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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทาง   

การตลาด และประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของ        

ผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดและประสิทธิผลการใชกลยุทธทางการตลาด 3) นําเสนอโมเดลกลยุทธทาง  

การตลาด ทาํการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยแบบสอบถามทีผ่านการทดสอบการหาคาคณุภาพดานคาความตรง

และคาความเช่ือมั่น โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในเขตภาคกลางของประเทศไทยท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืม

เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใชในการอนุมาน

สมมติฐาน ประกอบดวย สถิติวิเคราะหเสนทางอิทธิพล และ สถิติการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง              

ซึ่งจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค พบวา 1) พฤติกรรมสงผลตอการบริโภคทั้งดานแรงจูงใจ การเรียนรู 

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล:  pokka_ka@hotmail.com
** อาจารยที่ปรึกษา (อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 256050

การรับรูและทัศนคติ และปจจัยกลยุทธทางการตลาด ที่ทําใหเกิดการซ้ือในผูบริโภคมากท่ีสุด คือ ปจจัย           

ดานผลติภณัฑไดรบัการรบัรองมาตรฐานและมคีณุคาทางโภชนาการ และการวดัประสทิธิผลของการใชกลยทุธ

ทางการตลาด ตองพิจารณาถึงความภักดีของผูบริโภค 2) พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ             

ทางออมตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอ

ประสทิธิผลของการใชกลยทุธทางการตลาด 3) โมเดลสมการโครงสรางมคีวามสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจกัษ

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  
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บทนํา
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราการเขามาของผลิตภณัฑใหมในตลาดของเคร่ืองดืม่ประเภทใหโปรตีนสงู 

(High Protein) มีการเจริญเติบโตอยางสูงนับตั้งแตป ค.ศ. 2011 และมีแนวโนมท่ีจะเติบโตอยางตอเน่ือง      

เมื่อเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทอื่น แสดงใหเห็นถึงผู ผลิตและผูบริโภคไดใหความสนใจใน            

เคร่ืองด่ืมที่ใหโปรตีนสูงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งความสนใจดังกลาวไดทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาไมเพียงเปน     

ผูผลติโปรตีนหางนมท่ีใหญทีส่ดุในโลก แตยงัเปนผูบริโภคท่ีใหญทีส่ดุอกีดวย นอกจากน้ีความนิยมในโปรตีน

หางนม ก็ไดเผยแผไปยังยุโรป สงผลใหยุโรปเปนผู ผลิตและผูบริโภคโปรตีนหางนมกลุมใหญเชนกัน                

ตลาดโปรตีนหางนมในโลก ยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองท้ังทางดานจํานวนและมูลคา ซึ่งสําหรับประเทศไทย 

เคร่ืองด่ืมประเภทใหโปรตีนสูงไดเขามามีบทบาทในตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเฉกเชนเดียวกับตลาดโลก 

สอดคลองกับความตองการของโปรตีนหางนมในเอเชียซ่ึงก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ตลาดเอเชียถือวาเปน

ตลาดใหญ ซึ่งมีศักยภาพท่ีจะสามารถเติบโตไดในระยะยาว โดยมีประเทศญ่ีปุน จีน เกาหลี อินโดนิเชียและ

ไทย เปนประเทศหลักในเอเชียที่นําเขาโปรตีนหางนม (Affertsholt, 2009, 5-13) 

 พฤติกรรมในเรื่องของการดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีใสใจในสุขภาพและอุปสงคของโปรตีนหางนม       

ที่เพิ่มมากขึ้น เปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูประกอบการหันมาสนใจประกอบธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพ     

ประเภทหางนม ทาํใหผูประกอบการธุรกิจโปรตีนหางนมตองปรับตวัและหากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม

กบัผูบรโิภค  ดงันัน้จงึตองทราบถงึพฤติกรรมของผูบริโภคและกลยุทธการตลาดท่ีมปีระสิทธิผลตอการดําเนนิงาน

ของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม

 อยางไรก็ดีการประกอบธุรกิจของเครื่องดื่มสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในปจจุบันยังตอบสนอง   

ตอความพึงพอใจของผูบริโภคไดในระดับต่ํา เชน ความนาเชื่อถือของสินคา ตัวเลือกสินคาที่มีอยูอยางจํากัด 

ความตั้งใจในการบริโภคสินคาซํ้านั้นยังไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องราคาสินคาเปนหลัก ซึ่งไมไดมาจาก           

ความไวใจ ความพึงพอใจ หรือความจงรักภักดีที่มีตอสินคา ทําใหผู ประกอบการหลายรายตางทํา                 

สงครามราคา (Price War) เพื่อเปนตัวกระตุนการกลับมาบริโภคซ้ําของกลุมลูกคาเกา การกระทําเชนนี้ทําให

ผูประกอบการหลายรายประสบกบัภาวะขาดทนุหรอืกําไรนอยในการดาํเนนิธุรกจิ ซึง่ในทีส่ดุกจ็ะสงผลกระทบ

ตอผูบรโิภคท่ีอาจจะไดรบัสนิคาคุณภาพต่ํา  เชน ไดรบัโปรตีนหางนมท่ีคณุภาพต่ําลงกวาเดิม หรอืไดรบัโปรตีน

หางนมปลอม เปนตน (วรุณกาญจน สุริยะ, 2556) 

 ทั้งนี้ผู ที่บริโภคเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมสวนใหญนั้นเปนผูที่เลนกีฬา หรือ              

ออกกําลงักาย ผูวจิยัจงึไดมุงขอบเขตการศกึษา ไปยังกลุมประชากรในพืน้ทีท่ีม่ผีูทีอ่อกกําลังกายและเลนกฬีา

มากที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงจังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีผูที่ออกกําลังกายมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

ภาคอื่น ๆ  ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงความสนใจไปยังเขตภาคกลางของประเทศไทย 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทโปรตีนหางนมใน    

เขตภาคกลางของไทย” ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ ทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือ       

ของผูบริโภคของ Kotler (2009) และ Schiffman & Kanuk (2009) ที่กลาววา การบริโภคหรือการซ้ือของ          
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ผูบริโภคน้ันเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัยทางดานจิตวิทยาน่ันเอง ประกอบดวย แรงจูงใจ การเรียนรู           

การรับรู  และทัศนคติ ซึ่งปจจัยเหลานี้ล วนแลวแตสงผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคโดยตรง                           

(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      

ประสบความสําเรจ็ ซึง่วดัจากความพึงพอใจของผูบรโิภคและความภักดขีองผูบริโภค (Schultz, 2005 ; Taylor, 

Celuch & Goodwin, 2004)  ซึ่งผูประกอบการจะสามารถนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชสําหรับการจัดทํา

แผนการตลาดและพัฒนากลยุทธเพ่ือที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในธุรกิจเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม  

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม  ดานปจจัยทาง

จิตวิทยา กลยุทธทางการตลาดของเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม และประสิทธิผลในการใช

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย

 2. เพือ่ศกึษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพประเภทโปรตีนหางนม

ในดานปจจัยทางจิตวิทยาและกลยุทธทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม                

กับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนม                  

ในเขตภาคกลางของไทย 

 3. เพือ่นาํเสนอโมเดลกลยทุธทางการตลาดสาํหรับธรุกจิเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนีหางนม  

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   

เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตีนหางนม ดานปจจยัจิตวทิยา จาํนวน 20 ขอ  สวนที ่3  เปนคาํถามเก่ียวกบั

ความคดิเหน็ของผูบรโิภคทีม่ตีอกลยทุธการตลาดของเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนีหางนม จาํนวน 40 ขอ  

สวนที่ 4  เปนคําถามเก่ียวกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด  จํานวน 9 ขอ โดยแบบสอบถาม

ในสวนที่ 2-4 มีขอคําถามเปนลักษณะมาตรวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล              

ดวยตนเอง จากกลุ มตัวอยางเปนการแจกจายแบบสอบถามใหกับผู ตอบแบบสอบถามโดยตรง                              

โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืน 400 ชุด คิดเปนอัตรารอยละ 100

 การวิเคราะหขอมลูเชงิปรมิาณ 1) การทดสอบความสอดคลองของคําถามกับวตัถปุระสงคของงานวิจยั 

โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งขอคําถามในแตละดานของแบบสอบถามพบวามีคา IOC                       

อยูระหวาง 0.60-1.00 ซึง่แสดงวา  ขอคาํถามสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของงานวิจยั 2) การทดสอบความเช่ือถอืได 

โดยใชสถิติ Cronbach Alpha Formula ซึ่งทุกตัวแปรมีคา Alpha > 0.7 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม                           

มคีวามนาเช่ือถอืสามารถนาํไปใชในงานวจิยัได 3) การวเิคราะหขอมลูโดย SPSS for Windows Version 17.0 

ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายคุณลักษณะ   

ของผูตอบแบบสอบถาม และคาเฉลีย่เลขคณติ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่อธบิายพฤตกิรรมของผูบรโิภค

กลยุทธทางการตลาด และประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ                     

ของพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดและประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด สถิติที่ใชใน

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ไดแก คาสมัประสทิธิส์หสมัพันธแบบเพยีรสนั (Pearson’s Product-Moment 

Correlation Coefficient) และการวิเคราะหสมการโครงสราง 5) เพ่ือหาโมเดลกลยุทธทางการตลาด            

สาํหรบัธุรกิจเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย ใชการวเิคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงของรูปแบบความสัมพันธของ           

แตละตัวแปร และวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) โดยใช Lisrel 9.2 

Student Version 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ผูตอบแบบสอบถามโดยท่ัวไปของกลุมตัวอยางเปนเพศชาย โดยสวนใหญมอีายอุยูระหวาง    

25 ถึง 35 ป รองลงมา คือ อายุตํ่ากวา 25 ป มีสถานภาพโสดมากที่สุด เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาสูงสุด 

พบวา ประชากรกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รองลงมา คือ ระดับ

ตํา่กวาปรญิญาตร ีอาชพีของประชากร กลุมตวัอยางสวนใหญประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั รองลงมา ไดแก 

ประกอบอาชีพธรุกจิสวนตัว นกัศึกษา ขาราชการและรัฐวสิาหกจิ ตามลาํดบั เมือ่พิจารณารายไดเฉลีย่ตอเดือน 

พบวา  รายไดระหวาง 15,001 ถงึ 25,000 บาท มจีาํนวนมากท่ีสดุ รองลงมา คอื รายไดเฉลีย่ตอเดอืนตํา่กวา 15,000 บาท
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 ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาพฤตกิรรมของผูบรโิภคดานปจจยัทางจิตวิทยา กลยทุธทางการตลาด

และประสทิธผิลของการใชกลยทุธทางการตลาดสาํหรับธรุกจิเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนี

หางนมในเขตภาคกลางของไทย

   พฤติกรรมผูบรโิภคดานปจจยัจติวทิยา ผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ัวไปโดยรวมมีคาเฉล่ียเทากบั 

3.42  ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละพฤติกรรมยอยพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมดานทัศนคติและ      

ดานการเรียนรูของผูบริโภคอยูในระดับมาก ในขณะท่ีพฤติกรรมดานการรับรูและแรงจูงใจของผูบริโภค            

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.31-3.53

   ผูบริโภคเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมมีความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธทาง   

การตลาด อยูในระดับปานกลาง มคีาเฉล่ียเทากบั 3.22 เมือ่พจิารณาถึงแตละกลยุทธนัน้ กลยุทธดานผลิตภณัฑ

และกลยุทธดานราคาอยูในระดับมาก กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด กลยุทธดานบรรจุภัณฑ กลยุทธ     

ดานการจัดจําหนาย กลยุทธดานการใชพนักงานขาย กลยุทธดานการใชพลังและกลยุทธดานการใหขาวสาร           

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.84-3.83 

   ผูบรโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของการใชกลยทุธทางการตลาดสําหรับธรุกจิ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.41 

และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวาความพึงพอใจของผูบริโภคอยูในระดับมากและความภักดีของผูบริโภค     

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.35-3.47 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคดานปจจัยทาง

จติวทิยา กลยทุธทางการตลาดกบัประสทิธผิลของการใชกลยทุธทางการตลาดสาํหรบัธรุกจิเครือ่งดืม่

เพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย
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ตารางท่ี 1 

ผลการวิเคราะหคาสหสมัพันธระหวางตวัแปรแฝงและคาสถติกิารวิเคราะหอทิธิพลของโมเดลกลยุทธการตลาด

สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย

 จากตารางท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและคาสถิติการวิเคราะห

อทิธพิลของโมเดลกลยุทธการตลาด เมือ่พจิารณาคาสถิตทิีใ่ชตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลท่ีศกึษา

กบัขอมลูเชงิประจกัษ พบวา โมเดลมคีวามสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจักษ และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

ยอมรับทุกขอสมมติฐาน

 

  
  (MS)  

(SE) 
TE IE DE TE IE DE 

 (CB) 
0.71** 
(0.08) 

- 0.71** 
(0.08) 

0.48** 
(0.06) 

0.35** 
(0.06) 

0.13** 
(0.08) 

 (MS)  - - - 0.49** 
(0.10) 

- 0.49** 
(0.10) 

= 55.646, df = 31, df= 1.80, p = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, **p < .01 
  Mo Pe Le At 
 0.45 0.63 0.52 0.45 

 Pd Pr Pl Pm Pa 
 0.22 0.35 0.65 0.36 0.31 

 Pn Pu Po CS CL 
 0.54 0.55 0.52 0.56 0.74 

 MS SE 
R-SQUARE 0.51 0.35 

 
Correlation Matrix of ETA and KSI 
 
 
MS 
SE 
CB 

    MS          SE          CB 
  --------      --------      -------- 
  1.00           
  0.58          1.00 
  0.71          0.48        1.00 
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 ตอนท่ี 4 ผลการคนหาโมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

ประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย

   จากผลการวเิคราะหสรปุไดวา โมเดลมคีวามสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจกัษด ีเนือ่งจาก

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 โมเดลน้ี     

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี ดังแสดงในภาพท่ี 2

   = 55.646, df = 31, P-Value = 0.093, RMSEA = 0.034

ภาพท่ี 2:  โมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมใน

  เขตภาคกลางของไทย
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 นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงตอกลยุทธ

ทางการตลาดสงูทีส่ดุ โดยมคีานํา้หนกัอทิธพิลเทากบั 0.71 รองลงมาคอื ปจจยักลยุทธทางการตลาดมอีทิธิพล

ทางตรงตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด ซึ่งมีคานํ้าหนักอิทธิพล 0.49 และปจจัยพฤติกรรม     

ผูบรโิภคดานปจจยัจติวทิยามอีทิธพิลทางตรงตอประสทิธผิลของการใชกลยทุธทางการตลาด ซึง่มคีานํา้หนกั

อิทธิพลเทากับ 0.14 และยังพบอีกวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางออม         

ตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด โดยสงผานกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องดื่ม         

เพื่อสุขภาพในเขตภาคกลางของไทย มีคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.35

อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัย แบงเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 พฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคโดยรวม        

อยูในระดบัมาก ซึง่อธบิายไดวา ปจจยัจติวทิยา มอีทิธพิลตอพฤตกิรรมของผูบรโิภคเคร่ืองด่ืมเพือ่สขุภาพประเภท

โปรตนีหางนม ในการเลอืกซือ้หรอืการเลอืกบรโิภคโปรตนีหางนมมาก สอดคลองกบัแนวคดิทฎษฎขีอง Kotler  

(2009) ที่กลาววา การตัดสินใจบริโภคหรือซื้อสินคานั้นเกิดจากปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจ การรับรู              

การเรยีนรู บคุลกิภาพและทศันคตขิองผูบรโิภค เปนตัวสะทอนความตองการ ใหเกดิพฤตกิรรมการซือ้ขึน้ และ

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Schiffman & Kanuk (2009) ที่ระบุเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ                

ของผูบริโภคเกิดขึ้นจากปจจัยทางดานจิตวิทยา ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรูและทัศนคติ 

นอกจากน้ี งานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552)ไดกลาววา ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา

เกิดจากภายในตัวบคุคล และมผีลกระทบตอพฤตกิรรมของผูบรโิภคโดยตรง และเมือ่พจิารณาพฤติกรรมยอย        

ของผูบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมพบวา พฤติกรรมของผูบริโภคดานทัศนคติ                       

อยูในระดับมาก ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวาการใชกิจกรรมทางการตลาดทําใหผูบริโภคมีทัศคติในเชิงบวก       

ตอผลติภณัฑ หรอืขึน้อยูกบัปจจยัอืน่ทีก่อใหเกดิทศันคต ิไดแก พืน้ฐานของบคุคล ความรูสกึนกึคิด ความเชือ่ 

และส่ิงแวดลอมรอบตัวซึ่งผู ประกอบการหรือผู ผลิตนั้นควรสรางทัศนคติที่ดีใหกับผูบริโภคต้ังแตแรก                 

เพื่อสรางความไดเปรียบในการเขาถึงผูบริโภค (อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงกุล, 2550) 

 ผูบรโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาด อยูในระดับปานกลาง ซึง่อธิบายไดวา แนวคิด

สวนประสมทางการตลาด 8 P’s ทาํใหเกดิการซ้ือในผูบริโภค สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler & Keller 

(2016) และ กลยุทธการตลาด 8 P’s ของ Lovelock & Wirtz (2007) ที่ไดศึกษาพบวา การมีกลยุทธทาง        

การตลาดทําใหกระตุนหรือชกัจงูผูบรโิภคใหซือ้สนิคานัน้ๆ เมือ่พจิารณาแตละกลยุทธยอย พบวา ปจจัยกลยุทธ

ทางการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก ปจจัยกลยุทธฺดานผลิตภัณฑโดยกลยุทธดานผลิตภัณฑ             

และกลยุทธดานราคาอยูในระดับมาก ในกลยุทธดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคเลือกสินคาเพราะผลิตภัณฑนั้น       

ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีคุณคาทางโภชนาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Wulansari (2011)                    

ที่ไดศึกษาพบวาปจจัยกลยุทธทางดานผลิตภัณฑโดยผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการเปนส่ิงสําคัญที่สุด     
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ที่ทําใหผู บริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา ในกลยุทธดานราคา ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเพราะ มีความคุมคา                   

เมื่อเทียบกับราคา รวมถึงปริมาณท่ีไดคุมคาเม่ือเทียบกับราคา สอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งกนก บุนนาค 

(2553) ทําการวิจัยพบวา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เกิดจากราคานั้นเหมาะสมกับคุณภาพ 

 ผูบรโิภคมีความคิดเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของการใชกลยทุธทางการตลาด อยูในระดับมาก โดยใช

ความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภคมาวัดความสําเร็จของการใชกลยุทธทางการตลาด ซึ่งการวัด

ประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดน้ีสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Schultz (2005, 10-11)           

และ Taylor, Celuch & Goodwin (2004, 217-277) ที่กลาววา การดูผลของการใชกลยุทธทางการตลาดน้ัน

ใหดูจากความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภค เม่ือพิจารณาแตละดาน คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ             

ผูบรโิภคอยูในระดับมาก โดยผูบรโิภคโปรตีนหางนมน้ันพอใจในผลิตภณัฑทีบ่ริโภคอยูเปนประจํา ซึง่สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Bennett (1997, 151-156) กลาววา ผลกระทบที่เกิดจากทัศนคติ ความรู ความเขาใจ                 

มผีลตอการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภค และประสบการณมผีลตอความพงึพอใจของผูบริโภค คาเฉลีย่ความภกัดี

ของผูบรโิภคอยูในระดบัปานกลาง โดยผูบรโิภคมกัจะเลอืกซ้ือผลติภณัฑโดยเจาะจงยีห่อทีบ่รโิภคอยูเปนประจาํ 

แสดงถงึความภกัดใีนผลติภัณฑ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ Thompson, Newman & Liu (2011, 1437-1446) 

พบวา การรบัรูและการไวใจสงผลตอความภักดตีอตราสินคาทาํใหเกดิพฤติกรรมการซือ้ซ้ําในผลิตภณัฑนัน้ ๆ

 ตอนที่ 2  อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย 

 จากสมมติฐานขอที ่1 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบรโิภคดานปจจัยทางจิตวทิยากับกลยุทธ

ทางการตลาด โดยตัวแปรพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวก

ตอตัวแปรกลยุทธทางการตลาด แสดงวา เมื่อมีพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัยทางจิตวิทยามากขึ้นก็จะทําให

มีกลยุทธทางการตลาดมากขึ้นดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Thompson, Newman & Liu (2011, 1437-

1446) กลาววาพฤติกรรมของผูบริโภคมีความสัมพันธกับกลยุทธทางการตลาด 

 จากสมมติฐานขอที่ 2 ความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมระหวางพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย

ทางจติวทิยากบัประสทิธผิลของการใชกลยทุธทางการตลาด โดยตวัแปรพฤตกิรรมผูบริโภคดานปจจยัจิตวทิยา

มีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด และ                          

มีความสัมพันธทางออมโดยสงผานตัวแปรกลยุทธทางการตลาด แสดงวา พฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย

จิตวิทยามีมากข้ึน ทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธทางการตลาดดีขึ้น และพฤติกรรมผูบริโภคดานปจจัย

จติวิทยาท่ีดขีึน้สงผานกลยุทธทางการตลาด ซึง่จะมีผลใหประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดสําหรับ

ธรุกจิเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทยดีขึน้ ผลวิจยัน้ีสอดคลองกับ แนวคดิ

ของ Schiffman & Kanuk (2009) ทีก่ลาววา ปจจยัภายในหรอืปจจัยจติวทิยาสงผลตอพฤตกิรรมของผูบรโิภค

โดยตรง ทัศนคติ การเรียนรู การรับรู หรือแรงจูงใจ เมื่อเกิดข้ึนกับบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะทําใหเกิด         

การประเมินคาวาจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งนั้น ก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคซ่ึงเปนปจจัยภายใน อันไดแก 

ทศันคต ิแรงจงูใจ และการรับรูของบคุคล เมือ่เกดิการกระตุนกลยทุธในรูปแบบตาง ๆ  จะทาํใหพฤติกรรมการซ้ือ
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ของผู บริโภคนั้นเกิดขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Asiraphot & Waleekorncheepsawat (2009)                         

พบวา ทัศนคติสงผลตอการซ้ือของผูบริโภค โดยถูกกระตุนพฤติกรรมการซ้ือดวยกลยุทธทางดานราคาและ

กลยุทธชองทางการจําหนาย

 จากสมมติฐานขอที่ 3 ความสัมพันธระหวางกลยุทธทางการตลาดกับประสิทธิผลของการใชกลยุทธ

ทางการตลาด โดยตัวแปรกลยุทธทางการตลาดมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธิผล

การใชกลยุทธทางการตลาด แสดงวาเมื่อมีกลยุทธทางการตลาดมากขึ้นทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธ

ทางการตลาดสําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทยมากข้ึน         

ตามไปดวย ผลวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaltcheva & Weitz (2006, 107-118) พบวา กลยุทธทาง   

การตลาด เชน กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธเชิงบวกตอการเลือก  

ซือ้ผลติภณัฑ และความภกัดี ในเรือ่งของความตัง้ใจการซือ้ซํา้ และสรางอทิธพิลตอการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภค

 

สรุป 
 สรุปผลการวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงค ดังนี้

 1.  การวิจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา พฤติกรรมสงผลตอการบริโภคท้ังดานแรงจูงใจ            

การเรยีนรู การรบัรูและทศันคต ิและการวิจยัดานกลยทุธทางการตลาดพบวา ปจจยัทีท่าํใหเกดิการซือ้โปรตนี

หางนมมากทีส่ดุ คอื ปจจยัดานผลติภณัฑ ทีไ่ดรบัการรบัรองมาตรฐานจากหนวยงานทีเ่กีย่วของและมคีณุคา

ทางโภชนาการ ซึง่เปนสิง่ทีก่อใหเกดิแรงจูงใจในการซือ้สนิคาในระดบัสงู และการวจิยัดานการวดัประสทิธผิล

ของการใชกลยทุธทางการตลาด พบวาจะตองพจิารณาถงึความภกัดใีนการบรโิภค ซึง่ผูบริโภคน้ันมกัจะเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑโดยเจาะจงยี่หอที่บริโภคอยูเปนประจํา นอกจากนี้ ความภักดีของผูบริโภคยังอยูในรูปแบบของ

การบอกตอ และการแนะนําผลิตภัณฑดวย

 2.  การวจิยัดานความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมของผูบริโภค กลยทุธทางการตลาดและประสทิธผิล

ของการใชกลยทุธทางการตลาด โดยวเิคราะหจากสมมตฐิานทัง้สาม ซึง่ไดผลการวจิยัยอมรบัตามสมมตฐิาน

ทั้งสาม แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูบริโภคมีอิธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธ

ทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาด 

 3.  การวจิยัเพ่ือนําเสนอโมเดลกลยุทธทางการตลาดสําหรบัธรุกิจเคร่ืองดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนี

หางนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบวา กลยุทธทางการตลาดท่ีดี จะทําใหประสิทธิผลของการใช

กลยทุธทางการตลาดดขีึน้ ดงันัน้ โมเดลกลยทุธทางการตลาดสาํหรบัธรุกจิเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพประเภทโปรตนี

หางนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย จงึควรเนนในดานผลิตภณัฑทีไ่ดรบัการรับรองมาตรฐาน โดยจะตอง

สรางผลิตภัณฑที่ดีมีคุณคาทางโภชนาการสูง และเสริมสรางการรับรู และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ            

ทีม่มีาตรฐานใหแกผูบรโิภค ซึง่จะสงผลตอพฤตกิรรมทางจติวทิยาทีด่ขีองผูบริโภค และสงผลใหเกดิความภกัดี

ในผลิตภัณฑ ในการเลือกใชซํา้หรอืเลือกซ้ือผลิตภัณฑเปนประจาํตอไป โดยเม่ือผูบรโิภคมีความพึงพอใจท่ีจะ

เลอืกใชผลติภณัฑนัน้เปนประจาํและเมือ่ผูบรโิภคแนะนาํผลติภณัฑใหแกผูอืน่ตอไป กย็อมจะแสดงใหเหน็ถงึ

ประสิทธิผลของการใชกลยุทธทางการตลาดที่ดีและเหมาะสมได 
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 ขอจํากัดในการวิจัย

 ในงานวิจัยช้ินนี้ไดนําทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 8 P’s มาใช ซึ่งในงานวิจัยคร้ังตอไปอาจ         

จะเลอืกแคบางกลยทุธทีเ่หมาะสมนัน้มาใช   นอกจากนีง้านวจิยัช้ินนีเ้ปนงานวจิยัในกลุมผูบรโิภคโปรตนีหางนม

ในเขตภาคกลางเทานั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกลุมผูบริโภคอื่นหรือผูบริโภคที่ใหญขึ้น ขอมูลตาง ๆ และ                   

ผลจากการวิจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
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