบังเอิญ สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูล ประกอบดวยสถิตพิ รรณนา หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟ
การวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) กรณีที่มีนัยสําคัญจะทดสอบแบบความแตกตางรายคู
โดยใชวิธีของ Scheffe และการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธโดยใชคาทดสอบไคสแควร
ผลการวิจยั พบวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมอี ายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี
มีรายได 15,000 - 25,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 1) พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่อเสริมสรางรูปรางที่ดี
เลือกซื้อประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่ในการเลือกซื้อ1 เดือน/ครั้ง เลือกซื้อชวงเชา
เลือกซื้อผานชองทางออนไลนผานอินเทอรเน็ต เลือกซื้อผลิตภัณฑสินคาในราคา 2,001 - 2,500 บาท/ครั้ง
และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ เพื่อน 2) ระดับของการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
เวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ โดยรวมมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซื้ออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา มีการตัดสินใจซือ้ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ไดแก ดานการรับรูป ญ
 หา และดานการประเมินผลหลัง
การซือ้ 3) เปรียบเทียบปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริม
เวยโปรตีนของสุภาพบุรุษซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพ
ระดั บ การศึ ก ษา และรายได ต  อ เดื อ น ต า งกั น มี ป  จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ไมแตกตางกัน 4) ดานความสัมพันธ
ระหว า งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจและพฤติ ก รรมในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม เวย โ ปรตี น
ของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 หากพิจารณา
ตามรายดาน พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ
6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนที่เลือกซื้อ ราคาในการเลือกซื้อ
เหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อและชวงเวลาที่เลือกซื้อ

คําสําคัญ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อ พฤติกรรมของผูบริโภค อาหารเสริมเวยโปรตีน

Abstract
This research aims 1) to study consumer behaviors in buying Whey Protein supplement for
men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province, 2) to study level for buying Whey
Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province, 3) to
compare the factors influencing buying Whey Protein supplement for men classified by personal
factors, and 4) to study relationship between the factors and consumer behaviors in buying Whey
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Protien supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province. A total
sample of 400 people is people who have bought Whey Protein supplement, located in Prachuap
Khiti Khan province and Petchaburi province. Questionnaire was used as a data collection tool.
Statistics used descriptive statistics, included frequency, percentage, mean, standard deviation,
One-Way ANOVA, Scheffe and Chi-Square Test.
The result showed that: 1) Most consumers bought Whey Protein supplement for men
because of good figure; bought concentrate Whey Protein; bought once a month; bought in morning
session; placed order via the Internet; paid 2,001 – 2,500 per order; and bought Whey Protein
supplement for men by getting an influence from friends. 2) In overall, the level for buying Whey
Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province are in high
level. According to each component, problem recognition and post purchase are in the highest
level. 3) Consumers who have difference in status, education, and income differently view the
factors influencing buying Whey Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and
Petchaburi province at 0.05 statistical significance. 4) There is a number of 0.05 statistically
significant relationship between the factors and consumer behaviors in buying Whey Protein
supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province. They included
source choose, the type of whey protein supplements buy, price to buy, the reasons for choosing,
the frequency of purchase and the time of purchase.

Keywords
Buying Decision, Consumer Behaviors, Whey Protein

บทนํา
การรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายไดรับความนิยมเปนอยางมากในสังคมปจจุบัน พฤติกรรม
ผูบ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงและหันมาใสใจในดานสุขภาพ การรับประทาน การบริโภค การออกกําลังกายและ
ดูแลสุขภาพมากกวาอดีตทีผ่ า นมา สาเหตุหลัก คือ ปจจุบนั มีภาวะอันตรายทางดานสุขภาพ การเจ็บปวย และ
ภาวะของโรคเกิดขึ้น ผูบริโภคจึงตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองโดยหันมารักษาสุขภาพและเลือก
รับประทานอาหารมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมของการประกอบธุรกิจของอาหารเสริมเวยโปรตีนมีการทําตลาด
ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี เปนผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนสําหรับสุภาพบุรษุ ทีต่ อ งการ
สรางกลามเนือ้ ซึง่ มีหลายยีห่ อ ทีเ่ ปนทีร่ จู กั และประสบความสําเร็จ แตจะเปนแบรนดทนี่ าํ เขามาจากตางประเทศ
แบรนดทเี่ จาของเปนคนไทยมีจาํ นวนนอยหากเทียบกับแบรนดจากตางประเทศ สําหรับธุรกิจอาหารเสริมเวยโปรตีน
ในตลาดประเทศไทย (และตลาดในภูมิภาค) มีการเจริญเติบโตขึ้นและมีชองทางการตลาดอยูจํานวนมาก
เพราะมีแนวโนมในการดูแลสุขภาพและความตองการทีจ่ ะมีรปู รางทีส่ วยงามของสุภาพบุรษุ ไทยมากกวาอดีต
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ทําใหธุรกิจเวยโปรตีนเปนหนึ่งธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีอนาคตไกลและมีแบรนดของไทยที่เปนที่รูจัก
จํานวนนอย ความตองการทางดานรูปรางเปนอีกหนึ่งปจจัยที่เปนสวนหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ อาหาร
จึงเปนกลไกสําคัญโดยเฉพาะโปรตีนสกัดหรือที่เรียกวา เวยโปรตีน การแปรรูปของสารอาหารจะทําให
การบริโภคของผูบริโภคสะดวกมากกวาเดิม สินคาประเภทอาหารเสริมเวยโปรตีนจึงเปนที่นิยมในกลุมของ
ผูบริโภคที่รักสุขภาพและตองการดูแลตัวเองในดานตางๆ ในดานกลุมผูบริโภคที่ดูแลรูปราง สัดสวน
ของรางกาย สุภาพบุรุษไดใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นในเขตการทองเที่ยวที่สําคัญของ
ประเทศ คือ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี เริม่ มีสถานทีบ่ ริการในการใหออกกําลังกายดูแลสุขภาพ
และอาหารเสริมเวยโปรตีนมีใหเลือกบริโภคภายในพื้นที่จํานวนมาก เชน สถานที่ออกกําลังกายของเอกชน
มีการเก็บคาบริการเมือ่ เขาใชบริการ หรือสถานทีอ่ อกกําลังกายบริการฟรีใหชมุ ชน เปนตน คนกลุม นีจ้ ะมีการ
ออกกําลังกายพรอมบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนเพือ่ ควบคุมรูปรางของตน และมีบางกลุม ทีไ่ มมกี ารออกกําลังกาย
แตมกี ารบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนเพราะตองการดูแลรูปราง สุขภาพ ในการดูแลสุขภาพดังกลาว ปจจุบนั
สุภาพบุรุษจํานวนมากหันมาสนใจในรูปรางของตนเอง มีการเลือกบริโภคและใสใจในรูปลักษณของตนเอง
ตัง้ แตภายในสูภ ายนอกมากยิง่ ขึน้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนจึงเปนทีน่ ยิ มสําหรับสุภาพบุรษุ ทีต่ อ งการ
เสริมสรางกลามเนือ้ ดูแลในดานสุขภาพและตัดสินใจทีจ่ ะเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน การดูแล
สุขภาพและรูปรางเขามามีอทิ ธิพลมากขึน้ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรซี งึ่ จัดวาเปนแหลงทองเทีย่ ว
ทีส่ าํ คัญระดับประเทศ คนกลุม นีจ้ ะออกกําลังกายพรอมบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนเพือ่ ควบคุมรูปรางของตน
และมีบางกลุมที่ไมมีการออกกําลังกายแตมีการบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนเพราะตองการดูแลรูปราง
สุขภาพ ในการดูแลสุขภาพดังกลาว ปจจุบนั ไมไดมเี พียงแคเพศสตรีเทานัน้ สุภาพบุรษุ จํานวนมากหันมาสนใจ
ในรูปรางของตนเอง มีการเลือกบริโภคและใสในรูปลักษณของตนเองตั้งแตภายในสูภายนอกมากยิ่งขึ้น
แตยงั ไมมแี หลงจําหนายสินคาทีแ่ พรหลายมากในพืน้ ที่ (Bioticon Laboratory All Rights Reserved, 2559)
ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรเี พือ่ จะไดทราบวา
กลุมเปาหมายมีการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการบริโภคเวยโปรตีนมากนอยเพียงใด ซึ่งขอมูล
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอ แนวทางการวางกลยุทยธทางดานการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบ ริโภค
และตอผูจ าํ หนายทีส่ ามารถปรับตัวไดในการดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับอาหารเสริมเวยโปรตีนใหประสบผลสําเร็จได

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
2. เพือ่ ศึกษาระดับของการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
3. เพือ่ เปรียบเทียบปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ
สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
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4. เพือ่ หาความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดจากพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler & Keller (2012) คือ 6Ws
1H ประกอบดวย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? มาใชเปนกรอบแนวคิด
ทีใ่ ชในศึกษา สวนดานปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจเลือกซือ้ ไดประยุกตใชมาจาก Kotler & Keller (2012) คือ
การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใชวิจัย การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรซึ่งเปนสุภาพบุรุษที่เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
เวยโปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอบางสะพานนอย อําเภอบางสะพาน
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อําเภอทับสะแก อําเภอเมือง อําเภอกุยบุรี อําเภอสามรอยยอด อําเภอปราณบุรี มีจาํ นวนประชากร 534,719 คน
และจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอเขายอย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอแกงกระจาน
อําเภอชะอํา อําเภอทายาง อําเภอบานแหลม อําเภอบานลาด และอําเภอหนองหญาปลอง มีจาํ นวนประชากร
474,192 คน ซึ่งแตละจังหวัดไมทราบจํานวนประชากรของผูบริโภคที่ชัดเจน โดยใชสูตร W. G. Cochran
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ
5 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400
ตัวอยางซึ่งจะเก็บขอมูลในอัตรา 1:25 ของจํานวนอําเภอในแตละจังหวัด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ
ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังวัดเพชรบุรี ซึง่ เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) และตอนที่ 3
แบบสอบถามเกีย่ วกับปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ
ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
มี 5 ระดับ การกําหนดเกณฑเชนนี้ยึดหลักวา ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซึ่งเมื่อกําหนด
นํ้าหนักคะแนนระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด เปน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
พิสัยเปน 5 -1 = 4 เฉลี่ยแตละชวงหางกัน 4/5 = 0.8
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (IOC) ในภาพรวมอยูที่ 1.00 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบใชกับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86
4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน
4.1 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหหาความถี่
หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ใชเกณฑ ดังนี้
1) คาเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ 2) คาเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง
มีระดับการตัดสินใจอยูใ นระดับมาก 3) คาเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูใ นระดับปานกลาง
4) คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับนอย และ 5) คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับนอยที่สุด
4.2 การวิเคราะหขอ มูลตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 2 และขอ 3 ผูว จิ ยั ใชการทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติคา F-test วิเคราะหแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA)
4.3 การวิเคราะหขอ มูลตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 4 ผูว จิ ยั ใชการทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเวยโปรตีนของกลุมตัวอยาง โดยใชคาทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test)
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถามประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ เดือน
และอาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21 - 30 ป รอยละ 53.00
รองลงมามีอายุ 31-40 ป รอยละ 28.50 มีตาํ่ กวาหรือเทากับ 20 ป รอยละ 17.75 และมีอายุ 41 ปขนึ้ ไป รอยละ
0.75 กลุม ตัวอยางสวนใหญมสี ถานภาพโสด รอยละ 64.75 มีสถานภาพสมรส รอยละ 31.75 และมีสถานภาพ
หมาย/หยาราง รอยละ 3.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 55.75 รองลงมา
มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 32.25 และมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 12.00 กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีรายได 15,000-25,000 บาท รอยละ 51.25 รองลงมามีรายได ตํ่ากวา 15,000 บาท รอยละ 30.50
มีรายได 25,001 - 35,000 บาท รอยละ 12.25 มีรายได 35,001 - 45,000 บาท รอยละ 4.50 และมีรายได 45,001 บาท
ขึ้นไป รอยละ 1.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 37.75 รองลงมามีอาชีพ
เจาของธุรกิจ/คาขาย รอยละ 28.75 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 21.75 มีอาชีพอิสระ รอยละ 6.00 และ
มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.75
2. พฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ
ในประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ
ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย เหตุผลในการเลือกซือ้ ประเภทของอาหารทีเ่ ลือกซือ้
ความถี่ในการเลือกซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ แหลงที่เลือกซื้อ ราคาในการเลือกซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกซื้อ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติคารอยละ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่อ
รูปรางที่ดี รอยละ 38.75 รองลงมาเพื่อเสริมสรางกลามเนื้อ รอยละ 32.75 เพื่อสุขภาพที่ดี รอยละ 28.00
และเพือ่ ตามกระแสนิยม รอยละ 0.50 กลุม ตัวอยางสวนใหญเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนประเภท
เวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) รอยละ 44.25 รองลงมาเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีน
ไอโซเลต (WPI) รอยละ 38.75 และเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนไฮโดรไลซ (HWP)
รอยละ 12.00 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเลือกซื้อ 1 เดือน/ครั้ง รอยละ 52.75 รองลงมาเลือกซื้อ
2 เดือน/ครั้ง รอยละ 20.25 เลือกซื้อมากกวา1ครั้ง/ตอเดือน รอยละ 16.25 และเลือกซื้อมากกวา 2 เดือน/ครั้ง
รอยละ 10.75 กลุม ตัวอยางสวนใหญเลือกซือ้ ชวงเชา รอยละ 32.25 รองลงมาเลือกซือ้ ชวงกลางวัน รอยละ 28.00
เลือกซื้อชวงเย็น รอยละ 25.00 และชวงคํ่า/ดึก รอยละ 14.75 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อสั่งออนไลน
ผานอินเตอรเน็ต รอยละ 39.75 รองลงมาเลือกซื้อที่หางสรรพสินคา (เชน เซ็นทรัล เดอะมอล เปนตน)
รอยละ 21.75 เลือกซื้อที่รานขายอาหารเสริมเฉพาะทาง (เชน GNC) รอยละ 19.75 เลือกที่จะฝากคนรูจักซื้อ
(เชน เพื่อน) รอยละ 9.75 และเลือกซื้อผานคนรูจัก (เชน Fitnee Trainer) รอยละ 9.00 กลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกซื้อในราคา 2,001-2,500 บาท/ครั้ง รอยละ 28.75 รองลงมามีการเลือกซื้อในราคา 1,501-2,000 บาท/
ครั้ง รอยละ 24.00 มีการเลือกซื้อในราคา 500-1,000 บาท/ครั้ง รอยละ 19.50 มีการเลือกซื้อในราคา 1,0011,500 บาท/ครั้ง รอยละ 16.50 มีการเลือกซื้อในราคา 2,501-3,000 บาท/ครั้ง รอยละ 9.75 และเลือกซื้อใน
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ราคาที่มากกวา 3,500 บาท/ครั้ง รอยละ 1.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อคือ
เพื่อน รอยละ 55.00 รองลงมาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ ฟตเนต เทรนเนอร รอยละ 23.00 บุคคล
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ ดารา/นักแสดง/นักรอง รอยละ 9.75 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ
แพทย/เภสัชกร รอยละ 6.75 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ ครอบครัว รอยละ 3.50 และบุคคล
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ พนักงานขายและคูรัก/คูสมรส รอยละ 1.00 เทากัน
3. ระดับของการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะหระดับของการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย ดานการรับรูปญหา ดานการคนหาขอมูล
ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานการประเมินผลหลังการซื้อ วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนของ
สุภาพบุรุษในประเทศไทยโดยรวมมีการตัดสินใจเลือกซื้ออยูในระดับมาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.38 เมือ่ พิจารณารายดานพบวา อันดับแรก ดานการรับรูป ญ
 หามีการตัดสินใจเลือกซือ้ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 รองลงมา คือ ดานการประเมินผลหลังการซื้อ มีการตัดสินใจเลือกซื้อ
อยูในระดับมากที่สุด มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ดานการตัดสินใจซื้อ มีการตัดสินใจเลือกซื้ออยู
ในระดับมาก มีสว นเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ดานการคนหาขอมูล มีการตัดสินใจเลือกซือ้ อยูใ นระดับมาก
มีสว นเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 และดานการประเมินผลทางเลือก มีการตัดสินใจเลือกซือ้ อยูใ นระดับมาก
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ตามลําดับ
4. เปรียบเทียบปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน
ของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูบริโภค
การเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบรุษในประเทศไทย
ซึง่ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบ ริโภค ประกอบดวย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอ เดือน
และอาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การทดสอบคาเอฟ (F-Test) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต 3 ตัวเลือก
ขึ้นไป ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One Way ANOVA)
พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนโดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (F = 1.743, Sig = 0.158) ผูบ ริโภคทีม่ สี ถานภาพตางกัน มีปจ จัยการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F= 16.880,
Sig = 0.000) ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
โดยรวมไมแตกตางกัน (F= 10.869, Sig = 0.000) ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.261,
Sig = 0.002) และผูบ ริโภคทีม่ อี าชีพ มีปจ จัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเสริมเวยโปรตีน โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.259, Sig = 0.062) สรุปไดวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพ
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ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนแตกตางกัน
สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

5. ความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือก
ผลิตภัณฑซอื้ อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 5
ความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ อาหารเสริมเวย
โปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
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ผลการทดสอบหาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ การตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
ซือ้ อาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงทีเ่ ลือกซือ้ (Sig. = 0.033) ประเภทของผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเวยโปรตีนที่เลือกซื้อ (Sig. = 0.018) ราคาในการเลือกซื้อ (Sig. = 0.003) เหตุผลในการเลือกซื้อ
(Sig. = 0.000) ความถี่ในการเลือกซื้อ (Sig.= 0.000) และชวงเวลาที่เลือกซื้อ (Sig. = 0.000) และพบวา
พฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ อาหารเสริมเวยโปรตีนมีความไมสมั พันธ 1 ดาน ไดแก บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการเลือกซื้อ (Sig. = 0.213)

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําประเด็นที่มีความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรม
ของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบรุษในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้
1. พฤติ ก รรมของผู  บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม เวย โ ปรตี น ของสุ ภ าพบุ รุ ษ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซื้อ
เพื่อรูปรางที่ดี เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่
ในการเลือกซือ้ 1 เดือน/ครัง้ เลือกซือ้ ชวงเชา เลือกซือ้ โดยสัง่ ออนไลนผา นอินเตอรเน็ต เลือกซือ้ ในราคา 2,001
- 2,500 บาท/ครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อคือ เพื่อนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติกาญจน
พลับพลาสี และพรรษพร เครือวงษ (2558) ศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ผลการวิจยั พบวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภคอาหารเสริม
ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมจากทางอินเทอรเน็ต ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม 1
ครั้ง/เดือน ผูที่มีอิทธิพลตอมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมไดแกเพื่อน/คนใกลชิด
2. ระดับของการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการตัดสินใจเลือกซือ้ อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา รายดานพบวา
มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการรับรูปญหาและดานการประเมินผลหลังการซื้อ
มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูล และดานการประเมินผล
ทางเลือก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน โลกธรรมรักษ (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
การตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑบาํ รุงผิวสําหรับเพศชายของนักศึกษา พบวา ผูบ ริโภคใหความสําคัญในตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับเพศชายของนักศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
โดยรวมในระดับมาก และยังสอดคลองกับณัฐชา ประวาลปทมกลุ (2555) ศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวานักศึกษามีระดับพฤติกรรมการเลือกใชเครื่องสําอาง ดานการประเมินผล
หลังการซื้อ โดยรวมในระดับการปฏิบัติเปนประจํา มีพฤติกรรมการประเมินผลหลังการซื้อโดยหากใชแลวดี
จะกลับไปซื้ออีกและจะมีพฤติกรรมการประเมินผลหลังการซื้อโดยหากใชแลวดีจะบอกใหผูอื่นซื้อตาม
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3. การเปรียบเทียบปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ
สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
พบวา 1) ผูบริโภคที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดเพชรบุรี
แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557) ไดศึกษา
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพือ่ สุขภาพของผูบ ริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
เพือ่ สุขภาพของผูบ ริโภคแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 2) ผูบ ริโภคทีม่ อี ายุและอาชีพตางกัน
มีปจ จัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
และจังหวัดเพชรบุรีไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ไดศึกษาปจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบ ริโภคในเขตจังหวัดประทุมธานี
ผลการทดสอบสมมุตฐิ านพบวา ผูบ ริโภคทีม่ อี ายุตา งกัน มีการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน
Wealthy ไมแตกตางกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุณฑริกา นันทิพงศ (2555) ไดศกึ ษาพฤติกรรม
ผูบริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผู บริ โภค
ที่มีอาชีพตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตไมแตกตางกัน
4. การหาความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี พบวา
ผลการทดสอบหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา พฤติกรรมของผูบริโภค
ในการเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเวยโปรตีนที่เลือกซื้อ ราคาในการเลือกซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อ และ
ชวงเวลาที่เลือกซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ์ภูมิ นิวัติศัยวงศ (2558) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาด
ทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทตางๆ ของผูบ ริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม ไดแก ดานประเภทผลิตภัณฑอาหารเสริมเลือกซื้อ ดานความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม ดานงบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมและดานสถานที่
ในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทตางๆ
ของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ ยังสอดคลองกับสุดารัตน โลกธรรมรักษ ศึกษาเรือ่ ง ปจจัยการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับเพศชายของนักศึกษา พบวา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ดานการรับรู
ปญหา การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซือ้ หรือไมซอื้ และการประเมินผลหลังการซือ้ มีความสัมพันธกนั
และยังสอดคลองกับงานวิจยั ศักดิด์ า ศิรภิ ทั รโสภณ (2554) ศึกษาเรือ่ ง ทัศนคติของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนาเพศชายโดยเฉพาะ พบวา ผูบ ริโภคเพศชายใชแรงจูงใจดานเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจเลือก
ซือ้ ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยเฉพาะดานผลิตภัณฑและชองการจัดจําหนาย
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และปจจัยเกีย่ วกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธกบั ทัศนคติของผูบ ริโภคเพศชาย
ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเพศชายโดยเฉพาะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ ระดับ 0.05
และพบวา พฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ อาหารเสริมเวยโปรตีนมีความไมสมั พันธ 1 ดาน ไดแก บุคคล
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ

สรุป
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายได 15,000 25,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่อเสริมสรางรูปรางที่ดี เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่ในการเลือกซื้อ 1 เดือน/
ครัง้ เลือกซือ้ ชวงเชา เลือกซือ้ ผานชองทางออนไลนผา นอินเทอรเน็ต เลือกซือ้ ผลิตภัณฑสนิ คาในราคา 2,0012,500 บาท/ครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ เพื่อน ผูบริโภคที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา
และรายไดตอเดือนตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน
ของสุภาพบุรุษแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษไมแตกตางกัน และพฤติกรรมของ ผูบริโภคในการเลือกซื้อ
อาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริม
เวยโปรตีนทีเ่ ลือกซือ้ ราคาในการเลือกซือ้ เหตุผลในการเลือกซือ้ ความถีใ่ นการเลือกซือ้ และชวงเวลาทีเ่ ลือกซือ้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 เพื่อนํามาใชพัฒนา ปรับปรุง และเปนแนวทางในการดําเนินการโดยผูประกอบกิจการ
ควรใหความสําคัญกับปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้อซึ่งประกอบไปดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ เนื่องจากปจจัยตางๆ นี้มีความสําคัญ
กับการประกอบกิจการ
1.2 บริษทั ผูผ ลิตควรตัง้ ราคาใหอยูใ นเกณฑทผี่ บู ริโภคสามารถซือ้ ได โดยการเปรียบเทียบราคา
ที่เหมาะสมไมแพงจนเกินไป ซึ่งจะเปนการกระตุนยอดจําหนายใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรเพิ่ม
ชองทางการจําหนายใหมีหลากหลายชองทางมากขึ้น
1.3 ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค
ในดานแหลงทีซ่ อื้ ดังนัน้ ผูป ระกอบกิจการควรใหความสําคัญกับสถานทีใ่ นการจัดจําหนายสินคาเพือ่ ใชสาํ หรับ
การวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนในประเทศไทยเพื่อจะทําใหทราบขอมูลความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อของผูบริโภคและจะเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป
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2.2 ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของเพศสตรีเพื่อจะทําใหทราบขอมูลความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผูบริโภคและจะเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมหลงรู ป ลั ก ษณ ภ ายนอกร า งกายของตนเองในเพศชาย
เพือ่ จะไดทราบขอมูลเบือ้ งตนเกีย่ วกับพฤติกรรมของสุภาพบุรษุ และนําขอมูลไปพัฒนาวางแผนดานการตลาด
ในการคิดคนผลิตภัณฑตอไป
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