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บทคัดยอ
 การวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือ 1) ศกึษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวย

โปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาระดับของการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตีนของสภุาพบรุษุในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรีุ  3) เปรยีบเทยีบ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ  

สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค 

และ 4) หาความสัมพนัธระหวางปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบรโิภคในเลือกซือ้ผลติภณัฑ

อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุในจังหวัดประจวบคีรขีนัธและจังหวัดเพชรบุร ีกลุมตวัอยาง คอื ประชากร
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ที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและ                 

จงัหวดัเพชรบรุ ีป พ.ศ.  2559 จาํนวน 400 คน โดยใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบบงัเอญิ  สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมลู ประกอบดวยสถติพิรรณนา หาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาเอฟ  

การวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) กรณีที่มีนัยสําคัญจะทดสอบแบบความแตกตางรายคู   

โดยใชวิธีของ Scheffe  และการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธโดยใชคาทดสอบไคสแควร 

 ผลการวิจยัพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีาย ุ21-30 ป มสีถานภาพโสด  มกีารศกึษาปรญิญาตรี   

มีรายได 15,000 - 25,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 1) พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือเสริมสรางรูปรางท่ีดี 

เลือกซ้ือประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC)  มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ1 เดือน/คร้ัง เลือกซ้ือชวงเชา         

เลือกซื้อผานชองทางออนไลนผานอินเทอรเน็ต เลือกซ้ือผลิตภัณฑสินคาในราคา 2,001 - 2,500 บาท/คร้ัง 

และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ เพื่อน 2) ระดับของการตัดสินใจในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม

เวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ  โดยรวมมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา       

รายดานพบวา มกีารตัดสนิใจซ้ืออยูในระดับมากท่ีสดุ ไดแก ดานการรับรูปญหา และดานการประเมินผลหลัง

การซ้ือ 3) เปรียบเทียบปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม

เวยโปรตีนของสุภาพบุรุษซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในเลือกซ้ือผลิตภัณฑ                   

อาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผล           

ตอการตัดสนิใจในการเลือกซ้ือผลติภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ ไมแตกตางกัน 4) ดานความสัมพันธ     

ระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน                 

ของสภุาพบรุษุในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุ ีมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 หากพจิารณา

ตามรายดาน พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 

6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนที่เลือกซื้อ ราคาในการเลือกซ้ือ 

เหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อและชวงเวลาที่เลือกซ้ือ 

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    

ผูบรโิภคมีการเปล่ียนแปลงและหันมาใสใจในดานสุขภาพ การรับประทาน การบริโภค การออกกําลงักายและ           

ดแูลสขุภาพมากกวาอดีตทีผ่านมา สาเหตหุลกั คอื ปจจบุนัมภีาวะอนัตรายทางดานสขุภาพ การเจบ็ปวย และ

ภาวะของโรคเกิดขึ้น  ผูบริโภคจึงตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองโดยหันมารักษาสุขภาพและเลือก                

รับประทานอาหารมากข้ึน ภาคอุตสาหกรรมของการประกอบธุรกิจของอาหารเสริมเวยโปรตีนมีการทําตลาด     

ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุ ีเปนผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีสําหรบัสุภาพบรุษุทีต่องการ

สรางกลามเน้ือ ซึง่มีหลายย่ีหอทีเ่ปนทีรู่จกัและประสบความสําเร็จ แตจะเปนแบรนดทีน่าํเขามาจากตางประเทศ 

แบรนดทีเ่จาของเปนคนไทยมีจาํนวนนอยหากเทียบกบัแบรนดจากตางประเทศ สาํหรบัธรุกจิอาหารเสริมเวยโปรตนี

ในตลาดประเทศไทย (และตลาดในภูมิภาค) มีการเจริญเติบโตข้ึนและมีชองทางการตลาดอยูจํานวนมาก 

เพราะมแีนวโนมในการดแูลสขุภาพและความตองการทีจ่ะมรีปูรางทีส่วยงามของสภุาพบรุษุไทยมากกวาอดตี  
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ทําใหธุรกิจเวยโปรตีนเปนหนึ่งธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีอนาคตไกลและมีแบรนดของไทยที่เปนที่รูจัก

จํานวนนอย ความตองการทางดานรูปรางเปนอีกหน่ึงปจจัยที่เปนสวนหน่ึงในการดูแลรักษาสุขภาพ อาหาร

จึงเปนกลไกสําคัญโดยเฉพาะโปรตีนสกัดหรือที่เรียกวา เวยโปรตีน การแปรรูปของสารอาหารจะทําให              

การบริโภคของผูบริโภคสะดวกมากกวาเดิม สินคาประเภทอาหารเสริมเวยโปรตีนจึงเปนที่นิยมในกลุมของ     

ผูบริโภคท่ีรักสุขภาพและตองการดูแลตัวเองในดานตางๆ ในดานกลุมผู บริโภคท่ีดูแลรูปราง สัดสวน                   

ของรางกาย สุภาพบุรุษไดใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึนในเขตการทองเที่ยวที่สําคัญของ

ประเทศ คอื จงัหวดัประจวบคีรขีนัธและจังหวดัเพชรบุร ีเร่ิมมสีถานทีบ่ริการในการใหออกกําลงักายดแูลสุขภาพ

และอาหารเสริมเวยโปรตีนมีใหเลือกบริโภคภายในพ้ืนที่จํานวนมาก  เชน สถานท่ีออกกําลังกายของเอกชน   

มกีารเก็บคาบรกิารเม่ือเขาใชบรกิาร หรอืสถานท่ีออกกาํลังกายบริการฟรีใหชมุชน เปนตน คนกลุมนีจ้ะมีการ   

ออกกาํลงักายพรอมบรโิภคอาหารเสรมิเวยโปรตนีเพือ่ควบคมุรปูรางของตน และมบีางกลุมทีไ่มมกีารออกกาํลงักาย    

แตมกีารบรโิภคอาหารเสริมเวยโปรตีนเพราะตองการดแูลรปูราง  สขุภาพ  ในการดูแลสขุภาพดงักลาว   ปจจบุนั

สุภาพบุรุษจํานวนมากหันมาสนใจในรูปรางของตนเอง มีการเลือกบริโภคและใสใจในรูปลักษณของตนเอง

ตัง้แตภายในสูภายนอกมากย่ิงขึน้ ผลติภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนจงึเปนท่ีนยิมสําหรบัสุภาพบุรษุท่ีตองการ

เสริมสรางกลามเนือ้ ดแูลในดานสขุภาพและตดัสินใจทีจ่ะเลอืกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนี การดแูล

สขุภาพและรูปรางเขามามีอทิธิพลมากข้ึนในจังหวัดประจวบคีรขีนัธและจังหวดัเพชรบุรซีึง่จัดวาเปนแหลงทองเท่ียว

ทีส่าํคญัระดบัประเทศ คนกลุมนีจ้ะออกกาํลงักายพรอมบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตนีเพือ่ควบคุมรปูรางของตน 

และมีบางกลุมที่ไมมีการออกกําลังกายแตมีการบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนเพราะตองการดูแลรูปราง  

สขุภาพ ในการดูแลสขุภาพดังกลาว  ปจจบุนัไมไดมเีพยีงแคเพศสตรีเทานัน้ สภุาพบุรษุจํานวนมากหันมาสนใจ

ในรูปรางของตนเอง  มีการเลือกบริโภคและใสในรูปลักษณของตนเองต้ังแตภายในสูภายนอกมากย่ิงข้ึน        

แตยงัไมมแีหลงจาํหนายสนิคาทีแ่พรหลายมากในพ้ืนที ่ (Bioticon Laboratory All Rights Reserved, 2559)  

ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุในจังหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุเีพือ่จะไดทราบวา

กลุมเปาหมายมีการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการบริโภคเวยโปรตีนมากนอยเพียงใด  ซึ่งขอมูล

ดงักลาวจะเปนประโยชนตอแนวทางการวางกลยุทยธทางดานการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบรโิภค

และตอผูจาํหนายทีส่ามารถปรับตวัไดในการดําเนนิธรุกจิเกีย่วกบัอาหารเสริมเวยโปรตนีใหประสบผลสําเร็จได

วัตถุประสงค
 1.  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุ

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี

 2.  เพือ่ศกึษาระดบัของการตดัสนิใจในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของสภุาพบุรษุ 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี

 3.  เพือ่เปรยีบเทยีบปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของ

สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
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 4.  เพือ่หาความสัมพันธระหวางปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดจากพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler & Keller (2012) คือ 6Ws  

1H ประกอบดวย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? มาใชเปนกรอบแนวคิด    

ทีใ่ชในศกึษา สวนดานปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลอืกซือ้ไดประยกุตใชมาจาก Kotler & Keller (2012)  คอื 

การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลังการซ้ือ
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5.   
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ    

ที่ใชวิจัย การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรซึ่งเปนสุภาพบุรุษที่เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม       

เวยโปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอบางสะพานนอย อําเภอบางสะพาน      

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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อาํเภอทบัสะแก อาํเภอเมอืง อาํเภอกยุบุร ีอาํเภอสามรอยยอด อาํเภอปราณบุร ีมจีาํนวนประชากร 534,719 คน 

และจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอเขายอย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอแกงกระจาน      

อาํเภอชะอํา อาํเภอทายาง อาํเภอบานแหลม อาํเภอบานลาด และอําเภอหนองหญาปลอง มจีาํนวนประชากร 

474,192 คน ซึ่งแตละจังหวัดไมทราบจํานวนประชากรของผูบริโภคท่ีชัดเจน โดยใชสูตร  W. G. Cochran    

(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 

5 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 

ตัวอยางซึ่งจะเก็บขอมูลในอัตรา 1:25 ของจํานวนอําเภอในแตละจังหวัด

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน  3  ตอน ไดแก ตอนที่  1  

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ตอนที่  2  

แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ       

ในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธและจงัวดัเพชรบุร ีซึง่เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List)  และตอนที ่3  

แบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ 

ในจังหวัดประจวบคีรขีนัธและจังหวัดเพชรบุร ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

มี 5 ระดับ การกําหนดเกณฑเชนนี้ยึดหลักวา ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซึ่งเม่ือกําหนด

นํ้าหนักคะแนนระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด เปน  5,  4,  3,  2 และ 1  ตามลําดับ      

พิสัยเปน 5 -1 = 4 เฉลี่ยแตละชวงหางกัน 4/5 = 0.8

 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดคาความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา (IOC) ในภาพรวมอยูที่ 1.00  หลังจากน้ันนําแบบสอบถามไปทดสอบใชกับประชากรท่ีไมใช      

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86  

 4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน

  4.1  การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหหาความถ่ี              

หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย ใชเกณฑ ดังนี้         

1) คาเฉลีย่  4.21 – 5.00  หมายถึง มรีะดับการตดัสนิใจอยูในระดบัมากทีส่ดุ 2) คาเฉลีย่  3.41 – 4.20  หมายถึง

มรีะดบัการตดัสนิใจอยูในระดบัมาก 3) คาเฉลีย่  2.61 – 3.40  หมายถงึ มรีะดบัการตัดสนิใจอยูในระดบัปานกลาง 

4) คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับนอย และ 5) คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80        

หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับนอยที่สุด

  4.2  การวิเคราะหขอมลูตามวัตถปุระสงคการวิจยัขอที ่2 และขอ 3 ผูวจิยัใชการทดสอบสมมติฐาน

โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติคา F-test  วิเคราะหแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) 

  4.3  การวเิคราะหขอมลูตามวตัถปุระสงคการวจิยัขอที ่4 ผูวจิยัใชการทดสอบสมมตฐิานโดยการ

ทดสอบความสมัพนัธระหวางปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของผูบรโิภคในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ

อาหารเสริมเวยโปรตีนของกลุมตัวอยาง โดยใชคาทดสอบไคสแควร  (Chi-Square Test)
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ผลการวิจัย
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

  ลกัษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  อาย ุระดบัการศกึษา รายไดตอเดอืน      

และอาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21 - 30 ป รอยละ 53.00 

รองลงมามีอาย ุ31-40 ป รอยละ 28.50 มตีํา่กวาหรอืเทากบั 20 ป  รอยละ 17.75  และมอีาย ุ41 ปขึน้ไป รอยละ 

0.75 กลุมตวัอยางสวนใหญมสีถานภาพโสด รอยละ 64.75  มสีถานภาพสมรส รอยละ 31.75 และมสีถานภาพ

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  

มรีายได 25,001 - 35,000 บาท รอยละ 12.25 มรีายได  35,001 - 45,000 บาท รอยละ 4.50 และมรีายได 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. พฤตกิรรมของผูบรโิภคในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ

ในประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี  

  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ      

ในจังหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุ ีประกอบดวย เหตผุลในการเลอืกซ้ือ ประเภทของอาหารทีเ่ลอืกซ้ือ 

ความถี่ในการเลือกซ้ือ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ แหลงที่เลือกซ้ือ ราคาในการเลือกซ้ือ และบุคคลที่มีอิทธิพลตอ    

การเลือกซ้ือ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติคารอยละ พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือ      

รูปรางท่ีดี รอยละ 38.75 รองลงมาเพ่ือเสริมสรางกลามเน้ือ รอยละ 32.75 เพื่อสุขภาพท่ีดี รอยละ 28.00       

และเพ่ือตามกระแสนิยม รอยละ 0.50  กลุมตวัอยางสวนใหญเลือกซ้ือผลติภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตนีประเภท

เวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) รอยละ 44.25  รองลงมาเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีน

ไอโซเลต (WPI) รอยละ  38.75 และเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนไฮโดรไลซ (HWP)     

รอยละ 12.00 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเลือกซื้อ 1 เดือน/คร้ัง รอยละ 52.75 รองลงมาเลือกซื้อ 

2 เดือน/ครั้ง รอยละ 20.25 เลือกซื้อมากกวา1ครั้ง/ตอเดือน รอยละ 16.25 และเลือกซื้อมากกวา 2 เดือน/คร้ัง  

รอยละ 10.75 กลุมตวัอยางสวนใหญเลอืกซือ้ชวงเชา รอยละ 32.25 รองลงมาเลอืกซือ้ชวงกลางวัน รอยละ 28.00  

เลือกซ้ือชวงเย็น รอยละ 25.00  และชวงค่ํา/ดึก รอยละ 14.75 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือส่ังออนไลน    

ผานอินเตอรเน็ต รอยละ 39.75 รองลงมาเลือกซื้อที่หางสรรพสินคา (เชน เซ็นทรัล  เดอะมอล  เปนตน)            

รอยละ 21.75 เลือกซ้ือที่รานขายอาหารเสริมเฉพาะทาง (เชน GNC) รอยละ 19.75 เลือกที่จะฝากคนรูจักซื้อ 

(เชน เพื่อน) รอยละ 9.75 และเลือกซื้อผานคนรูจัก (เชน Fitnee Trainer) รอยละ 9.00 กลุมตัวอยางสวนใหญ

เลือกซ้ือในราคา 2,001-2,500 บาท/ครั้ง รอยละ 28.75  รองลงมามีการเลือกซ้ือในราคา 1,501-2,000 บาท/

ครั้ง รอยละ 24.00  มีการเลือกซื้อในราคา 500-1,000 บาท/คร้ัง รอยละ 19.50 มีการเลือกซื้อในราคา 1,001-

1,500 บาท/ครั้ง รอยละ 16.50 มีการเลือกซื้อในราคา 2,501-3,000 บาท/คร้ัง รอยละ 9.75   และเลือกซื้อใน
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ราคาที่มากกวา 3,500 บาท/ครั้ง รอยละ 1.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อคือ 

เพื่อน รอยละ 55.00 รองลงมาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ ฟตเนต เทรนเนอร รอยละ 23.00 บุคคล   

ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ คือ ดารา/นักแสดง/นักรอง รอยละ 9.75 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ คือ 

แพทย/เภสัชกร รอยละ 6.75 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ คือ ครอบครัว รอยละ 3.50 และบุคคล                   

ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ พนักงานขายและคูรัก/คูสมรส รอยละ 1.00 เทากัน

 3. ระดบัของการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 

  ผลการวิเคราะหระดับของการตัดสนิใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย ดานการรับรูปญหา ดานการคนหาขอมูล              

ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซ้ือ และดานการประเมินผลหลังการซ้ือ วิเคราะหขอมูลโดย           

ใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนของ

สุภาพบุรุษในประเทศไทยโดยรวมมีการตัดสินใจเลือกซ้ืออยูในระดับมาก มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.38 เมือ่พจิารณารายดานพบวา  อนัดบัแรก ดานการรบัรูปญหามกีารตดัสินใจเลอืกซ้ืออยูในระดบัมากทีส่ดุ 

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47  รองลงมา คือ ดานการประเมินผลหลังการซ้ือ มีการตัดสินใจเลือกซื้อ

อยูในระดับมากที่สุด  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38  ดานการตัดสินใจซ้ือ มีการตัดสินใจเลือกซื้ออยู

ในระดับมาก มสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบั 0.51 ดานการคนหาขอมลู มกีารตัดสนิใจเลือกซือ้อยูในระดับมาก 

มสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบั 0.49 และดานการประเมินผลทางเลือก มกีารตัดสนิใจเลือกซ้ืออยูในระดับมาก 

มสีวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ตามลําดับ

 4.  เปรยีบเทยีบปจจัยทีม่ผีลตอการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ผลิตภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตนี

ของสภุาพบรุษุ ในจงัหวัดประจวบครีขีนัธและจังหวดัเพชรบรุ ีซึง่จาํแนกตามคณุลกัษณะสวนบคุคล

ของผูบริโภค

  การเปรยีบเทยีบปจจยัการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรษุในประเทศไทย     

ซึง่จาํแนกตามคุณลกัษณะสวนบคุคลของผูบรโิภค ประกอบดวย  อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดตอเดอืน 

และอาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การทดสอบคาเอฟ (F-Test) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต 3 ตัวเลือก              

ขึ้นไป ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  

พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีนโดยรวมไมแตกตางกัน  

อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 (F  = 1.743, Sig = 0.158) ผูบรโิภคทีม่สีถานภาพตางกนั มปีจจยัการตดัสนิใจ

เลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F= 16.880,          

Sig = 0.000) ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง            

โดยรวมไมแตกตางกัน (F= 10.869, Sig = 0.000) ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มปีจจัยการตัดสินใจ

เลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.261,          

Sig = 0.002) และผูบรโิภคทีม่อีาชพี มปีจจยัการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโปรตนี โดยรวมไมแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.259, Sig = 0.062) สรุปไดวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ                 
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ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวยโปรตีนแตกตางกัน 

สวนผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีนไมแตกตางกัน

ตารางท่ี 4

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

 5.  ความสมัพนัธระหวางปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของผูบรโิภคในการเลอืก

ผลติภณัฑซือ้อาหารเสริมเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุ ในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธและจังหวดัเพชรบรุี

ตารางท่ี 5 

ความสัมพนัธระหวางปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ืออาหารเสริมเวย

โปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
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 ผลการทดสอบหาความสัมพนัธระหวางการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมตีอการตดัสินใจ 

เลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก

ซือ้อาหารเสริมเวยโปรตีนมคีวามสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงทีเ่ลอืกซ้ือ (Sig. = 0.033) ประเภทของผลิตภณัฑ

อาหารเสรมิเวยโปรตีนที่เลือกซื้อ (Sig. = 0.018) ราคาในการเลือกซื้อ (Sig. = 0.003) เหตุผลในการเลือกซ้ือ 

(Sig. = 0.000) ความถ่ีในการเลือกซื้อ (Sig.= 0.000) และชวงเวลาท่ีเลือกซื้อ (Sig. = 0.000) และพบวา 

พฤตกิรรมของผูบรโิภคในการเลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโปรตนีมีความไมสมัพนัธ 1 ดาน ไดแก บคุคลทีม่อีทิธิพล

ตอการเลือกซื้อ (Sig. = 0.213)  

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําประเด็นที่มีความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรม      

ของผูบรโิภคในการเลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรษุในจงัหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุี 

โดยมีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 

 1.  พฤติกรรมของผู บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ                      

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ                   

เพื่อรูปรางที่ดี เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่

ในการเลอืกซ้ือ 1 เดือน/ครัง้ เลอืกซือ้ชวงเชา เลอืกซือ้โดยสัง่ออนไลนผานอนิเตอรเนต็ เลอืกซือ้ในราคา 2,001 

- 2,500 บาท/ครั้ง และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือคือ เพื่อนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติกาญจน 

พลบัพลาสี  และพรรษพร เครือวงษ  (2558) ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของนักศกึษา 

ในมหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร แมสอด ผลการวิจยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภคอาหารเสรมิ

ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมจากทางอินเทอรเน็ต ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม 1 

ครั้ง/เดือน ผูที่มีอิทธิพลตอมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมไดแกเพื่อน/คนใกลชิด   

 2.  ระดับของการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ในจังหวัด

ประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยรวมมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้อยูในระดบัมาก เม่ือพจิารณา รายดานพบวา 

มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการรับรูปญหาและดานการประเมินผลหลังการซ้ือ                     

มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก ไดแก ดานการตัดสินใจซ้ือ ดานการคนหาขอมูล และดานการประเมินผล

ทางเลือก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน  โลกธรรมรักษ (2554)  ศึกษาเร่ือง ปจจัย                

การตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑบาํรงุผวิสาํหรบัเพศชายของนกัศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสาํคญัในตดัสนิใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับเพศชายของนักศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ                   

โดยรวมในระดบัมาก และยงัสอดคลองกบัณฐัชา  ประวาลปทมกลุ (2555)  ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวานักศึกษามีระดับพฤติกรรมการเลือกใชเคร่ืองสําอาง ดานการประเมินผล

หลังการซ้ือ  โดยรวมในระดับการปฏิบัติเปนประจํา  มีพฤติกรรมการประเมินผลหลังการซ้ือโดยหากใชแลวดี

จะกลับไปซ้ืออีกและจะมีพฤติกรรมการประเมินผลหลังการซ้ือโดยหากใชแลวดีจะบอกใหผูอื่นซื้อตาม                                                          
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 3.  การเปรียบเทียบปจจยัท่ีมผีลตอการตดัสนิใจในการเลอืกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตนีของ

สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค 

พบวา 1) ผูบริโภคที่มีสถานภาพ  ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกันมปีจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑอาหารเสรมิเวยโปรตนีของสภุาพบรุษุในจังหวดัประจวบครีขีนัธและจงัหวดัเพชรบรุี 

แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี  ตันติผาติ และกิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ (2557) ไดศึกษา              

การตดัสนิใจซือ้ผลติภัณฑอาหารเสรมิเพือ่สขุภาพของผูบริโภคในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม

เพือ่สุขภาพของผูบรโิภคแตกตางกนั อยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05  2) ผูบริโภคท่ีมอีายแุละอาชพีตางกนั 

มปีจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจเลือกซือ้ผลติภณัฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรษุในจังหวัดประจวบคีรขีนัธ 

และจังหวัดเพชรบุรีไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ไดศึกษาปจจัย   

ทีม่อีทิธพิลตอการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอาหารเสรมิกระชบัสดัสวน Wealthy ของผูบรโิภคในเขตจงัหวดัประทมุธานี 

ผลการทดสอบสมมตุฐิานพบวา ผูบรโิภคทีม่อีายตุางกนั มกีารตดัสินใจซือ้ผลติภัณฑอาหารเสรมิกระชบัสดัสวน 

Wealthy ไมแตกตางกัน  อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุณฑริกา นันทิพงศ (2555) ไดศกึษาพฤติกรรม     

ผูบริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภค                         

ที่มีอาชีพตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตไมแตกตางกัน  

 4.  การหาความสมัพันธระหวางปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสินใจและพฤตกิรรมของผูบริโภคในการเลอืกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี พบวา                   

ผลการทดสอบหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ            

การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา พฤติกรรมของผูบริโภค         

ในการเลือกซ้ืออาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซ้ือ ประเภทของผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเวยโปรตีนท่ีเลือกซ้ือ ราคาในการเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการเลือกซ้ือ และ      

ชวงเวลาที่เลือกซ้ือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตต์ิภูมิ นิวัติศัยวงศ (2558)  ไดศึกษาปจจัยทางการตลาด   

ทีม่ผีลตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือผลติภณัฑอาหารเสริมประเภทตางๆ ของผูบรโิภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม ไดแก ดานประเภทผลิตภัณฑอาหารเสริมเลือกซื้อ ดานความถ่ี            

ในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม  ดานงบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมและดานสถานที่                            

ในการซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทตางๆ          

ของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานคร อกีทัง้ยงัสอดคลองกบัสดุารัตน  โลกธรรมรักษ  ศึกษาเร่ือง ปจจยัการตดัสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับเพศชายของนักศึกษา พบวา  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ดานการรับรู    

ปญหา การประเมินผลทางเลือก  การตัดสนิใจซือ้หรอืไมซือ้  และการประเมินผลหลงัการซือ้มีความสมัพนัธกนั  

และยงัสอดคลองกบังานวจิยัศกัดิด์า  ศริภิทัรโสภณ (2554)  ศกึษาเรือ่ง ทศันคตขิองผูบรโิภคทีม่ตีอผลิตภณัฑ

บาํรงุผวิหนาเพศชายโดยเฉพาะ พบวา  ผูบรโิภคเพศชายใชแรงจงูใจดานเหตุผลเปนหลักในการตัดสนิใจเลือก

ซือ้ผลิตภณัฑ  นอกจากนี ้ ปจจยัสวนประสมทางการตลาดโดยเฉพาะดานผลติภัณฑและชองการจดัจาํหนาย  
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และปจจยัเก่ียวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มคีวามสัมพนัธกบัทศันคติของผูบริโภคเพศชาย

ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเพศชายโดยเฉพาะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ ระดับ 0.05 

และพบวา พฤตกิรรมของผูบรโิภคในการเลือกซือ้อาหารเสริมเวยโปรตนีมีความไมสมัพันธ 1 ดาน ไดแก บคุคล

ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ 

สรุป
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายได 15,000 - 

25,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือเสริมสรางรูปรางที่ดี เลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน ประเภทเวยโปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่ในการเลือกซื้อ 1 เดือน/

ครัง้ เลอืกซ้ือชวงเชา เลอืกซ้ือผานชองทางออนไลนผานอินเทอรเนต็ เลอืกซ้ือผลติภณัฑสนิคาในราคา 2,001-

2,500 บาท/คร้ัง และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ คือ เพื่อน ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ ระดับการศึกษา      

และรายไดตอเดือนตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีน             

ของสุภาพบุรุษแตกตางกัน สวนผูบริโภคท่ีมีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษไมแตกตางกัน และพฤติกรรมของ ผูบริโภคในการเลือกซื้อ

อาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ 6 ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซ้ือ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริม        

เวยโปรตนีทีเ่ลอืกซือ้ ราคาในการเลือกซือ้ เหตุผลในการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการเลือกซ้ือ และชวงเวลาท่ีเลือกซ้ือ 

 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย

  1.1  เพ่ือนํามาใชพัฒนา ปรับปรุง และเปนแนวทางในการดําเนินการโดยผูประกอบกิจการ      

ควรใหความสําคัญกับปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซ้ือซ่ึงประกอบไปดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล             

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซ้ือ เนื่องจากปจจัยตางๆ  นี้มีความสําคัญ

กับการประกอบกจิการ

  1.2  บรษิทัผูผลติควรต้ังราคาใหอยูในเกณฑทีผู่บรโิภคสามารถซ้ือได โดยการเปรียบเทียบราคา

ที่เหมาะสมไมแพงจนเกินไป ซึ่งจะเปนการกระตุนยอดจําหนายใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรเพ่ิม

ชองทางการจําหนายใหมีหลากหลายชองทางมากข้ึน 

  1.3  ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลการตัดสินใจซ้ือโดยเฉพาะ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค

ในดานแหลงทีซ่ือ้ ดงันัน้ผูประกอบกจิการควรใหความสาํคญักบัสถานทีใ่นการจดัจําหนายสนิคาเพือ่ใชสาํหรบั

การวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1  ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนในประเทศไทยเพ่ือจะทําใหทราบขอมูลความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อของผูบริโภคและจะเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป
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  2.2 ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของเพศสตรีเพื่อจะทําใหทราบขอมูลความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ของผูบริโภคและจะเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป

  2.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมหลงรูปลักษณภายนอกรางกายของตนเองในเพศชาย                 

เพือ่จะไดทราบขอมลูเบ้ืองตนเก่ียวกบัพฤตกิรรมของสภุาพบรุษุและนาํขอมูลไปพฒันาวางแผนดานการตลาด

ในการคิดคนผลิตภัณฑตอไป 
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