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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทาง
การตลาด และประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของ
ผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดและประสิทธิผลการใชกลยุทธทางการตลาด 3) นําเสนอโมเดลกลยุทธทาง
การตลาด ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามทีผ่ า นการทดสอบการหาคาคุณภาพดานคาความตรง
และคาความเชื่อมั่น โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในเขตภาคกลางของประเทศไทยที่บริโภคเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิ ี่ใชในการอนุมาน
สมมติฐาน ประกอบดวย สถิติวิเคราะหเสนทางอิทธิพล และ สถิติการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
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การรับรูและทัศนคติ และปจจัยกลยุทธทางการตลาด ที่ทําใหเกิดการซื้อในผูบริโภคมากที่สุด คือ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑไดรบั การรับรองมาตรฐานและมีคณ
ุ คาทางโภชนาการ และการวัดประสิทธิผลของการใชกลยุทธ
ทางการตลาด ตองพิจารณาถึงความภักดีของผูบริโภค 2) พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออมตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอ
ประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 3) โมเดลสมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ในเกณฑดี โดยมีคา = 55.646, df = 31, P-value = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96 และ AGFI =
0.94 โดยกลยุทธทางการตลาดที่ดีจะทําใหประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดดีขึ้น

คําสําคัญ
กลยุทธทางการตลาด โปรตีนหางนม พฤติกรรมผูบริโภค

Abstract
This research was a quantitative research with an objective to 1) Study the consumer
behavior, marketing strategy and strategic effectiveness 2) Study a relationship between
consumer behavior, marketing strategy and strategic effectiveness 3) Propose a model of marketing
strategy. Data collection was conducted by using a questionnaire that its validity and reliability were
tested. Population was whey protein drink’s consumers who live in the central region of Thailand.
The sample size in this study was 400 samples. Statistics analysis was descriptive statistics which
including frequency, percentage and arithmetic mean, and standard deviation. According to the
inferential statistics, there were path analysis and structural equation modeling. Results of research
objectives found that 1) Consumer behavior affected on motivations, learnings, perceptions and
attitudes. As a strategic marketing, the most influence factors is the product strategy that the
product was certified and had a high nutrition value. For measuring the marketing effectiveness
must consider consumer loyalty. 2) Consumer behavior both influenced directly and indirectly of
the marketing strategic effectiveness and marketing strategies influenced directly on the effectiveness
of using marketing strategies. 3) Structural equation modeling revealed that corresponded to the
empirical evidence in a good level with = 55.646, df = 31, P-value = 0.093, RMSEA = 0.034,
GFI = 0.96 และ AGFI = 0.94. A good marketing strategy improved more the effectiveness of using
strategy.

Keywords
Marketing Strategy, Whey Protein, Consumer Behavior
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บทนํา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการเขามาของผลิตภัณฑใหมในตลาดของเครือ่ งดืม่ ประเภทใหโปรตีนสูง
(High Protein) มีการเจริญเติบโตอยางสูงนับตั้งแตป ค.ศ. 2011 และมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง
เมื่อเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทอื่น แสดงใหเห็นถึงผูผลิตและผูบริโภคไดใหความสนใจใน
เครื่องดื่มที่ใหโปรตีนสูงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งความสนใจดังกลาวไดทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาไมเพียงเปน
ผูผ ลิตโปรตีนหางนมทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก แตยงั เปนผูบ ริโภคทีใ่ หญทสี่ ดุ อีกดวย นอกจากนีค้ วามนิยมในโปรตีน
หางนม ก็ไดเผยแผไปยังยุโรป สงผลใหยุโรปเปนผูผลิตและผูบริโภคโปรตีนหางนมกลุมใหญเชนกัน
ตลาดโปรตีนหางนมในโลก ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องทั้งทางดานจํานวนและมูลคา ซึ่งสําหรับประเทศไทย
เครื่องดื่มประเภทใหโปรตีนสูงไดเขามามีบทบาทในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเฉกเชนเดียวกับตลาดโลก
สอดคลองกับความตองการของโปรตีนหางนมในเอเชียซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ตลาดเอเชียถือวาเปน
ตลาดใหญ ซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถเติบโตไดในระยะยาว โดยมีประเทศญี่ปุน จีน เกาหลี อินโดนิเชียและ
ไทย เปนประเทศหลักในเอเชียที่นําเขาโปรตีนหางนม (Affertsholt, 2009, 5-13)
พฤติกรรมในเรื่องของการดําเนินชีวิตของคนไทยที่ใสใจในสุขภาพและอุปสงคของโปรตีนหางนม
ที่เพิ่มมากขึ้น เปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูประกอบการหันมาสนใจประกอบธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพ
ประเภทหางนม ทําใหผปู ระกอบการธุรกิจโปรตีนหางนมตองปรับตัวและหากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม
กับผูบ ริโภค ดังนัน้ จึงตองทราบถึงพฤติกรรมของผูบ ริโภคและกลยุทธการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิผลตอการดําเนินงาน
ของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม
อยางไรก็ดีการประกอบธุรกิจของเครื่องดื่มสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในปจจุบันยังตอบสนอง
ตอความพึงพอใจของผูบริโภคไดในระดับตํ่า เชน ความนาเชื่อถือของสินคา ตัวเลือกสินคาที่มีอยูอยางจํากัด
ความตั้งใจในการบริโภคสินคาซํ้านั้นยังไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องราคาสินคาเปนหลัก ซึ่งไมไดมาจาก
ความไว ใ จ ความพึ ง พอใจ หรื อ ความจงรั ก ภั ก ดี ที่ มี ต  อ สิ น ค า ทํ า ให ผู  ป ระกอบการหลายรายต า งทํ า
สงครามราคา (Price War) เพื่อเปนตัวกระตุนการกลับมาบริโภคซํ้าของกลุมลูกคาเกา การกระทําเชนนี้ทําให
ผูป ระกอบการหลายรายประสบกับภาวะขาดทุนหรือกําไรนอยในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็จะสงผลกระทบ
ตอผูบ ริโภคทีอ่ าจจะไดรบั สินคาคุณภาพตํา่ เชน ไดรบั โปรตีนหางนมทีค่ ณ
ุ ภาพตํา่ ลงกวาเดิม หรือไดรบั โปรตีน
หางนมปลอม เปนตน (วรุณกาญจน สุริยะ, 2556)
ทั้งนี้ผูที่บริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมสวนใหญนั้นเปนผูที่เลนกีฬา หรือ
ออกกําลังกาย ผูว จิ ยั จึงไดมงุ ขอบเขตการศึกษา ไปยังกลุม ประชากรในพืน้ ทีท่ มี่ ผี ทู อี่ อกกําลังกายและเลนกีฬา
มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีผูที่ออกกําลังกายมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ภาคอื่น ๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงความสนใจไปยังเขตภาคกลางของประเทศไทย
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทโปรตีนหางนมใน
เขตภาคกลางของไทย” ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภคของ Kotler (2009) และ Schiffman & Kanuk (2009) ที่กลาววา การบริโภคหรือการซื้อของ
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ผูบริโภคนั้นเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัยทางดานจิตวิทยานั่นเอง ประกอบดวย แรงจูงใจ การเรียนรู
การรั บ รู  และทั ศ นคติ ซึ่ ง ป จ จั ย เหล า นี้ ล  ว นแล ว แต ส  ง ผลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู  บ ริ โ ภคโดยตรง
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน, ปณิศา มีจินดา, อรทัย เลิศวรรณวิทย,ปริญ ลักษิตานนท และคณะ, 2552)
ซึ่งการรูถึงพฤติกรรมของผูบริโภคจะนํามาสูการวางกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม
กลยุทธทางการตลาด หมายถึง การวางแผนกลยุทธโดยใชเครื่องมือทางการตลาดเพื่อใหผูบริโภค
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม กลยุทธทางการตลาดที่นิยมใชกันอยางมากในธุรกิจประเภท
เครื่องดื่มนั้น คือ ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s) ของ Kotler & Keller (2016)
ซึ่งประกอบดวย กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา กลยุทธดานชองทางการจําหนาย และกลยุทธ
ดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งตอมาแนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ซึ่งเนนไปที่การสรางผลกําไรสูงสุดบนความพอใจของผูบริโภค มีการเพิ่มจาก 4P’s เปน 8P’s โดยเพิ่มกลยุทธ
บรรจุภัณฑ กลยุทธการใชพนักงานขาย กลยุทธการใหขาวสาร และกลยุทธการใชพลัง (Lovelock & Wirtz,
2007) การศึกษาวา กลยุทธทางการตลาดกลยุทธใดเปนกลยุทธที่สําคัญที่จะนํามาสูการดําเนินธุรกิจให
ประสบความสําเร็จ ซึง่ วัดจากความพึงพอใจของผูบ ริโภคและความภักดีของผูบ ริโภค (Schultz, 2005 ; Taylor,
Celuch & Goodwin, 2004) ซึ่งผูประกอบการจะสามารถนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชสําหรับการจัดทํา
แผนการตลาดและพัฒนากลยุทธเพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม ดานปจจัยทาง
จิตวิทยา กลยุทธทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม และประสิทธิผลในการใช
กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบ ริโภคเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีนหางนม
ในดานปจจัยทางจิตวิทยาและกลยุทธทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม
กับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม
ในเขตภาคกลางของไทย
3. เพือ่ นําเสนอโมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีนหางนม
ในเขตภาคกลางของไทย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร คือ ผูที่บริโภคเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม ซึ่งอาศัยอยูในเขตภาคกลางของประเทศไทย จํานวน 400 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน สวนที่ 1
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เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีนหางนม ดานปจจัยจิตวิทยา จํานวน 20 ขอ สวนที่ 3 เปนคําถามเกีย่ วกับ
ความคิดเห็นของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ กลยุทธการตลาดของเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีนหางนม จํานวน 40 ขอ
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด จํานวน 9 ขอ โดยแบบสอบถาม
ในสวนที่ 2-4 มีขอคําถามเปนลักษณะมาตรวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ด ว ยตนเอง จากกลุ  ม ตั ว อย า งเป น การแจกจ า ยแบบสอบถามให กั บ ผู  ต อบแบบสอบถามโดยตรง
โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืน 400 ชุด คิดเปนอัตรารอยละ 100
การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ 1) การทดสอบความสอดคลองของคําถามกับวัตถุประสงคของงานวิจยั
โดยใช ค  า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC) ซึ่ ง ข อ คํ า ถามในแต ล ะด า นของแบบสอบถามพบว า มี ค  า IOC
อยูร ะหวาง 0.60-1.00 ซึง่ แสดงวา ขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจยั 2) การทดสอบความเชือ่ ถือได
โดยใชสถิติ Cronbach Alpha Formula ซึ่งทุกตัวแปรมีคา Alpha > 0.7 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม
มีความนาเชือ่ ถือสามารถนําไปใชในงานวิจยั ได 3) การวิเคราะหขอ มูลโดย SPSS for Windows Version 17.0
ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายคุณลักษณะ
ของผูต อบแบบสอบถาม และคาเฉลีย่ เลขคณิต คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ อธิบายพฤติกรรมของผูบ ริโภค
กลยุทธทางการตลาด และประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ของพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดและประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด สถิติที่ใชใน
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแก คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson’s Product-Moment
Correlation Coefficient) และการวิเคราะหสมการโครงสราง 5) เพื่อหาโมเดลกลยุทธทางการตลาด
สําหรับธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย ใชการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงของรูปแบบความสัมพันธของ
แตละตัวแปร และวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) โดยใช Lisrel 9.2
Student Version

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามโดยทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางเปนเพศชาย โดยสวนใหญมอี ายุอยูร ะหวาง
25 ถึง 35 ป รองลงมา คือ อายุตํ่ากวา 25 ป มีสถานภาพโสดมากที่สุด เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาสูงสุด
พบวา ประชากรกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รองลงมา คือ ระดับ
ตํา่ กวาปริญญาตรี อาชีพของประชากร กลุม ตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทั รองลงมา ไดแก
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว นักศึกษา ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ เมือ่ พิจารณารายไดเฉลีย่ ตอเดือน
พบวา รายไดระหวาง 15,001 ถึง 25,000 บาท มีจาํ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ รายไดเฉลีย่ ตอเดือนตํา่ กวา 15,000 บาท
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ ริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยา กลยุทธทางการตลาด
และประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีน
หางนมในเขตภาคกลางของไทย
พฤติกรรมผูบ ริโภคดานปจจัยจิตวิทยา ผูบ ริโภคมีพฤติกรรมทัว่ ไปโดยรวมมีคา เฉลีย่ เทากับ
3.42 ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละพฤติกรรมยอยพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมดานทัศนคติและ
ดานการเรียนรูของผูบริโภคอยูในระดับมาก ในขณะที่พฤติกรรมดานการรับรูและแรงจูงใจของผูบริโภค
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.31-3.53
ผูบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทาง
การตลาด อยูใ นระดับปานกลาง มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.22 เมือ่ พิจารณาถึงแตละกลยุทธนนั้ กลยุทธดา นผลิตภัณฑ
และกลยุทธดานราคาอยูในระดับมาก กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด กลยุทธดานบรรจุภัณฑ กลยุทธ
ดานการจัดจําหนาย กลยุทธดานการใชพนักงานขาย กลยุทธดานการใชพลังและกลยุทธดานการใหขาวสาร
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.84-3.83
ผูบ ริโภคมีความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41
และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวาความพึงพอใจของผูบริโภคอยูในระดับมากและความภักดีของผูบริโภค
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.35-3.47
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคดานปจจัยทาง
จิตวิทยา กลยุทธทางการตลาดกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครือ่ งดืม่
เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย
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ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหคา สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและคาสถิตกิ ารวิเคราะหอทิ ธิพลของโมเดลกลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย
´ªÂ¦Á®»

´ªÂ¦¨
¨¥»rµ¦¨µ (MS) ¦³··¨µ¦Äo¨¥»rµ¦¨µ
(SE)
TE
IE DE
TE
IE
DE
{´¥oµ¡§·¦¦¤¼o¦·Ã£ 0.71**
0.71** 0.48** 0.35**
0.13**
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(0.08) (0.06) (0.06)
(0.08)
¨¥»rµ¦¨µ (MS)
0.49** 0.49**
(0.10)
(0.10)
ɖଶ = 55.646, df = 31, ɖଶ df= 1.80, p = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, **p < .01
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0.51
0.35
Á¤¦·r®´¤¡´r¦³®ªnµ´ªÂ¦Â 
Correlation Matrix of ETA and KSI
MS
SE
CB
-------- -------- -------MS
1.00
0.58
1.00
SE
0.71
0.48 1.00
CB

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและคาสถิติการวิเคราะห
อิทธิพลของโมเดลกลยุทธการตลาด เมือ่ พิจารณาคาสถิตทิ ใี่ ชตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลทีศ่ กึ ษา
กับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ยอมรับทุกขอสมมติฐาน
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ตอนที่ 4 ผลการคนหาโมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย
จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี เนือ่ งจาก
คาสถิติที่สําคัญผานเกณฑการยอมรับ มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากคา = 55.646 , df = 31 ,
/df = 1.80, p-value = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96 และ AGFI = 0.94 จึงสรุปไดวา โมเดลนี้
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี ดังแสดงในภาพที่ 2

= 55.646, df = 31, P-Value = 0.093, RMSEA = 0.034
ภาพที่ 2: โมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมใน
เขตภาคกลางของไทย
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นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงตอกลยุทธ
ทางการตลาดสูงทีส่ ดุ โดยมีคา นํา้ หนักอิทธิพลเทากับ 0.71 รองลงมาคือ ปจจัยกลยุทธทางการตลาดมีอทิ ธิพล
ทางตรงตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด ซึ่งมีคานํ้าหนักอิทธิพล 0.49 และปจจัยพฤติกรรม
ผูบ ริโภคดานปจจัยจิตวิทยามีอทิ ธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด ซึง่ มีคา นํา้ หนัก
อิทธิพลเทากับ 0.14 และยังพบอีกวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางออม
ตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด โดยสงผานกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพในเขตภาคกลางของไทย มีคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.35

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย แบงเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 พฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคโดยรวม
อยูใ นระดับมาก ซึง่ อธิบายไดวา ปจจัยจิตวิทยา มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมของผูบ ริโภคเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภท
โปรตีนหางนม ในการเลือกซือ้ หรือการเลือกบริโภคโปรตีนหางนมมาก สอดคลองกับแนวคิดทฎษฎีของ Kotler
(2009) ที่กลาววา การตัดสินใจบริโภคหรือซื้อสินคานั้นเกิดจากปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจ การรับรู
การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติของผูบ ริโภค เปนตัวสะทอนความตองการ ใหเกิดพฤติกรรมการซือ้ ขึน้ และ
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Schiffman & Kanuk (2009) ที่ระบุเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคเกิดขึ้นจากปจจัยทางดานจิตวิทยา ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรูและทัศนคติ
นอกจากนี้ งานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552)ไดกลาววา ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา
เกิดจากภายในตัวบุคคล และมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบ ริโภคโดยตรง และเมือ่ พิจารณาพฤติกรรมยอย
ของผูบริโภคเครื่องดื่มเพื่ อ สุ ข ภาพประเภทโปรตี น หางนมพบว า พฤติ ก รรมของผู  บ ริ โ ภคด า นทั ศ นคติ
อยูในระดับมาก ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวาการใชกิจกรรมทางการตลาดทําใหผูบริโภคมีทัศคติในเชิงบวก
ตอผลิตภัณฑ หรือขึน้ อยูก บั ปจจัยอืน่ ทีก่ อ ใหเกิดทัศนคติ ไดแก พืน้ ฐานของบุคคล ความรูส กึ นึกคิด ความเชือ่
และสิ่ ง แวดล อ มรอบตั ว ซึ่ ง ผู  ป ระกอบการหรื อ ผู  ผ ลิ ต นั้ น ควรสร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ใ ห กั บ ผู  บ ริ โ ภคตั้ ง แต แ รก
เพื่อสรางความไดเปรียบในการเขาถึงผูบริโภค (อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงกุล, 2550)
ผูบ ริโภคมีความคิดเห็นเกีย่ วกับกลยุทธทางการตลาด อยูใ นระดับปานกลาง ซึง่ อธิบายไดวา แนวคิด
สวนประสมทางการตลาด 8 P’s ทําใหเกิดการซือ้ ในผูบ ริโภค สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler & Keller
(2016) และ กลยุทธการตลาด 8 P’s ของ Lovelock & Wirtz (2007) ที่ไดศึกษาพบวา การมีกลยุทธทาง
การตลาดทําใหกระตุน หรือชักจูงผูบ ริโภคใหซอื้ สินคานัน้ ๆ เมือ่ พิจารณาแตละกลยุทธยอ ย พบวา ปจจัยกลยุทธ
ทางการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก ปจจัยกลยุทธฺดานผลิตภัณฑโดยกลยุทธดานผลิตภัณฑ
และกลยุทธดานราคาอยูในระดับมาก ในกลยุทธดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคเลือกสินคาเพราะผลิตภัณฑนั้น
ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีคุณคาทางโภชนาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Wulansari (2011)
ที่ไดศึกษาพบวาปจจัยกลยุทธทางดานผลิตภัณฑโดยผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการเปนสิ่งสําคัญที่สุด
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ที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา ในกลยุทธดานราคา ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเพราะ มีความคุมคา
เมื่อเทียบกับราคา รวมถึงปริมาณที่ไดคุมคาเมื่อเทียบกับราคา สอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งกนก บุนนาค
(2553) ทําการวิจัยพบวา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เกิดจากราคานั้นเหมาะสมกับคุณภาพ
ผูบ ริโภคมีความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด อยูใ นระดับมาก โดยใช
ความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภคมาวัดความสําเร็จของการใชกลยุทธทางการตลาด ซึ่งการวัด
ประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดนี้สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Schultz (2005, 10-11)
และ Taylor, Celuch & Goodwin (2004, 217-277) ที่กลาววา การดูผลของการใชกลยุทธทางการตลาดนั้น
ใหดูจากความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภค เมื่อพิจารณาแตละดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูบ ริโภคอยูใ นระดับมาก โดยผูบ ริโภคโปรตีนหางนมนัน้ พอใจในผลิตภัณฑทบี่ ริโภคอยูเ ปนประจํา ซึง่ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Bennett (1997, 151-156) กลาววา ผลกระทบที่เกิดจากทัศนคติ ความรู ความเขาใจ
มีผลตอการตัดสินใจซือ้ ของผูบ ริโภค และประสบการณมผี ลตอความพึงพอใจของผูบ ริโภค คาเฉลีย่ ความภักดี
ของผูบ ริโภคอยูใ นระดับปานกลาง โดยผูบ ริโภคมักจะเลือกซือ้ ผลิตภัณฑโดยเจาะจงยีห่ อ ทีบ่ ริโภคอยูเ ปนประจํา
แสดงถึงความภักดีในผลิตภัณฑ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Thompson, Newman & Liu (2011, 1437-1446)
พบวา การรับรูแ ละการไวใจสงผลตอความภักดีตอ ตราสินคาทําใหเกิดพฤติกรรมการซือ้ ซํา้ ในผลิตภัณฑนนั้ ๆ
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย
จากสมมติฐานขอที่ 1 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบ ริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยากับกลยุทธ
ทางการตลาด โดยตัวแปรพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวก
ตอตัวแปรกลยุทธทางการตลาด แสดงวา เมื่อมีพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามากขึ้นก็จะทําให
มีกลยุทธทางการตลาดมากขึ้นดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Thompson, Newman & Liu (2011, 14371446) กลาววาพฤติกรรมของผูบริโภคมีความสัมพันธกับกลยุทธทางการตลาด
จากสมมติฐานขอที่ 2 ความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมระหวางพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย
ทางจิตวิทยากับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด โดยตัวแปรพฤติกรรมผูบ ริโภคดานปจจัยจิตวิทยา
มี ค วามสั ม พั น ธ ท างตรงในทิ ศ ทางบวกต อ ตั ว แปรประสิ ท ธิ ผ ลของการใช ก ลยุ ท ธ ท างการตลาด และ
มีความสัมพันธทางออมโดยสงผานตัวแปรกลยุทธทางการตลาด แสดงวา พฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย
จิตวิทยามีมากขึ้น ทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธทางการตลาดดีขึ้น และพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย
จิตวิทยาทีด่ ขี นึ้ สงผานกลยุทธทางการตลาด ซึง่ จะมีผลใหประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทยดีขนึ้ ผลวิจยั นีส้ อดคลองกับ แนวคิด
ของ Schiffman & Kanuk (2009) ทีก่ ลาววา ปจจัยภายในหรือปจจัยจิตวิทยาสงผลตอพฤติกรรมของผูบ ริโภค
โดยตรง ทัศนคติ การเรียนรู การรับรู หรือแรงจูงใจ เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทําใหเกิด
การประเมินคาวาจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งนั้น ก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น สอดคลองกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคซึ่งเปนปจจัยภายใน อันไดแก
ทัศนคติ แรงจูงใจ และการรับรูข องบุคคล เมือ่ เกิดการกระตุน กลยุทธในรูปแบบตาง ๆ จะทําใหพฤติกรรมการซือ้
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ของผู  บ ริ โ ภคนั้ น เกิ ด ขึ้ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Asiraphot & Waleekorncheepsawat (2009)
พบวา ทัศนคติสงผลตอการซื้อของผูบริโภค โดยถูกกระตุนพฤติกรรมการซื้อดวยกลยุทธทางดานราคาและ
กลยุทธชองทางการจําหนาย
จากสมมติฐานขอที่ 3 ความสัมพันธระหวางกลยุทธทางการตลาดกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธ
ทางการตลาด โดยตัวแปรกลยุทธทางการตลาดมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธิผล
การใชกลยุทธทางการตลาด แสดงวาเมื่อมีกลยุทธทางการตลาดมากขึ้นทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธ
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทยมากขึ้น
ตามไปดวย ผลวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaltcheva & Weitz (2006, 107-118) พบวา กลยุทธทาง
การตลาด เชน กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธเชิงบวกตอการเลือก
ซือ้ ผลิตภัณฑ และความภักดี ในเรือ่ งของความตัง้ ใจการซือ้ ซํา้ และสรางอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ของผูบ ริโภค

สรุป
สรุปผลการวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. การวิจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา พฤติกรรมสงผลตอการบริโภคทั้งดานแรงจูงใจ
การเรียนรู การรับรูแ ละทัศนคติ และการวิจยั ดานกลยุทธทางการตลาดพบวา ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดการซือ้ โปรตีน
ุ คา
หางนมมากทีส่ ดุ คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐานจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและมีคณ
ทางโภชนาการ ซึง่ เปนสิง่ ทีก่ อ ใหเกิดแรงจูงใจในการซือ้ สินคาในระดับสูง และการวิจยั ดานการวัดประสิทธิผล
ของการใชกลยุทธทางการตลาด พบวาจะตองพิจารณาถึงความภักดีในการบริโภค ซึง่ ผูบ ริโภคนัน้ มักจะเลือก
ซื้อผลิตภัณฑโดยเจาะจงยี่หอที่บริโภคอยูเปนประจํา นอกจากนี้ ความภักดีของผูบริโภคยังอยูในรูปแบบของ
การบอกตอ และการแนะนําผลิตภัณฑดวย
2. การวิจยั ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบ ริโภค กลยุทธทางการตลาดและประสิทธิผล
ของการใชกลยุทธทางการตลาด โดยวิเคราะหจากสมมติฐานทัง้ สาม ซึง่ ไดผลการวิจยั ยอมรับตามสมมติฐาน
ทั้งสาม แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูบริโภคมีอิธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธ
ทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด
3. การวิจยั เพือ่ นําเสนอโมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีน
หางนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบวา กลยุทธทางการตลาดที่ดี จะทําใหประสิทธิผลของการใช
กลยุทธทางการตลาดดีขนึ้ ดังนัน้ โมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพประเภทโปรตีน
หางนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย จึงควรเนนในดานผลิตภัณฑทไี่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน โดยจะตอง
สรางผลิตภัณฑที่ดีมีคุณคาทางโภชนาการสูง และเสริมสรางการรับรู และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ทีม่ มี าตรฐานใหแกผบู ริโภค ซึง่ จะสงผลตอพฤติกรรมทางจิตวิทยาทีด่ ขี องผูบ ริโภค และสงผลใหเกิดความภักดี
ในผลิตภัณฑ ในการเลือกใชซาํ้ หรือเลือกซือ้ ผลิตภัณฑเปนประจําตอไป โดยเมือ่ ผูบ ริโภคมีความพึงพอใจทีจ่ ะ
เลือกใชผลิตภัณฑนนั้ เปนประจําและเมือ่ ผูบ ริโภคแนะนําผลิตภัณฑใหแกผอู นื่ ตอไป ก็ยอ มจะแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดที่ดีและเหมาะสมได
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ขอจํากัดในการวิจัย
ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดนําทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 8 P’s มาใช ซึ่งในงานวิจัยครั้งตอไปอาจ
จะเลือกแคบางกลยุทธทเี่ หมาะสมนัน้ มาใช นอกจากนีง้ านวิจยั ชิน้ นีเ้ ปนงานวิจยั ในกลุม ผูบ ริโภคโปรตีนหางนม
ในเขตภาคกลางเทานั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกลุมผูบริโภคอื่นหรือผูบริโภคที่ใหญขึ้น ขอมูลตาง ๆ และ
ผลจากการวิจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
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