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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจใน
ตราสินคาและการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดในมุมมองผูบริโภค 
ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา 
ความไววางใจในตราสินคา และการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยูในระดับมากท้ังหมด 2) 
ปจจัยการตลาดในมุมมองผูของผูบริโภค (X1) ความไววางใจในตราสินคา (X3) สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจซ้ือ
นมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดรอยละ 69.20 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการ tot = 0.591 + 0.664 

(X3)  + 0.177 (X1) 

คําสําคัญ : การตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตราสินคา การตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study level of marketing factors from the consumer 

perspective, Brand image , Trust in brands affecting the decision making process of buying whey high 

Protien in Bangkok and Vicinity 2) To study the marketing factors in the consumer perspective. Brand image 

And Trust in brands affecting the decision making process of buying whey high Protien in Bangkok and 

Vicinity using quantitative research methodology.The study found that 1) the marketing level in the 

consumer perspective, Brand image, Trust in brands and The decision to buy whey high Protien in Bangkok 

and Vicinity and suburbs was at a high level. Whey High Protein in Bangkok and Vicinity and the explained 

variation 69.20 percent, which can be presented as the equation tot = 0.591 + 0.664 (X3)  + 0.177 (X1) 

Keywords: marketing mix models, Brand image , Trust in brands , decision making process of buying

1. บทนํา
นมเปนเครื่องดื่มที่มีคุณคาและมีประโยชนตอรางกาย เนื่องจากมีโภชนาการสูงมีสารอาหารครบทุกหมูที่รางกาย

ตองการ เพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย โดยเฉพาะโปรตีนที่อยูในนมเปน
สารอาหารที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกาย มนุษยเราควรบริโภคอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดี อยางเชนเนื้อสัตว 
ไข และโปรตีนจากนมรวมกับอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการอ่ืนๆ เพือ่ใหรางกายไดรับสารอาหารไดอยางครบครัน ในปจจุบัน
ผูบริโภคไดหันมาใสใจเรื่องของสุขภาพกันมากข้ึนไมวาจะเปนเรื่องการออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร หรือ เลือก
ดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการด่ืมนมเพราะนมเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมมานาน ซึ่งจะ
เห็นไดจากการบริโภคนมท่ีเพ่ิมขึ้น โดยในป 2561 มีมูลคา 52,318 (ลานบาท) และในป 2562 มีมูลคา 55,838 (ลานบาท) ซึ่ง
เติบโตจากปกอนถึง 6.3% และคาดวาแนวโนมในอนาคตจะมีการเพ่ิมขึ้นอีก โดยผลการสํารวจพบวาสัดสวนมูลคาการเติบโต
ที่มากที่สุดจะอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีถึง 35% ของทั้งหมด (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2562) 
ประกอบกับในปจจุบันผูบริโภคหันมาดื่มนมที่ใหโปรตีนสูงรวมดวย ดังนั้นนมที่มีสวนผสมของเวยโปรตีน จึงเปนที่นิยมสําหรับ
คนที่ตองการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยจะด่ืมควบคูกับการออกกําลังกายหรือไมก็ได เพราะจากงานวิจัยตางๆเห็นวาคนเรา
สามารถกินเวยโปรตีนไดตั้งแตเด็กแลว ซึ่งปกติในทุกวัยตองการโปรตีนอยูแลวเพียงแตตองการในปริมาณท่ีแตกตางกันไปตาม
อายุเทานั้น (MGRonline, 2561) โปรตีนนับวาเปนสารอาหารที่ผูออกกําลังกายหรือผูทีต่องการดูแลสุขภาพใหความสนใจมาก
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เปนอันดับตน ๆ เพราะโปรตีนเปนสารอาหารที่สําคัญในการเสริมสรางกลามเน้ือใหแข็งแรง และชวยซอมแซมฟนฟูกลามเน้ือ 
ซึ่งคนท่ัวไปท่ีไมออกกําลังกายก็ตองการโปรตีนเชนเดียวกัน   

 เมื่อการบริโภคนมมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดอุตสาหกรรมนมสดมีการแขงขันที่สูงข้ึนทําใหภาพลักษณ
ตราสินคา การตลาดในมุมมองของผูบริโภค และความไววางใจในตราสินคา ไดเขามาเปนปจจัยที่มีสวนชวยใหผูบริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อ จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีพบวาภาพลักษณตราสินคาเปนการสะทอนภาพลักษณที่ดีของตราสินคาสู
สายตาของผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในตัวสินคาที่มีการนําเสนอสูผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจและจดจํา
ในตัวสินคาได (Kotler and Armstrong,2016) และนําการตลาดในมุมมองของผูบริโภคที่นักการตลาดหรือผูประกอบการใช
ในการควบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 4 ดาน คือ 1.ดานความตองการของลูกคา 2.ดานตนทุนของลูกคา 3. ดาน
ความสะดวกในการซื้อ และ 4.ดานการสื่อสารมาใชเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารภาพลักษณตราสินคานี้ไปยังผูบริโภค  
(Lauterborn,1990) รวมถึงความไววางใจในตราสินคาทีเ่ปนอีกปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 
1. ความสามารถของตราสินคา 2. ความนาเช่ือถือของตราสินคา 3. ความเอื้อเฟอตอตราสินคา และ4. ความมีช่ือเสียงของตรา
สินคาท่ีเปนสวนสรางความภักดีของลูกคาใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่นในตัวสินคา(Lassoued & Hobbs, 2015)ประกอบกับการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ 1.การรับรูถึงความตองการหรือปญหา 2.การคนหาขอมูล 3.การ
ประเมินทางเลือก 4.การตัดสินใจซ้ือ และ5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Kotler and Keller,2016) พิจารณาควบคูกับการ
ตัดสินใจซ้ือไปดวย  

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณ
ตราสินคา  และความไววางใจในตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเห็น
วาการศึกษาในดานนี้จะเปนประโยชนตอผูที่ทําธุรกิจหรือ ผูที่ตองการจะทําธุรกิจนมเวยไฮโปรตีน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทางในการเนินดําเนินธุรกิจ และยังเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจในเรื่องนี้นําไปใชประโยชนไดตาม
ตองการ 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตราสินคาและการตัดสินใจ

ซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตราสินคาท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. สมมติฐานการวิจัย
1. การตลาดในมุมมองผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ภาพลักษณตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. ความไววางใจในตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ 
5.1 แนวคิดทฤษฎีการตลาดในมุมมองของผูบริโภคของ Lauterborn (1990) องคประกอบท่ีช้ีวัดถึงภาพรวมของ

การตลาดในมุมมองของผูบริโภค ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานความตองการของผูบริโภค 2) ดานตนทุน
ของผูบริโภค 3) ดานความสะดวกในการซื้อ 4) ดานการสื่อสาร  

5.2 แนวคิดทฤษฎีภาพลักษณตราสินคาของ Kotler and Armstrong (2016) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 
องคประกอบ ดังนี ้1) ช่ือตราสินคา 2) เครื่องหมายตราสินคา 3) เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และ 4) ประเทศผูผลิตสินคา 

5.3 แนวคิดทฤษฎีความไววางใจในตราสินคาของ Lassoued & Hobbs (2015) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 
องคประกอบ ดังนี้ 1) ความสามารถของตราสินคา  2) ความนาเช่ือถือของตราสินคา 3) ความเอ้ือเฟอตอตราสินคา และ 4)
ความมีชื่อเสียงของตราสินคา  
 5.4 แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของ Kotler and Keller (2016) โดยพิจารณาจากขั้นตอนในการตัดสินใจ 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาขอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ และ 5) พฤติกรรม
หลังการซ้ือ 

6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไมทราบจํานวนแนชัด  โดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) จํานวน 176 คน เพื่อใหตัวเลขของตัวอยางลงตัวจากการสุมตัวอยาง ผูวิจัย
จึงขอเก็บจํานวน 180 คน 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย  

จังหวัด จํานวนตัวอยาง (คน) 
กรุงเทพมหานคร 30 

นนทบุรี 30 
ปทุมธาน ี 30 

สมุทรปราการ 30 
สมุทรสาคร 30 
นครปฐม 30 
รวมท้ังสิ้น 180 

การตลาดในมุมมองผูบรโิภค (Lauterborn,1990)  

ภาพลักษณตราสินคา (Kotler and Armstrong,2016) 

ความไววางใจในตราสินคา (Lassoued & Hobbs, 2015) 

การตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

( Kotler and Keller,2016) 
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6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในงานวิจัยนี ้คือ แบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย  6 ตอน 
 6.2.1 ขอคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนลักษณะคําถามเลือกตอบ 
 6.2.2 แบบวัดการตลาดในมุมมองของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือนมไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล แบงเปน 4 ดาน คือ ดานความตองการของผูบริโภค จํานวน 5 ขอ ดานตนทุนของผูบริโภค จํานวน 4 ขอ ดาน
ความสะดวกในการซื้อ จํานวน 4 ขอ และดานการสื่อสาร จํานวน 4 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

 6.2.3 แบบวัดภาพลักษณตราสินคาในการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
แบงเปน 4 ดาน ไดแก ช่ือตราสินคา จํานวน 3 ขอ เครื่องหมายตราสินคา จํานวน 4 ขอ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ จํานวน 4 
ขอ และประเทศผูผลิตสินคา จํานวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด 

 6.2.4 แบบวัดความไววางใจในตราสินคาในการตัดสินใจซื้อนมไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แบงเปน 4 ดาน ไดแก ความสามารถของตราสินคา จํานวน 4 ขอ ความนาเช่ือถือของตราสินคา จํานวน 3 ขอ ความเอ้ือเฟอ
ตอตราสินคา จํานวน 3 ขอ และความมีชื่อเสียงของตราสินคา จํานวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด 
นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 6.2.5 แบบวัดการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
การตระหนักถึงปญหา จํานวน 4 ขอ ดานการคนหาขอมูล จํานวน 3 ขอ ดานการประเมินทางเลือก จํานวน 4 ขอ ดานการ
ตัดสินใจซ้ือ จํานวน 3 ขอ และดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ จํานวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

 6.2.6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคําถามปลายเปด 
6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือใชความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี ้
 6.3.1 นําแบบสอบถามที่ใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเท่ียงตรงของ

วัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญไปทํา

การทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคตัว
แปรการตลาดในมุมมองของผูบริโภค มีคาเทากับ .888  ภาพลักษณตราสินคา มีคาเทากับ .924 ความไววางใจในตราสินคา มี
คาเทากับ .957  การตัดสินใจซ้ือ มีคาเทากับ .926 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับท่ียอมรับได 
 6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม จํานวน 180 ราย 
6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2564 
6.6 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติในการวิเคราะหแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังนี ้
 6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่และคา 

รอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 6.6.2 การวิเคราะหขอมูลระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตรา

สินคาและการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 6.6.3 การวิเคราะหปจจัยการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตรา

สินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple 
regression analysis) ดวยวิธี stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.70 อายุ 20-

29 ป รองลงมา 50-59 ป คิดเปนรอยละ 15.00 สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 
71.70 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเปนรอยละ 9.40 สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน / นักศึกษา คิด
เปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน 27.80 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10 ,001 – 30,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 52.80 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.60 

ระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความสะดวกในการซื้อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.98) ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.96) ดาน
ตนทุนของผูบริโภค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.93) และดานความตองการของผูบริโภค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 
3.89)  

ระดับภาพลักษณตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.12) ดานประเทศผูผลิตสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 
4.00) ดานช่ือตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.96)  และดานเครื่องหมายตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( = 3.92)   

ระดับความไววางใจในตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความสามารถของตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.04)  ดานความนาเช่ือถือของตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( = 4.01)  ดานความเอื้อเฟอตอตราสินคาและดานความมีชื่อเสียงของตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.97)  

ระดับการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตัดสินใจซ้ือ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.04)  ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.02) ดานการคนหาขอมูล
และดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.91) และดานการตระหนักถึงปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( = 3.85) 

กอนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ทดสอบขอกําหนดเบื้องตนที่สําคัญของสถิติอางอิงท่ีใช ดังนี้ 
1. วิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ระหวางตัวแปรอิสระ จะตองมีความสัมพันธกันไมเกิน 0.80

ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) คาที่ไดมีคาอยูระหวาง .543 -.781  สรุปไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมดไมมี
ปญหาความสัมพันธกันเองหรือไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) พิจารณารวมกับคา VIF (Variance 

Inflation Factors) คา VIF ตองมีคาไมเกิน 10  (Belsley, 1991)  ซึ่งคาท่ีไดมีคาอยูระหวาง 2.73 – 5.10 ซึ่งผานเกณฑ 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธของตัวแปรอิสระและคา VIF (Variance Inflation Factors) 

สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ   จึงทําการอานผลการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุดวยวิธีแบบข้ันตอน (stepwise) ดังตารางที ่2  

การตลาดในมุมมอง
ผูบริโภค  

ความไววางใจ
ในตราสินคา  

ภาพลักษณตราสินคา  

การตลาดในมุมมองผูบรโิภค  .667** .769** 
ความไววางใจในตราสินคา  .838** 
ภาพลักษณตราสินคา  
VIF(variance inflation factors) 2.73 3.36 5.10 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

ตัวแปร b 

Std 

Error ß  t sig 

คาคงท่ี (Constant) .591 .176 

ความไววางใจในตราสินคา (X3) 

การตลาดในมุมมองผูบริโภค (X1) 
.664 

.177 

.053 

.055 

.704 

.179 

12.637** 

3.223* 

.000 

.002 

R = .834    R Square = .696    Adjusted R Square = .692     Standard Error = .317 F = 202.391 sig = .000 

* ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

จากตารางท่ี 3 พบวาการการตลาดในมุมมองผูบริโภค และความไววางใจในตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
นมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน  ยกเวน
ภาพลักษณตราสินคาสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การตลาดในมุมมองผูบริโภค และความไววางใจในตราสินคา สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจซ้ือนมเวย
ไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดรอยละ 69.60  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังน้ี คือ ความไววางใจในตราสินคา การตลาดในมุมมองผูบริโภค ซึ่งสามารถเขียนสมการทํานาย ไดดังนี้ 

tot = 0.591 + 0.664 (X3)  + 0.177 (X1) 
สรุปเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน  ไมเปนไปตามสมมติฐาน 1 สมมติฐาน 

8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานไดวา 
การตลาดในมุมมองผูบริโภคสงผลทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิสันต โลณานุรักษ,เสาวลักษณ จิตตนอม (2559) ที่พบวา กลยุทธทาง
การตลาดและทัศนคติของผูบริโภคมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการทดสอบสมมติฐานในแตละดาน พบวา ดานความสะดวกในการซ้ือและดานตนทุนในการบริโภครวมถึง
ทัศนคติของผูบริโภค มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับต่ํากวา .01  

ความไววางใจในตราสินคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนันรดา วรพต (2561) ที่พบวา ความคุนเคย ความไววางใจ และคานิยมดาน
สุขภาพมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเผาผลาญไขมันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรท่ีสงผลมากที่สุดคือ ความไววางใจ คานิยม และความคุนเคยตามลําดับ  

ภาพลักษณตราสินคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐชยา ใจจูน (2559) ที่พบวา ปจจัยดานภาพลักษณตราสินคา อันไดแก 
ช่ือตราสินคา เครื่องหมายตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนไปไดวา ผูบริโภคยังไมคอยใหความสนใจในดานภาพลักษณตราสินคาเทาที่ควรเพราะนมเวย
ไฮโปรตีนเปนสินคาเฉพาะทางที่ยังไมคอยไดรับความนิยมในคนกลุมมาก  แตจะใหความสําคัญกับประเด็นอื่นมากกวา
ภาพลักษณตราสินคา เชน ผูบริโภคอาจใหความสําคัญกับดานคุณประโยชนของนมเวยไฮโปรตีน ราคา ชองทางการขาย และ
ความสะดวกในการซื้อมากกวา และเขาใจวานมเวยไฮโปรตีนนั้นไมมีความแตกตางจากนมประเภทอ่ืน 
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9. ขอเสนอแนะ
 9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 

9.1.1 ผูประกอบการควรใหความสําคัญเร่ืองของการพัฒนาการตลาดในมุมมองของผูบริโภค และความ
ไววางใจในตราสินคา ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมตอการแขงขันในตลาดอยางสม่ําเสมอ พัฒนากระบวนการขาย
ดานผลิตภัณฑ มีการจัดการพัฒนาทางดานราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และมีการศึกษาราคาของผูประกอบการเจา
อื่น เนื่องจากท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมาน้ี สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนของผูบริโภคโดยตรง รวมถึงนมเวยไฮโปรตีน
เปนสินคาเฉพาะทางท่ีผูประกอบการควรใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูบริโภคดวย 

 9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

      9.2.1 ผูที่สนใจสามารถนําไปตอยอดดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะภาพลักษณตราสินคาท่ีไมสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนนั้น นําไปหาสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร ดวยการสัมภาษณเชิงลึก จะทําใหไดคําตอบที่แทจริง
อันจะนํามาซึ่งการแกปญหาในการตัดสินใจซ้ือไดตรงประเด็น 

9.2.2 ผูสนใจสามารถตอยอดงานวิจัยในลักษณะโมเดลสมการโครงสราง เพื่อศึกษาอิทธิ พลทางตรงและ
ทางออมของตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตราสินคา
ที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อใหเห็นเสนทางของความสัมพันธที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
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