
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และ แรงจงูใจท่ีมีความสมัพนัธก์บั 
พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีนของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนส 

ในเขตกรงุเทพมหานคร 
PRODUCT COMPONENTS AND MOTIVATION RELATED TO PURCHASE 

BEHAVIOR ON WHEY PROTEIN SUPPLEMENT AMONG PEOPLE 
EXERCISING AT FITNESS CENTER IN BANGKOK METROPOLIS 

 
พชิญา โชคศุภไพบลูย1์ 

วรนิทรา ศริสิทุธกิุล2 

 
บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาองค์ประกอบของผลติภณัฑ ์และ แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื 
กลุ่มผู้ออกก าลงักายที่บรโิภคหรอืเคยบรโิภคอาหารเสรมิเวย์โปรตีนที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ โดยใช้สถิติค่าสมัปร ะสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการศกึษาวจิยั พบว่า  
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18-27 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท  
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีดา้นองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ในดา้นประโยชน์หลกั, 
ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์, ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบและดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์อยู่
ในระดบัมาก  
 ระดบัแรงจงูใจของผูบ้รโิภคต่ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี โดยมรีะดบัแรงจงูใจดา้นเหตุผลอยู่ในระดบัสงู และ
ดา้นอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง  
 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์โปรตีนในด้านความถี่โดย
เฉลี่ยแตกต่างกนั ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 องคป์ระกอบของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ดา้นประโยชน์หลกั และดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก
ในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั  
 แรงจงูใจของผูบ้รโิภคในดา้นเหตุผล ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี มคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์แรงจงูใจ พฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the Product components and motivation related to 
purchase behavior on whey protein supplement among people exercising at fitness center in Bangkok 
metropolis.The samples of this study consisted of four hundred consumers, aged eighteen and over, who 
bought and consumed whey protein supplements. A questionnaire was used as a tool to collect the data 
and the statistics used for data analysis included percentage, mean and standard deviation.The hypotheses 
were tested by One-way analysis of variance and the Pearson product moment correlation coefficient.The 
results of the research were as follows:  
 Most of the consumers were male, aged between eighteen to twenty seven, single, held a 
Bachelor’s degree, worked in companies and had an average monthly income between 15,001 to 30,000 
Baht.  
 The opinions of the consumers regarding the importance of the core product, formal products, 
expected products, augmented products and potential products were at a high level.  
 The rational motives were at a high level, while the aspect of emotional motives were at a 
moderate level.  
 Consumers of a different marital status were varied in terms of their purchasing behavior of whey 
protein supplements in terms of the frequency of purchases every three months at a statistically significant 
level of .01.Consumers with a different marital status, education and monthly income differed in terms of 
their purchasing behavior of whey protein supplements in terms of average expense per purchase at a 
statistically significant level of .01. 
 The product components of whey protein supplements included the core product, and expected 
product which correlated with the purchasing behavior of whey protein supplement in terms of the average 
expense at a very low level and a statistically significant levels of .01 and 0.5 respectively.  
 The motivation of consumers of whey protein supplements included rational motives which 
correlated with the purchasing behavior of whey protein supplements in terms of the frequency of purchases 
at a very low level and a statistically significant level of .01.    
 
Keywords: Product Components, Motivation, Purchase Behavior, Whey Protein Supplements 
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บทน า 
 “Spornosexual” นิยามศพัทใ์หม่ทีเ่กดิจากผสานค าว่า Sport หมายถงึ กฬีาหรอืการออกก าลงักาย Porn 
หมายถึง สถานที่หรือสื่อต่างๆที่ใช้เป็นพื้นที่ส าหรบัโชว์สรีระ ต่อมาค านี้ถูกใช้ในความหมายถึงเพศด้วย และ 
Metrosexual คอื ผู้ที่ดูแลตวัเองใหดู้ดตีัง้แต่ศรีษะจรดเทา้ ค าว่า Spornosexual จงึหมายถงึ ผู้ที่ดูแลตวัเอง ชอบ
ออกก าลงักาย เล่นกฬีา โชวเ์รอืนร่างดงึดดูทางเพศ และใชหุ้่นทีแ่ขง็แรงแทนเครื่องประดบั (กติต ิสริพิลัลภ, 2558) 
บุคคลกลุ่มนี้จะลงทุนสงูเพื่อการดแูลตวัเอง และสรา้งกลา้มเน้ือใหด้ดู ีซึง่ผลการวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า
แรงจงูใจกว่ารอ้ยละ 50 นัน้ตอ้งการดงึดดูทางเพศ รอ้ยละ 29 ขาดความมัน่ใจในตวัเอง รอ้ยละ 6 อกหกั และสว่นที่
เหลือมีความต้องการเป็นเหมือนเพื่อน คนรอบข้าง หรือบุคคลในวงการบันเทิง นอกจากนี้งานวิจัยจาก
มหาวทิยาลยักรฟิฟิธ ประเทศออสเตรเลยี พบว่าร้อยละ 70 ของผู้หญิงมองว่าความแขง็แกร่งทางกายภาพของ
ผู้ชายนัน้น่าดึงดูดมากที่สุด และเพิ่มเป็นร้อยละ 80 เมื่อรวมความสูงและความพอดีของช่วงอย่างสมส่วนของ
ร่างกายเขา้ด้วยกนั ซึ่งสอดคล้องกบั Sell (2017) กล่าวว่า ความแขง็แกร่งของร่างกายช่วงบนที่ดงึดูดผูห้ญงิคอื 
ช่วงไหล่ทีก่วา้ง บ่งบอกถงึร่างกายทีแ่ขง็แรง รวมถงึพละก าลงัของช่วงแขนและขอ้มือ ซึง่นักวทิยาศาสตรม์องว่า
เป็นอทิธพิลของสญัชาตญาณการเอาตวัรอดมาตัง้แต่อดตีในสตัว์หลายๆชนิด เช่นเดยีวกบัมนุษย์ที่ผู้หญิงต้อง
พึง่พาผูช้ายทีส่ามารถล่าสตัวแ์ละต่อสูเ้พื่อการด ารงชพี โดยผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าเสน่หด์งึดดูทางเรอืนร่างของ
เพศชายมาจากความรูส้กึน่าเกรงขามและความแขง็แกร่งของเรอืนร่าง ซึง่กลายเป็นแรงดงึดูดต่อเพศตรงขา้ม อนั
เป็นกลไกเกดิจากความรูส้กึทีค่ านึงถงึสขุภาพทีแ่ขง็แรงนัน่เอง 
 การมรีปูร่างทีแ่ขง็แรงและกลา้มเนื้อทีส่วยงามไดน้ัน้ต้องอาศยัการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอควบคู่ไป
กบัการบรโิภคอาหารตามหลกัโภชนาการ โปรตนีจงึเป็นสารอาหารทีส่ าคญัในการเสรมิสรา้งและฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือให้
แขง็แรง และจ าเป็นจะต้องมอียู่ในอาหารทุกมือ้ ซึง่นอกจากจะไปสรา้งมวลกลา้มเน้ือแลว้ ยงัป้องกนักระบวนการ
แคทาบอลิซึมของกล้ามเนื้ออนัเป็นสาเหตุที่ท าให้ใยกล้ามเนื้อถูกท าลาย อาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน ได้แก่ 
เนื้อสตัว์ ไข่ ถัว่ นม ธญัพชืต่างๆ ซึ่งการรบัประทานอาหารมือ้หลกัเพยีงอย่างเดยีวนัน้อาจไม่เพยีงพอและต้อง
อาศยัระยะเวลาจงึจะเหน็ผล เน่ืองจากผูท้ีอ่อกก าลงักาย ควรไดร้บัโปรตนี 2-3 กรมั ต่อน ้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั ต่าง
จากคนทัว่ไปทีค่วรไดร้บัโปรตนีเพียง 1 กรมั ต่อน ้าหนักตวั 1 กโิลกรมั การรบัประทานอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีจงึ
เป็นทางเลอืกทีส่ะดวกและปลอดภยั เพราะเป็นแหล่งกรดอะมโินทีจ่ าเป็นต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการสรา้งมดั
กล้ามเน้ือให้มขีนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มความแขง็แกร่งทนทานของกล้ามเน้ือ และช่วยป้องกนัไม่ให้กล้ามเน้ือลบีฝ่อ
ระหว่างทีไ่ม่ไดอ้อกก าลงักาย เพิม่สมรรถนะในการออกก าลงักาย เช่น ช่วยใหอ้อกก าลงักายไดน้านขึน้ ลดอาการ
อ่อนลา้ และอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการออกก าลงักายไดอ้กีดว้ย ส่งผลใหป้รมิาณความตอ้งการอาหาร
เสรมิเวยโ์ปรตนีเพิม่สงูขึน้ 
 ในปี 2554 ประเทศไทยมจี านวนผูอ้อกก าลงักายหรอืเล่นกฬีากว่า 16 ลา้นคน และมแีนวโน้มเพิม่จ านวน
ขึ้นตามล าดบั (ศูนย์วิจยักสกิรไทย , 2560) จากปจัจยัดงักล่าวท าให้ธุรกิจอาหารเสริมเวย์โปรตีน ก้าวเข้ามามี
บทบาทส าคญัในตลาดอาหารเสรมิ ซึง่ในปี 2558 ผลติภณัฑป์ระเภทบ ารุงและเสรมิสรา้งกลา้มเน้ือ มมีูลค่า 1,750 
ล้านบาท จากมูลค่าตลาดอาหารเสรมิรวม 3,500 ล้านบาท และในปี 2559 มมีูลค่า 2,000 ล้านบาท จากมูลค่า
ตลาดอาหารเสรมิรวม 4,000 ลา้นบาท (สตาร ์มาวณิ, 2559) ซึง่สามารถครองตลาดไปไดม้ากถงึ 50 เปอรเ์ซน็ต์
ของตลาดอาหารเสริม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บรโิภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพและการออกก าลงักายเพื่อเสรมิสร้างกล้ามเนื้อได้เป็น
อย่างด ี
 



4 
 

 ธุรกจิอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีทีเ่ขา้มาท าตลาดในประเทศไทย ตราสนิคา้ทีเ่ป็นของคนไทยนัน้ยงัมีสดัสว่น
น้อยมากหากเทยีบกบัตราสนิคา้ทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัมองว่าตลาดธุรกจิอาหารเสรมิ
เวยโ์ปรตนี ยงัมชี่องว่างทางการตลาดทีม่แีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษา
เกีย่วกบัองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์และแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของ
ผูอ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัเหน็ว่าการศกึษาในดา้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ
และต้องการท าธุรกจิอาหารเสรมิเวยโ์ปรตีนในอนาคต และน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทาง ใน
การด าเนินธุรกจิ พฒันาองคป์ระกอบของผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภค และรองรบักบัการ
แขง่ขนัทีส่งูขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีนของผู้ออกก าลังกายศูนย์ฟิตเนสในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัองค์ประกอบของผลติภณัฑ ์ได้แก่ ผลติภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คาดหวงั ผลิตภัณฑ์ควบ ศกัยภาพของผลิตภัณฑ์ กบัพฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์
โปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวย์
โปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ผูอ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 
แตกต่างกนั 
 2. องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์โปรตีนของผู้ออก
ก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. แรงจงูใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อก
ก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล อา้งองิแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ซึง่อธบิาย
ว่า ปจัจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน การศกึษา
ตวัแปรเหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ซึง่ลกัษณะดา้นปจัจยัส่วนบุคคลเป็นตวัแปรทีส่ าคญั และ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีจ่ะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์อา้งองิแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) 
ซึง่อธบิายว่า ผลติภณัฑค์อืสิง่ทีผู่ซ้ือ้สามารถครอบครองโดยการแลกเปลีย่นเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความ
ต้องการ โดยระดบัของผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์5 ระดบั ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ อ้างองิแนวคดิของนภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556) ซึ่งอธบิายว่า
แรงจูงใจคอืแรงขบัภายในบุคคลที่กระตุ้น หรอืบงัคบัใหเ้กดิการกระท าตามแรงขบันัน้ๆ ซึง่แรงขบันัน้จะเกดิจาก
ความกดดนัทีม่ผีลมาจากความจ าเป็นทีไ่ม่ไดร้บัการตอบสนอง โดยทางผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิ และทฤษฎมีาพจิารณา 
และท าการศกึษาเป็นบางสว่น ไดแ้ก่ แรงจงูใจดา้นเหตุผล และแรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค อ้างอิงแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 
(2552) อธบิายเกี่ยวกบัทฤษฎีโมเดลผู้บรโิภคประกอบด้วยสิง่กระตุ้น ความรู้สกึนึกคดิของผูซ้ื้อ (Buyer’s black 
box) ทีผู่ผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้สง่ผลต่อการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ทีแ่ตกต่างกนัและ
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ส าหรบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค
เพื่อทีจ่ะทราบถงึลกัษณะความต้องการของผูบ้รโิภค ค าถามทีใ่ชเ้พื่อค้นหาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คือ 6Ws 
และ1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และHow ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้น าขอ้มูลมาตัง้
ค าถามในพฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์โปรตีน ได้แก่ ความถี่ จ านวนเงนิที่ซื้อ สูตรอาหารเสรมิเวย์โปรตีน 
เหตุผลหลกัในการซือ้ บุคคลทีม่อีทิธพิล ช่วงเวลา และสถานทีท่ีซ่ือ้ เป็นตน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื กลุ่มผู้ออกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสทีบ่รโิภคหรอืเคยบรโิภคอาหาร
เสรมิเวยโ์ปรตนีทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นช่วงทีม่สีมรรถภาพทาง
กายดทีีส่ดุในการออกก าลงักาย เพราะกระดกูและกลา้มเน้ือพฒันาเตม็ที ่มคีวามแขง็แรงและอดทน จงึสามารถเล่น
กฬีาไดห้ลากหลายชนิดเพื่อพฒันาความแขง็แกร่งและกลา้มเน้ือของร่างกาย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื กลุ่มผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสทีบ่รโิภคหรอืเคยบรโิภคอาหารเสรมิ
เวยโ์ปรตนีในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน จงึใชก้ารก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร อา้งองิจาก กลัยา วานิชยบ์ญัชา 
(2559) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดทีย่อมใหเ้กดิขึน้ 5% หรอื 0.05 ซึง่จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัจ านวน 384.16 หรอืประมาณ 385 คน และไดม้กีารส ารองตวัอย่างเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนไว้
อกี 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง การสุม่ตวัอย่างครัง้นี้ผูว้จิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
 ขัน้ตอนที ่1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ผูว้จิยัเจาะจงเลอืกสถานทีอ่อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสและ
โยคะยอดนิยมในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่น้นการออกก าลงักายเพื่อเสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ เช่น บอดีเ้วท บอดีค้อม
แบท ต่อยมวย เวทเทรนนิ่ง เป็นตน้ (กรมพลศกึษา, 2561b) ซึง่การออกก าลงักายประเภทนี้ จะท าใหม้แีนวโน้มใน
การบรโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีควบคู่ไปดว้ย โดยสถานทีท่ีผู่อ้อกก าลงักายนิยมไปใชบ้รกิารมจี านวน 5 สถานที ่
(Topbestbrand, 2560) ไดแ้ก่ Training Ground Bangkok, Fitwhey, WE Fitness, Virgin Active และ Samyangym 
 ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของขนาดตวัอย่าง
แต่ละสถานทีใ่หไ้ดจ้ านวนเท่าๆกนั จ านวน 5 สถานที ่สถานทีล่ะ 80 คน  
 ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูตามความสะดวกซึง่จะเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนครบจ านวนทีต่อ้งการ 
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ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 18-27 ปี มี
สถานภาพสถานภาพโสด/ หย่ารา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู่ มรีะดบัการศกึษาสงูในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท 
 ตอนท่ี 2 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีน 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัต่อองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีน 
X  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. ดา้นประโยชน์หลกั 
2. ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
3. ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
4. ดา้นผลติภณัฑค์วบ 
5. ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

3.67 
4.10 
4.08 
3.98 
3.94 

0.680 
0.579 
0.589 
0.733 
0.768 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.95 0.493 มาก 

 
 จากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อองคป์ระกอบของผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ ด้านรูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ ดา้นศกัยภาพผลติภณัฑ ์และดา้นประโยชน์หลกั 
 
 ตอนท่ี 3 แรงจงูใจของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีน 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจต่ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 

แรงจงูใจ 
X  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

1. แรงจงูใจดา้นเหตุผล 
2. แรงจงูใจดา้นอารมณ์ 

4.16 
3.21 

0.547 
0.980 

สงู 
ปานกลาง 

                                        รวม 3.69 0.604 สูง 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้แรงจูงใจในการซื้ออาหารเสรมิเวย์โปรตีนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหแ้รงจูงใจในการซือ้ในระดบัสูง ได้แก่ แรงจูงใจดา้น
เหตุผล และใหแ้รงจงูใจในการซือ้ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ แรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
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 ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเวย์โปรตีนของผู้ออกก าลงักายศูนย์ฟิตเนสในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มูลพฤตกิรรมการซื้ออาหาร
เสรมิเวยโ์ปรตนี 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีน ด้าน
ความถีใ่นการซือ้ 2 ครัง้/3 เดอืน และมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่โดยเฉลีย่ในการซือ้จ านวน 2,036.30 บาท/ครัง้ 
 
 ตอนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลสรุปดา้นปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 
 
 
 
 
 
 
 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 
 จากตารางที ่4 พบว่า ผูอ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมพฤตกิรรมการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตีน ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้/3 เดอืน) และค่าใชจ้่ายโดย
เฉลีย่ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีน 
ความถ่ีท่ีซ้ือ 

 (ครัง้/3 เดือน) 
ด้านค่าใช้จา่ยโดยเฉล่ีย 

ในการซ้ือต่อครัง้ (บาท/ครัง้) 

T-Test T-Test 

เพศ Sig = 0.768 Sig = 0.284 
สถานภาพสมรส Sig = 0.007** Sig = 0.005** 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีน Minimum Maximum X  S.D 

1. ความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีน 
(ครัง้/3 เดอืน) 
2. ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 
(บาท/ครัง้) 

1 
500 

6 
6,000 

1.89 
2,036.30 

1.204 
992.654 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลสรุปดา้นปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที ่5 พบว่า ผูอ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบั และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์โปรตีน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลสรุปความแตกต่างรายคู่ดา้นปจัจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์
โปรตนี 

ปัจจยัส่วน 
บคุคล 

พฤติกรรมการซ้ือ
อาหารเสริมเวย์

โปรตีน 
ผลการเปรียบเทียบค่าความถ่ีรายคู่ 

สถานภาพสมรส 

ด้ า น ค ว า ม ถี่   
(ครัง้/3 เดอืน)  

ผู้ออกก าลังกายที่ที่มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มี
ค่าเฉลี่ยด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้/3 เดอืน) แตกต่างกบัผู้ออกก าลงั
กายที่ที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.01 

ด้ า น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  
(บาท/ครัง้) 

ผู้ออกก าลังกายที่ที่มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มี
คา่เฉลีย่ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) แตกต่างกบัผูอ้อกก าลงักาย
ทีท่ีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ร ะดับ ก า รศึ กษ า
สงูสดุ 

ด้ า น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  
(บาท/ครัง้) 

ผูอ้อกก าลงักายที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรขีึ้นไป มคี่าเฉลี่ย
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) แตกต่างจากผู้ออกก าลงักายที่มี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉลีย่ 
ต่อเดอืน 

ดา้นคา่ใชจ้า่ย  
(บาท/ครัง้) 

ผู้ออกก าลังกายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท มี
ค่าเฉลี่ยด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) แตกต่างจากผู้ออกก าลงั
กายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และ 
60,000 บาทขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีน 
ความถ่ีท่ีซ้ือ 

 (ครัง้/3 เดือน) 
ด้านค่าใช้จา่ยโดยเฉล่ีย 

ในการซ้ือต่อครัง้ (บาท/ครัง้) 
One Way-
ANOVA Brown–Forsythe One Way-ANOVA Brown–Forsythe 

อาย ุ Sig = 0.957 - - Sig = 0.144 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ - Sig = 0.093  Sig = 0.001** 
อาชพี Sig = 0.889 - Sig = 0.159 - 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน Sig = 0.348 - - Sig = 0.000** 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลสรุปองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์และแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีนของผูอ้อกก าลงักาย 
ศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรงุเทพมหานคร 

ความถ่ีท่ีซ้ือ  
(ครัง้/3 เดือน) 

ด้านค่าใช้จา่ยโดยเฉล่ียในการ
ซ้ือต่อครัง้ (บาท/ครัง้) 

องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์

ดา้นประโยชน์หลกั (r = 0.092) (r = 0.131**) 
ดา้นรปูลกัษณ์ (r = 0.085) (r = 0.066) 
ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (r = 0.068) (r = 0.122*) 
ดา้นผลติภณัฑค์วบ (r = 0.058) (r = 0.067) 
ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ (r = 0.035) (r = 0.029) 

แรงจงูใจ 
แรงจงูใจทางดา้นเหตุผล (r = 0.134**) (r = 0.046) 
แรงจงูใจทางดา้นอารมณ์ (r = 0.055) (r = 0.003) 

หมายเหตุ : แสดงความมคีวามสมัพนัธก์นั *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  

จากตารางที่ 7 พบว่า องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั และด้านผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) ในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
 แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล และแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิ
เวย์โปรตีนของผู้ออกก าลังกายศูนย์ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ที่ซื้อ(ครัง้ /3 เดือน) โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้ออาหาร
เสรมิเวยโ์ปรตนี แตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพสมรส ผู้ออกก าลังกายศูนย์ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตีน ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตีน 
(ครัง้/3 เดอืน)และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั โดยผูอ้อกก าลงักายทีม่ี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มีพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีในดา้นความถี ่และดา้นค่าใชจ้่ายมากกว่า 
ผูอ้อกก าลงักายทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ เนื่องจาก ผูอ้อกก าลงักายทีม่สีถานภาพสมรสส่วน
ใหญ่จะพกัอาศยัอยู่ด้วยกนั หรือมีการท ากิจกรรมร่วมกนั เช่นการออกก าลงักาย รวมถึงการเป็ นห่วงสุขภาพ
ร่างกายของคู่สมรส ดงันัน้ในการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีแต่ละครัง้จงึซือ้ในปรมิาณที่สงู และบ่อยครัง้มากกว่า
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เพื่อแลกกบัความคุม้ค่า เน่ืองจากมกีารแบ่งปนัอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีใหก้บัคู่สมรส จงึท าใหผู้อ้อกก าลงักายศนูย์
ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ในดา้น
ความถี่ และดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกมล แสงจนัทรฉ์าย (2559, 64) ศกึษาปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อน ้านมถัว่เหลืองพร้อมดื่มโทฟุซงัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้
น ้านมถัว่เหลอืงพร้อมดื่มโทฟุซงัแตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทรงปราชญ์ ผาบไชย (2559, 838) 
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริม
กล้ามเนื้อ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีผลในด้านค่าใช้จ่ายต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมือง
เชยีงใหม่ในการซือ้ผลติภณัฑโ์ปรตนีเสรมิกลา้มเน้ือแตกต่างกนั 
 ด้านระดบัการศึกษา ผูอ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีในด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยที่ซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (บาท/ครัง้) 
แตกต่างกนั โดยผูอ้อกก าลงักายทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรขีึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์
โปรตนีในดา้นค่าใชจ้่ายมากกว่าผูอ้อกก าลงักายทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและต ่ากว่าปรญิญาตร ีเน่ืองจาก ผู้
ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรยี่อมมรีายไดท้ีม่ากกว่าระดบัอื่นๆ จงึท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้สามารถท าไดง้่าย 
และซือ้ไดใ้นจ านวนทีม่ากเพื่อแลกกบัความคุม้ค่า หรอืการประหยดัเวลาในการซือ้ซ ้า จงึท าใหผู้อ้อกก าลงักายศนูย์
ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีในดา้น
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ มณฑการญจน์ วิจิตรสกลธ์ (2552, 87) ศึกษาทศันคติด้าน
ผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจ และแนวโน้มพฤตกิรรมการบรโิภคนมเปรีย้วของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรโิภคนมเปรีย้ว แตกต่าง
กนั และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรา รอดด ารงค ์(2559, 111) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟซบุ๊ค พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟซบุ๊คในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ แตกต่างกนั 
 ผู้ออกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (ครัง้/3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
เนื่องจาก ผูอ้อกก าลงักายทุกระดบัการศกึษามคีวามตอ้งการทีจ่ะตอ้งการดูแลสุขภาพ กลา้มเนื้อ จากรูปแบบการ
ใชช้วีติในปจัจุบนัทีเ่ร่งรบีอยู่ตลอดเวลาท าใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัโปรตนีไม่เพยีงพอ และอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี
ไดม้กีารบรรยายสรรพคุณและประโยชน์ทีช่ดัเจน ผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษาสามารถเขา้ใจไดง้่าย และมคีวามเชื่อ
ว่าอาหารเสริมเวย์โปรตีนจะสามารถตอบสนองสิ่งที่ต้องการได้ จึงท าให้ผู้ออกก าลังกายศูนย์ฟิตเนสในเขต
กรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวย์โปรตีน ในด้านความถี่ไม่
แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554, 208) ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม ในด้านความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์                
ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ผูอ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (บาท/
ครัง้) แตกต่างกนั โดยผู้ออกก าลงักายที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-45,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้ออาหาร
เสรมิเวยโ์ปรตนีในดา้นค่าใชจ้่ายมากกว่าผูอ้อกก าลังกายทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 60,000 บาทขึน้ไป และ ผูอ้อก
ก าลงักายทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท ตามล าดบั เนื่องจาก ช่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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30,001-45,000 บาท จะเป็นช่วงทีก่ าลงัก่อร่างสรา้งตวั ยงัไม่มภีาระ หนี้สนิ หรอืหน้าทีร่บัผดิชอบทีม่ากเมื่อเทยีบ
กบั กลุ่มผูอ้อกก าลงักายทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 60,000 บาทขึน้ไป ทีจ่ะตอ้งมกีารน ารายไดไ้ปใชใ้นดา้นอื่นๆ เช่น
การลงทุนเพิม่เติม หรอืประกอบธุรกจิ และ ผู้ออกก าลงักายทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 
บาท ทีจ่ะต้องเลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ทีร่าคาถูกลงมาหน่อย เนื่องจากอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ถอืว่าเป็น
สนิค้าที่มรีาคาแพง ท าให้ผู้ออกก าลงักายที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-45,000 บาท มกี าลงัในการจบัจ่ายใช้
สอยหรอืซือ้สนิคา้ต่างๆตามก าลงัทรพัยแ์ละสภาพคล่องทางการเงนิทีม่มีากกว่า จงึท าใหผู้อ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ต
เนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีในดา้นค่าใชจ้่าย
แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภัทรา รอดด ารงค์ (2559, 111) ศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟซบุ๊ค พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟซบุ๊คในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ 
แตกต่างกนั และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร จ าปาวลัย ์(2554, 165) ศกึษาการเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม เปปทนี และ เบรนฟิตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มบ ารุงสมองในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั 
 ผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (ครัง้/3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
เนื่องจาก การบรโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายโดยทัว่ไปจะบรโิภคใหเ้พยีงพอปรมิาณทีค่วรจะ
ไดร้บัโปรตนีต่อวนัเท่านัน้ ดงันัน้ผูอ้อกก าลงักายทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทุกระดบั ทีบ่รโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี
จงึยงัคงซือ้ และบรโิภคอย่างต่อเนื่อง จงึท าใหผู้อ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือนที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีน ในด้านความถี่ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อรุณโรจน์ เอกพณิชย ์(2558, 48) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้น ้าผกัและผลไมส้กดัเยน็
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตัดสนิใจ
โดยรวมในการเลอืกซือ้น ้าผกัและผลไมส้กดัเยน็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 ด้านอายุ ผู้ออกก าลงักายศูนย์ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ
อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (ครัง้/3 เดอืน)และค่าใชจ้่ายโดย
เฉลีย่ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก ร่างกายของผูอ้อกก าลงักายในทุกช่วงอายุ
นัน้ต้องการโปรตนี แต่วตัถุประสงค์ในการบรโิภคแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายุ เช่น วยัท างาน มวีถิีชวีติทีเ่ร่งรบี
และภารกจิทีห่ลากหลาย การทานอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีจงึสามารถมาเตมิเตม็ปรมิาณโปรตนีทีร่่างกายตอ้งการได้
อย่างเพยีงพอ หรอื ผูส้งูอายุ ต้องการโปรตนีเพื่อซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอเนื่องจากกระบวนการท างานในร่างกาย
เสื่อมสภาพลง ซึง่โปรตนีจากอาหารอาจไม่เพยีงพอตามทีร่่างกายต้องการ หากผูส้งูอายุขาดโปรตนี จะท าใหเ้กดิ
อาการวงิเวยีน กลา้มเนื้ออ่อนแรง ก่อใหเ้กดิกระดูกพรุน จงึต้องบรโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีเช่นเดยีวกบัช่วงวยั
อื่นๆ จงึท าใหผู้อ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหาร
เสรมิเวย์โปรตีน ในด้านความถี่ และด้านค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ (ศริวิรรณ ยงัอยู่ , 
2559, 71) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเวย์
โปรตนีของสุภาพบุรุษในจงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ละจงัหวดัเพชรบุร ีพบว่า ผูท้ีม่อีายุแตกต่างกนั มปีจัจยัในการ
ตดัสนิใจในการเลอืกซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสรมิเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์และจงัหวดั
เพชรบุร ีไม่แตกต่างกนั 
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 ด้านอาชีพ ผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (ครัง้/3 เดอืน)และค่าใชจ้่ายโดย
เฉลี่ยที่ซื้ออาหารเสรมิเวย์โปรตีน (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก โดยพื้นฐานของผู้ออกก าลงักายทัว่ไป
ตอ้งการทีจ่ะอยากมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง กลา้มเน้ือทีไ่ม่ลบีฝอ่ หรอืดดู ีจงึท าใหทุ้กๆอาชพีลว้นมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใส่ใจ ให้สุขภาพของตนเองแขง็แรง ให้รูปลกัษณ์ภายนอกดูด ีเพื่อประโยชน์ในการเจรจา ติดต่อ หรอืเพิม่ความ
น่าเชื่อถอื ดงันัน้การบรโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี จงึถอืเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีก่ลุ่มคนทุกอาชพีเลอืกทีจ่ะบรโิภค
เน่ืองจาก ความสะดวกสบาย และเขา้ใจว่าเป็นอาหารทีจ่ะช่วยสง่ผลดใีหก้บัร่างกายของตนเอง จงึท าใหผู้อ้อกก าลงั
กายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ในดา้น
ความถี ่และดา้นค่าใชจ้่ายไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ ยงัอยู่ (2559, 99) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจและพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษใน
จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ละจงัหวดัเพชรบุร ีพบว่า ผูท้ีม่อีาชพีแตกต่างกนั มปีจัจยัในการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของสภุาพบุรุษในจงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ละจงัหวดัเพชรบุร ีไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นผลติภณัฑท์ี่
คาดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และ ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหาร
เสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 

องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั และดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศูนยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (บาท/ครัง้) เนื่องจาก ผูอ้อกก าลงักายทีบ่รโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีนัน้ได้
ใหค้วามส าคญัในเรื่องประโยชน์ สรรพคุณของอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีเป็นหลกั นัน่คอืถา้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเวย์
โปรตีนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างทีผ่ลติภณัฑไ์ด้ชีแ้จงไว ้หรอืให้ประโยชน์ตามที่
ผูบ้รโิภคคาดหวงัได ้จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามแสวงหาผลติภณัฑท์ีต่อบสนองต่อความต้องการไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่น 
อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีมคีุณสมบตัชิ่วยเพิม่กลา้มเน้ือ ทัง้ในดา้นขนาดและความแขง็แกร่งของกลา้มเนื้อ หรอื การ
บรโิภคเวยโ์ปรตนีจะไม่ก่อใหเ้กดิผลขา้งเคยีงต่อร่างกาย จงึท าใหอ้งคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์
หลกั และด้านผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตีนในด้านค่าใชจ้่าย
(บาท/ครัง้) สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิภาพร รุ่งสว่าง (2551, 126) ศกึษาทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สีว่นผสมของคอลลาเจน พบว่า ทศันคตดิา้นประโยชน์หลกั ทศันคตดิา้นตราสนิคา้ 
และทัศนคติด้านความคาดหวัง มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนผสมของคอลลาเจน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็โสภา ป่ินพงศา (2554, 58) ศกึษาองคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑ ์และความตระหนกัรู ้(Brand Awareness) ในตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มชกู าลงั เอม็ 
150 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบของผลติภณัฑด์า้นมาตรฐานของผลติภณัฑ์ และ
ด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูก าลัง เอ็ม  150 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจของผู้บรโิภค ได้แก่ แรงจูงใจทางด้านเหตุผล และแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แรงจูงใจของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิ
เวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้ออาหารเสรมิ
เวยโ์ปรตนี (ครัง้/3 เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากปจัจุบนัผูอ้อกก าลงักาย
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องความแขง็แรงเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัใหค้วามส าคญัของรปูลกัษณ์และกลา้มเนื้อ
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ทีส่วยงามอกีดว้ย และสงัคมหรอืนักการตลาดในปจัจุบนัไดม้กีารสื่อสารขอ้มูลต่างๆออกผ่านทางสื่อ ท าใหผู้อ้อก
ก าลงักายสามารถรบัรู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของอาหารเสริมเวย์โปรตีน เช่น เวย์โปรตีนเป็นสารอาหารที่
ร่างกายสามารถดูดซมึและน าไปใชไ้ดร้วดเรว็กว่าการรบัประทานอาหารทัว่ไป รวมถงึวธิกีารบรโิภคทีไ่ดผ้ลรบัดี
ที่สุดคอืการออกก าลงักายควบคู่กบับรโิภคอาหารเสรมิเวย์โปรตีนอย่างต่อเนื่อง สิง่เหล่านี้จงึมสี่วนช่วยในการ
กระตุ้นใหผู้้ออกก าลงักายมพีฤตกิรรมการซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตีนด้านความถี่อย่างต่อเนื่อง จงึท าใหแ้รงจูงใจ
ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ในดา้น
ความถี่ (ครัง้/3 เดือน) สอดคล้องกบังานวิจยัของ พรชนก กฤษณรุ่งเรือง (2549, 162) ศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีน ตรายูนีฟไอเฟิร์ม ของผู้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจงูใจในดา้นดื่มเพื่อสขุภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห ์โดย
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่ององค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ และแรงจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีของผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ปจัจยัสว่นบุคคล กลุ่มผูอ้อกก าลงักายศนูยฟิ์ตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่พีฤตกิรรมการซือ้อาหาร
เสรมิเวยโ์ปรตนี ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี (บาท/ครัง้) มากทีส่ดุ คอื กลุ่มผูอ้อกก าลงักาย
ที่มี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001-45,000 บาท และที่น่าสนใจเพิม่เติมคือกลุ่มผู้บริโภคที่มสีถานภาพ โสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ มี
ความถี่ทีซ่ือ้ต่อ 3 เดอืนมากทีสุ่ด (ครัง้/3 เดอืน) ซึง่นักการตลาดและผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารเสรมิเวยโ์ปรตีน
ควรน ากลยุทธท์างการตลาดต่างๆ มาปรบัใชเ้พื่อใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ใชจ้่ายเงนิเพื่อซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี
มากยิง่ขึน้ เช่น การพฒันาใหอ้าหารเสรมิเวยโ์ปรตนีมสีารอาหารทีม่ากยิง่ขึน้ เช่นเพิม่เตมิเรื่องของผวิพรรณ ความ
สวยงาม และการสือ่สารขอ้มลูทางการตลาดและสทิธพิเิศษต่างๆ เพื่อเป็นการเพิม่ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิในการเพิม่
ยอดขายและขยายฐานผูบ้รโิภค รวมถงึสามารถน าไปใชว้างต าแหน่งผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้
จากงานวจิยัครัง้นี้ แต่ทัง้นี้แล้วผู้ประกอบการกไ็ม่ควรมองขา้มผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ ควรที่จะให้ความส าคญัด้วย
เช่นกนั เพื่อไม่ใหเ้สยีฐานลกูคา้หรอืสว่นแบ่งทางการตลาด 
 2. องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ จากผลการศกึษา ผู้วจิยัเรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะจากด้านทีม่ากทีสุ่ดถงึ
น้อยทีส่ดุดงันี้ 
 2.1 ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
 นกัการตลาด/ผูป้ระกอบการควรทีจ่ะมุ่งเน้นควบคุมดแูลคุณภาพ ดแูลกระบวนการแปรรูปใหผ้ลติภณัฑท์ี่
ออกมาสะอาด ปลอดภยั คงคุณค่าทางโภชนาการหลกัได้ครบถ้วน และต้องค านึงการใส่ใจต่อผู้บรโิภค ว่าเมื่อ
บรโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีจะไม่ก่อใหเ้กดิผลขา้งเคยีง หรอือนัตรายต่อร่างกาย รวมถงึเมื่อบรโิภคอาหารเสรมิ
เวยโ์ปรตนีอย่างต่อเนื่องแลว้จะใหผ้ลลพัธต์รงตามสรรพคุณของผลติภณัฑต์ามทีท่างผูป้ระกอบการไดร้ะบุไว ้เช่น 
การเพิม่อตัราการสรา้งกลา้มเน้ือ เพิม่มวลกลา้มเน้ือ เป็นตน้ 
 2.2 ดา้นประโยชน์หลกั 
 นักการตลาด/ผูป้ระกอบการ ควรทีจ่ะใส่ใจในเรื่องของคุณประโยชน์ทีร่่างกายจะไดร้บัหลงัจากทีผู่บ้รโิภค
ไดบ้รโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ว่าจะเป็นไปตามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ เช่นช่วยเพิม่กลา้มเนื้อ ทัง้ในดา้นขนาดและ
ความแขง็แกร่งของกลา้มเน้ือ ช่วยฟ้ืนฟูเน้ือเยื่อกลา้มเน้ือ ป้องกนัการเกดิกลา้มเน้ือเมื่อยลา้หลงัจากการออกก าลงั
กาย ช่วยรกัษามวลกระดูกของร่างกายสามารถทดแทนโปรตนีจากอาหารมือ้หลกัทีอ่าจบรโิภคไดไ้ม่เพยีงพอ และ
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คุณสมบตัใินการช่วยควบคุมปรมิาณไขมนัและระดบัของคอเรสเตอรอล เพราะสิง่เหล่านี้เป็นสิง่ส าคญัทีผู่บ้รโิภค
เลอืกซือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี ดังนัน้จงึควรเพิม่ในส่วนของการส่งเสรมิการตลาดในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
เพื่อสรา้งใหผู้บ้รโิภคเกดิความรบัรูถ้งึประโยชน์หลกัของอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี 
 3. แรงจูงใจของผู้บรโิภค นักการตลาด/ผู้ประกอบการ ควรที่จะมกีารส่งเสรมิการตลาดในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์เพื่อชีแ้จงใหผู้บ้รโิภครบัทราบว่า อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีนัน้ใหส้ารอาหารอะไรบา้ง และก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น เวย์โปรตีนเหมาะกบัการบรโิภคเพราะเป็นตวัช่วยในการเสรมิสร้างกล้ามเนื้อ และเวย์
โปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซมึและน าไปใชไ้ด้รวดเรว็กว่าการรบัประทานอาหารทัว่ไป หรอืการ
บรโิภคอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีนัน้ง่ายต่อการค านวณปรมิาณโปรตนีทีไ่ดร้บัในแต่ละวนัไดอ้ย่างถูกต้องและแม่นย า
กว่าการบริโภคอาหารทัว่ไป รวมถึงการชี้แจงคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆนอกเนื้อจากด้านเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 
ดงันัน้เมื่อผู้บรโิภครบัรูถ้ึงคุณประโยชน์ของอาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีแล้ว จะก่อให้เกดิแรงจูงใจทีต่้องการซื้อ หรอื
ทดลองบรโิภค 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มผู้ออกก าลงักายศูนย์ฟิตเนสใน
เขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศกึษาขยายพืน้ทีไ่ปยงัปรมิณฑลในการศกึษามาก
ขึน้ ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีดมากขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างที่ยงัไม่เคยซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีเพิม่เตมิและน าขอ้มูลที่ไดจ้าก
งานวจิยัมาท าการวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการวางแผนเชงิกลยุทธท์างการตลาดซึง่จะสามารถเพิม่จ านวนกลุ่มผูบ้รโิภค
ใหม่ๆ ทีซ่ือ้อาหารเสรมิเวยโ์ปรตนีได ้
 3. ควรมกีารศกึษาเรื่องอื่นๆ เช่น ความรู้ความเขา้ใจในตวัผลติภณัฑ ์ส่วนประสมการ ตลาดบรกิารใน
มุมมองของผู้บรโิภคหรอืความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ หรอืการตัดสนิใจซื้ออาหารเสรมิเวยโ์ปรตนี
เพิม่เตมิ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาดต่อไปได้ 
 4. การวจิยัครัง้นี้เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ในการวจิยัครัง้
หน้า อาจจะท าการเกบ็ขอ้มูลด้วยวธิกีารอื่นๆ เพื่อที่จะได้ขอ้มูลอกีด้าน และมคีวามละเอยีดและชดัเจนของตัว
ขอ้มูลมากยิง่ขึน้ เช่นการศกึษาขอ้มลูวจิยัเชงิคุณภาพ ทีเ่ป็นการเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึ และสามารถน าไปต่อยอด
เป็นการพฒันาผลติภณัฑ ์และตลาดต่อไป 
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 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รบัความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์              
ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอื ขอขอบพระคุณรองศาตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และ อาจารย์ 
ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ 
คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม และบณัฑติวทิยาลยัทุกทา่นตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี ขอขอบคุณ ผูต้อบ
แบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
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