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การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและ

แมวของผูเ้ล้ียงสัตว์จากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารสุนขั

และแมวจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 

400 ราย โดยใชวิ้ธีสุ่มตามจุดมุ่งหมาย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ

แตกต่างโดยหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยใช้

สถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท โดยนิยมเล้ียงสุนัข พนัธุ์ผสม มีขนาดกลาง จาํนวน 1-2 ตวั มีอายุโดย

เฉล่ียมากกว่า 3-6 ปี วตัถุประสงคใ์นการเล้ียง เพื่อเป็นเพื่อนแกเ้หงา/เป็นเพื่อนเล่น อาหารท่ีนิยมใช ้

เป็นอาหารสําเร็จรูปแบบแห้ง ชนิดเม็ด ปริมาณการซ้ือแต่ละคร้ัง 1-2 กิโลกรัม ความถ่ีในการซ้ือ  

3-4 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ มากกวา่ 100-300 บาทต่อคร้ัง เหตุผลท่ีซ้ืออาหารสุนขัและแมว

ในตลาดสด เน่ืองจากใกลบ้า้น/ท่ีพกัอาศยั และพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมเท่ากับ
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3.86 อยู่ในระดบัมาก และในส่วนของกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวในภาพรวม

เท่ากบั 3.99 อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียต่อการซ้ืออาหาร

สุนขัและแมว มีความแตกต่างกนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ส่วนปัจจยัเพศ อาย ุ

และสถานภาพ ไมมี่ความแตกต่างในกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลยทุธ์

การตลาดในภาพรวม (กลยทุธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์การตลาดดา้นราคา กลยทุธ์การตลาด

ด้านสถานท่ีจําหน่าย และกลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด) มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

   

คําสําคัญ:  อาหารสาํเร็จรูปสุนขัและแมว, กลยทุธ์การตลาด, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 

 

 

 The objectives of this quantitative research were to investigate personal factors 

affecting the decision-making process in buying dog and cat food from fresh markets in Muang 

district, Chiang Mai province, and to examine the relationship between the marketing strategies  

and the decision-making process. The research instrument was the questionnaire and the population 

involved in this study was consumers purchasing dog and cat food from fresh markets.  

The purposive sampling method was applied to select 400 samples. The data were statistically 

analyzed for frequency, percentage, mean, and standard deviation. The statistics for testing  

the hypotheses was t-test, One-Way ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation. 

 The research results revealed that most of the sample group was single females,  

aged over 50 years, with undergraduate education, being employees in private agencies, and having 

an average monthly income between 10,001 and 20,000 baht. They raised one to two medium-sized 

cross-breed dogs with average ages of 3-6 years. The main reason for raising them was to be friends 

or as pets. The food bought was mainly feed pellets with one to two kilograms for each purchase. 

The frequency of purchase was three to four times a month and the cost was between 100 and  

300 baht each times. They bought the feed from fresh markets because it was close to their 

home/residence. It was found that their opinions on the marketing mix factors were 3.86, at the high 

level, and their decision-making process was 3.99, at the high level. 
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 The hypothesis test results revealed that their opinions on purchasing dog and cat food 

were significant based on different education, occupation and income. However, gender, age,  

and status were not significant in the decision-making process.  

 The test results between the marketing strategies and the decision-making process 

revealed that the strategies (Product, Price, Place and Promotion) were related to their purchase 

decision-making process.  

 

Keywords:  Dog and Cat Food, Marketing Strategy, Purchase Decision-Making Process 
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ตนัสุหัช อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั ท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํและตรวจแก้ไข

ขอ้บกพร่องในส่วนต่าง ๆ มาโดยตลอดจนสําเร็จเรียบร้อย ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไว ้ณ ท่ีน้ี  
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ให้ความช่วยเหลือ และให้คาํแนะนาํในเร่ืองสถิติ การวิเคราะห์ขอ้มูล และขั้นตอนต่าง ๆ ในการ

ดาํเนินการวิจยั จนงานวิจยัน้ีเสร็จสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้สอนทุกท่านท่ีได้ให้วิชาความรู้ ทั้ งทางด้านวิชาการ  

และด้านจริยธรรม ตลอดระยะเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตร ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบัณฑิต

วิทยาลยั และเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่าน  

ท่ีคอยไดใ้หค้วามช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดีเสมอมา  

ประโยชน์อนัพึงไดรั้บจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา 

ครอบครัว ตลอดจนผูเ้ขียนหนงัสือ ตาํรา และบทความต่าง ๆ ท่ีใหค้วามรู้แก่ผูวิ้จยัจนสามารถทาํให้

วิจยัเล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี และเป็นตวัอยา่งในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจต่อไป  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 วิถีชีวิตของคนในอดีตมกัอยู่อาศยัร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ปัจจุบนับทบาทของ

เทคโนโลย ีความเปล่ียนแปลงในค่านิยม เศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการดาํเนินชีวิต อาชีพการงาน 

ค่าครองชีพ ส่งผลให้ลกัษณะการเป็นอยู่อย่างครอบครัวเปล่ียนขนาดจากครอบครัวใหญ่กลายเป็น   

ครอบครัวเด่ียวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกบัคนในวยัทาํงานครองตวัเป็นโสดมากขึ้น ครอบครัวท่ีอยูใ่น

ตวัเมืองไม่มีการไปมาหาสู่กนัมากนกั มีความเป็นส่วนตวัสูง จึงส่งผลใหเ้กิดค่านิยมในการเล้ียงสัตว์

เล้ียงเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา ในลกัษณะท่ีเป็นเพื่อนหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าเป็นสัตว์

เล้ียง ส่วนสัตว์เล้ียงท่ีเป็นท่ีนิยมเล้ียงมากท่ีสุดคือ สุนัข ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นมิตรท่ีดีของมนุษยแ์ละ

สามารถท่ีจะเล้ียงไดง้่ายและสามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการเล้ียงเพื่อคลายเหงา 

เพื่อความเพลิดเพลินต่าง ๆ และมีการเล้ียงไวเ้ฝ้าบา้น เฝ้าสวน เป็นตน้ สัตวเ์ล้ียงท่ีนิยมเล้ียงรองลงมา

คือ แมว ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มีความน่ารัก เช่ือง ขี้ออ้น เป็นสัตวข์นาดเล็กเล้ียงง่าย เสียงไม่ดงัเหมือนสุนขั 

(ทัตสโตร์ออนไลน์ , 2560)  จากข้อมูลการสํารวจจํานวนประชากรของสุนัขและแม ว  

ของสํานักงานปศุสัตว ์ปี พ.ศ. 2561 โดยระบบ Thairabies.Net หรือระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า

ระวงัโรคพิษสุนขับา้ พบวา่ประเทศไทยมีจาํนวนสุนขัและแมวรวมกนัประมาณ 4 ลา้นกวา่ตวั โดยมี

จาํนวนสุนขั 3,525,333 ตวั และมีจาํนวนแมว 1,098,478 ตวั (สาํนกังานปศุสัตว,์ 2561) 

 ธุรกิจท่ีเก่ียวกับสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นเพราะ

พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและไลฟ์สไตล ์เช่น การแต่งงานชา้และ

ลดลง อตัราการมีบตุรลดลง การดาํรงสถานะโสดมากขึ้น การอยูอ่าศยัในลกัษณะครอบครัวเชิงเด่ียว 

หรือการอาศยัเพียงลาํพงัมากขึ้น เป็นตน้ จึงมกันิยมเล้ียงสัตวเ์ล้ียงประเภทต่าง ๆ เพื่อคลายความ

เหงาทั้งยงัให้ความรักและเอาใจใส่ในการเล้ียงดูเสมือนเป็นบุตรจึงนิยมเลือกสินคา้และบริการท่ีดีมี

คุณภาพให้แก่สัตวเ์ล้ียงของตน และยงัคงพร้อมจ่ายเงินเพื่อซ้ือความสุขให้แก่สัตวเ์ล้ียงของตนอยู่

ตลอดเวลา ซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายต่อการเล้ียงสัตวเ์ป็นจาํนวนเงินท่ีสูง ประกอบกบัพฤติกรรมของผูเ้ล้ียง
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สัตวใ์นปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป โดยใหค้วามใส่ใจกบัคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตวเ์ล้ียงมาก

ขึ้น จึงส่งผลทาํให้ธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่าสูงท่ีสุดในแต่ละปี  ขอ้มูลจากงานสัมมนาวิชาการ

ด้านการตลาดของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ. 2555 พบว่าแม้จะเกิด

วิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่ตลาดสัตว์เล้ียงกลบัสวนกระแส และมีการเขา้มา

ลงทุนมากขึ้นมีมูลค่าการเติบโตของสินคา้และบริการตลาดสัตว์เล้ียงในช่วงปี พ.ศ. 2538-2553  

มีอตัราการเจริญเติบโต 3-30 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2555  

มีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 1 หม่ืนลา้นบาท โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 ปี และยงัคงคาดการณ์ต่อว่า 

ตลาดสัตวเ์ล้ียงจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมูลค่าตลาดประเภทสินคา้ มีมูลค่า 10,500 ลา้นบาท 

ประกอบไปดว้ย อาหาร ขนม เส้ือผา้ ของเล่น และบริการอ่ืน ๆ (นิตยสารเส้นทางเศรษฐี มติชน, 

2555)  มูลค่าการเติบโตของสินคา้และบริการของตลาดสัตวเ์ล้ียงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ 

ปี  ปัจจุบนัตลาดสัตวเ์ล้ียงมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต ์โดยปี พ.ศ. 2561 

มีอตัราการเติบโต 10 เปอร์เซ็นต ์มีมูลค่าทางการตลาดถึง 3.2 หม่ืนลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.93 

หม่ืนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 โดยธุรกิจอาหารสัตว์เล้ียงมีสัดส่วนมากสุดท่ี 45 เปอร์เซ็นต์  

หรือประมาณ 1.33 หม่ืนลา้นบาท ขณะท่ีธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว์ อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา 

อาบนํ้า ตดัขน โรงเรียนฝึก โรงแรม และบริการอ่ืน ๆ มีสัดส่วน 32 เปอร์เซ็นต ์หรือประมาณ 9,300 

ล้านบาท และธุรกิจ สินค้าอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้อง อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ ของเล่น สัดส่วน 23 

เปอร์เซ็นต ์หรือประมาณ 6,700 ลา้นบาท (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2561) จะเห็นไดว้่าตลาดสัตวเ์ล้ียงมี

แนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

 ตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงสําเร็จรูปในปัจจุบนัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว และมีแนวโนม้

การเติบโตท่ีเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยสามารถสังเกตเห็นไดจ้าก อาหารสัตวเ์ล้ียงสําเร็จรูปท่ีมีวาง

จาํหน่ายอยู่ทัว่ไปมีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือก ซ่ึงแต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น แตกต่างกัน

ออกไป เพื่อการแข่งขันทางการตลาดและสร้างความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน ๆ ด้วยยุคสมัยและ

เทคโนโลยีทาํให้อาหารสัตว์เล้ียงและพฤติกรรมการให้อาหารของผูเ้ล้ียง แตกต่างไปจากเดิมที

เจ้าของสุนัขเขา้ใจผิดคิดว่าสุนัขเป็นสัตว์ป่า การให้อาหารดิบน่าจะเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตวป่์ามากกว่า แต่ในความเป็นจริงสุนขับา้นเป็นสัตวท่ี์กลายพนัธุ์

ไปมากแลว้ คุน้เคยกบัการเล้ียงดูดว้ยอาหารสําเร็จรูป หรืออาหารปรุงสุกมากกว่า จึงไม่จาํเป็นตอ้ง

กินอาหารดิบจะดีกว่า โดยมกัจะยึดเอารูปแบบของการกินอาหารของคนมาเป็นตน้แบบ ซ่ึงมีทั้ง

อาหารแบบแช่แข็ง อบแห้ง แบบเปียก เป็นกระป๋อง เป็นถุง เป็นตน้ (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2555) 

ส่วนด้านมาตรฐานอาหารสัตว์เล้ียง ประเทศไทยจะยึดมาตรฐานของสถาบันท่ีกาํหนดเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตวเ์ล้ียงของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Association of American Feed 
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Control Officials) และอีกมาตรฐานท่ีมีการพฒันาและเร่ิมใช้อา้งอิงมากขึ้นเร่ือย ๆ คือ สถาบนัท่ี

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์เล้ียงของสหภาพยุโรป (The European Pet Food 

Industry Federation) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีใชข้ึ้นทะเบียนสูตรกบักรมปศสุัตว ์หากสูตรอาหารมีคุณค่า

สมบูรณ์ก็จะเป็นประเภทอาหารหลกั(Complete and Balance)แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะถือเป็นอาหารว่าง 

(Complimentary) ถา้แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ ก็จะแบง่เป็นอาหารแหง้ อาหารเปียก และอาหาร

ก่ึงแห้งก่ึงเปียก (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) ซ่ึงสถานท่ีจาํหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงมีหลากหลายช่องทาง 

ยกตวัอย่างเช่น ร้านขายอาหารสัตว ์ร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ออนไลน์ 

ตลาดสด คลินิกรักษาสัตว ์และโรงพยาบาลรักษาสัตว ์เป็นตน้ 

 ตลาดสดจดัเป็นปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสําคญัของส่วน

ประสมการตลาด พบวา่มกัจะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีความสะดวกในการเขา้ถึง โดยทัว่ไปตลาดสด

จะเป็นท่ีนิยมและรองรับผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะในระดบัปานกลางถึงระดบัล่างจึงเป็นแหล่งตลาดของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมีจาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายจาํนวนมากในแต่ละวนั และเป็นแหล่งซ้ือขาย

สินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั จดัเป็นสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคมีความคุน้ชิน รวมถึงพฤติกรรมท่ีมีความยืดหยุ่นอนัเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้า้และ 

ผูซ้ื้อซ่ึงมีระหว่างกันมายาวนาน เช่นการต่อรองราคา การแถมเพิ่มปริมาณสินคา้ การลดราคาให้ 

ผูซ้ื้อท่ีเป็นลูกคา้ประจาํ การแบ่งขายสินคา้ตามปริมาณท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ เป็นกระบวนการส่งเสริม

การตลาดท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็นเสน่ห์ของตลาดสดซ่ึงต่างไปจากช่องทางการจดัจาํหน่ายประเภท

อ่ืน ๆ ประกอบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นท่ีคุน้ชินกับการต้องเดินทางไปยงัตลาดสดเพื่อ

จบัจ่ายใช้สอยสินคา้เพื่ออุปโภคและบริโภคเป็นประจาํทุกวนั ปัจจุบนัตลาดสดนอกจากจะมีการ

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค อาทิเช่นผกั ผลไมส้ด เน้ือสัตว ์อาหารสําเร็จรูปทั้งคาว หวาน แลว้ยงัมีสินคา้

ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลายเช่นเดียวกบัสินคา้ท่ีมีอยู่ในช่องทางการจดัจาํหน่ายช่องทางอ่ืน ๆ 

อีกทั้งผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคจากตลาดสดมกัจะหาซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ อาทิ เคร่ืองใช้

ในครัวเรือน เส้ือผา้ หรืออาหารเพื่อสัตว์เล้ียงด้วย ด้วยเหตุน้ีตลาดสดจึงมีศกัยภาพท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะส่งผลทาํให้เกิดความพึงพอใจและส่งผลใหง้่ายต่อกระบวน

พิจารณาการตดัสินใจซ้ือ 

 จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทย มีแนวโน้มท่ี

เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี และมีมูลค่าทางการตลาดท่ีสูงนบัหม่ืนลา้นบาท ประกอบกบัพฤติกรรมของ 

ผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์เปล่ียนแปลงไป โดยให้ความใส่ใจกบัคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตวเ์ล้ียงมาก

ขึ้น ทาํให้ผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงความสําคญัของการศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนัขและแมวของผูบ้ริโภคจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบกบั
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ตลาดสดทัว่ไปเป็นตลาดแบบดั้งเดิมท่ีปรับตวัตามวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน จึงทาํใหถู้กละเลยในการท่ี

จะศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารสุนขัและแมว และเน่ืองจากกระบวน

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มีความตอ้งการ

แตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปริญ 

ลกัษิตานนทศ์ุภร, 2541) เพราะปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มกันิยมและเขา้ใจวา่จะหาซ้ืออาหารสัตวไ์ดจ้าก 

ร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ออนไลน์เท่านั้น เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย 

เขา้ถึงง่าย แต่แทท่ี้จริงแลว้ตลาดสดเป็นสถานท่ีซ่ึงมีศกัยภาพและโอกาสท่ีสามารถพฒันาเป็นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงไดอี้กช่องทางหน่ึง ดงันั้นการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนัขและแมวของผูบ้ริโภคจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จะช่วยให้ผูท่ี้

ประกอบการจาํหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงหรือผูท่ี้ตอ้งการจดัจาํหน่ายอาหารสัตวใ์นตลาดสด สามารถ

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช ้เพื่อการวางแผนทางการตลาด และการปรับกลยุทธ์ใน

การแข่งขนัทางธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียง เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1.   เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว

ของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

 2.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสตัวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

 ผูวิ้จยัตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 (H1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัข 

และแมว 

 สมมติฐานท่ี 2 (H2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

 

 

 

 



5 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  

 1.   ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและ

แมวของผูเ้ล้ียงสตัวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

 2.   ทาํให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผูเ้ล้ียงสัตว์จาก

ตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

 3.   ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัอาหารสัตว ์ผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะประกอบการธุรกิจ

เก่ียวกบัอาหารสัตว ์สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ไปใช้

ในการพฒันาแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ล้ียงสุนขัและแมว  

 4.   ผูส้นใจสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางใน

การประกอบธุรกิจเก่ียวอาหารสัตว ์และเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ล้ียงสุนขัและแมว  

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1.   ขอบเขตดา้นประชากร  

           ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้ออาหารสุนัขและแมวจากตลาดสด ในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ราย (โดยใชโ้ปรแกรมในการคาํนวณ

กลุ่มตวัอยา่งอตัโนมติั จากเวบ็ไซต ์http://www.raosoft.com/samplesize.html) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งน้ีเป็น

ผูท่ี้เล้ียง สุนขั แมว หรือเล้ียงทั้งสุนขัและแมว 

 2.   ขอบเขตดา้นตวัแปร 

            2.1   ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

                2.1.1   ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพ รายได ้การศึกษา อาชีพ 

                2.1.2   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

          2.2   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและ

แมวจากตลาดสด ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

 3.   ขอบเขตดา้นสถานท่ี คือ สถานท่ีจาํหน่ายอาหารสุนขัและแมวจากตลาดสด ในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

http://www.raosoft.com/samplesize.html)%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

          อาหารสําเร็จรูปสุนัขและแมว หมายถึง วตัถุท่ีมุ่งหมายเพื่อใชห้รือใชเ้ล้ียงสัตว ์โดยการ

ให้กิน ด่ืม เลีย หรือนาํเขา้สู่ร่างกายสัตว ์โดยวิธีการใด ๆ หากสูตรอาหารมีคุณค่าสมบูรณ์ก็จะเป็น

ประเภทอาหารหลกั (Complete and Balance) แต่ถา้ไม่ใช่ก็จะถือเป็นอาหารว่าง (Complimentary) 

และถ้าแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ ก็จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารแห้ง อาหารเปียก  

และอาหารก่ึงแหง้ก่ึงเปียก 

          ประชากรศาสตร์  หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบ ดว้ย อาย ุเพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบเหล่า น้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมนาํมาใช้

ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ี

จะสามารถช่วยกาํหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทาํให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรทางดา้น

อ่ืน ๆ   

          ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจและนักการ

ตลาดมกันิยมนาํมาใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดและเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกวา่ 4Ps ประกอบดว้ย  

 ผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียงสําหรับสุนขัและแมว ท่ีมีทั้ง

ลกัษณะแหง้ และลกัษณะเปียก มีหลากหลายยีห่อ้และมีการแบ่งตามช่วงวยัของสุนขัและแมว 

 ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงบนผลิตภณัฑ์ของอาหารสุนัขและแมว เพื่อแสดง

มูลค่าและคุณค่าของผลิตภณัฑ ์และเพื่อเป็นการประกอบการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

 สถานท่ีจาํหน่าย (Place) หมายถึง ตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการ

จดัจาํหน่ายอาหารสุนขัและแมว 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง

พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยการจูงใจเพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนขัและแมว ยกตวัอยา่งเช่น การใหข้อ้มูลตวัผลิตภณัฑ ์การลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 

  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูท่ี้เล้ียงสุนขัและแมว 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้ปัญหา 2. การคน้หาขอ้มูล 3. การประเมินทางเลือก  

4. การตดัสินใจซ้ือ และ 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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          ตลาดสด หมายถึง  สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใ้ห้ผูค้า้ใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจาํหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์  เน้ือสัตว์  ผกั  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้  

หรือของเสียง่าย  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม และหมายความ

รวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้าํหรับใหผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจาํ

หรือเป็นคร้ังคราว หรือตามวนัท่ีกาํหนด (จากพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) ซ่ึงตลาด

สดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  ตลาดศิริวฒันา (ตลาดธานินทร์) ตลาดประตูเชียงใหม่ 

ตลาดช้างเผือก และตลาดสันป่าข่อย โดยผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือ

อาหารสุนขัและแมวจากสถานท่ีดงักล่าว 
 



 

 

 
 

บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

 

 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผูบ้ริโภคจากตลาด

สดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูวิ้จยัไดท้าํการคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร วรรณกรรม

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1.   แนวคิดเก่ียวกบัอาหารสุนขั 

 2.   แนวคิดเก่ียวกบัอาหารแมว 

 3.   ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 4.   ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 5.   ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

 6.   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7.   กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แนวคิดเกีย่วกบัอาหารสุนัข 

 อาหารเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของสุนขั ในทางชีววิทยาสุนขั

จัดอยู่ในจําพวกสัตว์กินเน้ือเป็นอาหาร (Carnivorous) เช่นเดียวกับแมว แต่โดยธรรมชาติเม่ือ

เปรียบเทียบในขบวนการเมตาโบลิซึม ความต้องการโภชนาการและรูปแบบของอาหารแล้ว  

สุนขัควรจะจดัอยูใ่นสัตวป์ระเภทท่ีกินทั้งเน้ือและพืชเป็นอาหาร (Omnivorous) มากกวา่ ขณะท่ีแมว

เป็นสัตวท่ี์กินเน้ือเพียงอย่างเดียว (Carnivorous) บรรพบุรุษของสุนัข คือ สุนัขป่าดาํรงชีวิตอยู่ได้

ด้วยการล่าเหยื่อ (Predator) ถึงแม้อาหารหลักของสุนัขป่าคือ เน้ือสัตว์ แต่สุนัขก็ไม่สามารถ

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยเน้ือสัตวเ์พียงอยา่งเดียว สุนขัป่าจะกินเหยื่อท่ีไดจ้นหมดทั้งตวั นั้นคือสุนขัยงัได้

พวกพืช หรือเยือ่ใย (Vegetable Matter) ท่ีอยูใ่นกระเพาะ และลาํไส้ของเหยื่อ โดยเฉพาะเหยื่อท่ีเป็น

สัตวกิ์นพืช (Herbivorous) และยงัไดรั้บแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม (Calcium) ฟอสฟอรัส (Phosphorus)  

จากกระดูกของเหยื่อ ดงันั้นสุนขัจึงไดรั้บสารอาหารครบทุกชนิด นอกจากน้ีในฤดูกาลท่ีขาดแคลน

เหยือ่ สุนขัก็สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยพืชผกัและผลไม ้ดงันั้น อาหารสุนขัท่ีมีคุณภาพดีควรมี
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ส่วนประกอบของสารอาหารหลายชนิด ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ร่างกายคลา้ยกบัมนุษย ์ 

 1.   ส่วนประกอบหลกัของสารอาหารสุนขั ประกอบไปดว้ยดงัต่อไปน้ี  

  1.1   นํ้า ( Water) เป็นสารอาหารท่ีสาํคญัมากชนิดหน่ึงต่อร่างกาย เน่ืองจากร่างกาย

สัตวป์ระกอบดว้ยนํ้ าประมาณร้อยละ 70 ดงันั้นการท่ีร่างกายขาดนํ้ าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง  

และเฉียบพลนัต่อระบบสรีรวิทยาของสัตวม์ากกว่าการขาดสารอาหารชนิดอ่ืน เช่น สัตวสู์ญเสีย

ไขมนั หรือ โปรตีน มากกว่าคร่ึงหน่ึงของร่างกาย สัตวย์งัคงมีชีวิตอยู่ได ้แต่สัตวท่ี์สูญเสียนํ้ าเพียง

ร้อยละ 10 ของนํ้ าในร่างกายสามารถสูญเสียชีวิตได้ทันที หน้าท่ีของนํ้ าในร่างกายท่ีสําคัญ  

คือ เป็นตวัทาํละลายท่ีช่วยในขบวนการทางเคมีต่าง ๆ รวมทั้งการขนส่งสารอาหาร การขจดัของเสีย 

และการระบายความร้อนออกจากร่างกาย สุนัขตอ้งมีนํ้ าสะอาดตั้งไวใ้ห้กินตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ กรณีท่ีเล้ียงสุนขัดว้ยอาหารแหง้ และควรเปล่ียนนํ้าทุกวนั 

      1.2   โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารท่ีร่างกายนาํไปใชใ้นการสร้างเน้ือเยือ่ท่ีเป็น

โครงสร้างของร่างกาย เช่น กลา้มเน้ือ ผิวหนงั ผม และเลบ็ เป็นตน้ นอกจากน้ีเอนไซมแ์ละฮอร์โมน

ส่วนมากก็มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ หน่วยย่อยของโปรตีนเรียกว่า กรดอะมิโน (Amino Acids) 

ซ่ึงได้มาจากทั้งอาหารท่ีสัตว์กินเขา้ไป และร่างกายสังเคราะห์เอง กรดอะมิโนท่ีสัตว์ตอ้งการมี

ประมาณ 22 ชนิด ในอาหารสัตว์ควรมีกรดอะมิโนท่ีครบถ้วนและมีปริมาณมากพอ เพื่อให้

ขบวนการสร้างโปรตีนดําเนินไปอย่างปกติ  และสอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย  

กรดอะมิโนบางชนิดท่ีร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได ้(Essential Amino Acid) จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บจากอาหารท่ีสตัวกิ์นเขา้ไป 

  วตัถุดิบท่ีใช้เป็นแหล่งโปรตีนหรือกรดอะมิโน ไดม้าจาก 2 แหล่งคือจากพืชและ

จากสัตว ์โปรตีนจากสัตวท่ี์นิยมนาํมาทาํอาหารสุนขั ไดแ้ก่ เน้ือจากสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทั้งหลาย 

เช่น โค สุกร มา้ สัตว์ปีก ปลา ส่วนวตัถุท่ีมีคาํว่า By - products อยู่ด้วยจะหมายถึง เน้ือ ผสมกับ

เคร่ืองใน ขน หวั และเทา้ผสมอยูด่ว้ย 

      ปัจจุบันได้มีการนําเอาเน้ือแกะ และ กระต่าย เข้ามาเป็นแหล่งอาหารโปรตีน  

เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และใชใ้นกรณีสุนขัแพต่้อโปรตีนจากไก่และเน้ืออ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัมีไข่ 

ซ่ึงเป็นแหล่งโปรตีนท่ีดี แต่ควรทาํให้สุกก่อนให้สุนัขกิน เพราะไข่ขาวจะย่อยไดดี้กว่า นอกจากน้ี

ในไข่ขาวดิบยงัมีสารอะวิดีน (Avidin) ซ่ึงจะขัดขวางขบวนการเมตาโบลิซึมของวิตามินบีและ 

ไบโอทิน (Biotin) 
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  เนยแข็ง (Cheese) เป็นแหล่งโปรตีน และแคลเซียมท่ีดี แต่ทาํให้เกิดทอ้งเสียได้  

ถา้ใหสุ้นขักินเป็นจาํนวนมาก 

  นม (Milk) เป็นอาหารท่ีมีคุณภาพสูง เพราะมีสารอาหารหลายอยา่ง แต่สุนขับางตวั

อาจยอ่ยลาํบากโปรตีนจากพืชท่ีนิยม ไดแ้ก่ แป้งขา้วโพด แป้งถัว่เหลือง กากถัว่เหลือง อลัฟัลฟ่าป่น  

และวีทเจิร์ม โดยทัว่ไปโปรตีนจากพืชจะมีสมดุลและการใชป้ระโยชน์ไดข้องกรดอะมิโนดอ้ยกว่า

โปรตีนจากสัตว ์นอกจากน้ีบางชนิดยงัประกอบดว้ยสารพิษทาํใหส้ัตวใ์ชโ้ปรตีนจากพืชหรือแร่ธาตุ

อ่ืนในอาหารสัตวไ์ดไ้ม่เต็มท่ี เช่น โปรตีนจากพืชจะมีกรดไฮติก (Phytic) กรดน้ีจะรวมกบัแร่ธาตุ

ต่าง ๆ เช่น ฟอสฟอรัส ทาํใหก้ารใชป้ระโยชน์ของแร่ธาตุดงักล่าวลดลง 

  1.3   คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นแหล่งพลงังานท่ีสําคญัของเซลล์ต่าง ๆ  

ในร่างกาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เซลลป์ระสาท เซลลห์วัใจ และเมด็เลือดแดง นอกจากน้ีกลูโคสซ่ึงเป็น

หน่วยเลก็ท่ีสุดของคาร์โบไฮเดรทท่ีร่างกายนาํไปใชป้ระโยชน์ไดย้งัช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนและ

สารต่าง ๆ ในร่างกาย และทาํงานร่วมกบัโปรตีนและไขมนัในส่วนประกอบท่ีเป็นโครงสร้างของ

ร่างกาย อย่างไรก็ตามการกินคาร์โบไฮเดรตท่ีมากเกินไป ร่างกายสัตว์เปล่ียนคาร์โบไฮเดรต

ส่วนเกินเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย  ทําให้ เ กิดโรคอ้วนได้ (Obesity)  

แหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารสุนัข ไดแ้ก่ ขา้วโพด ขา้ว ขา้วสาลี ขา้วโอ๊ด เมล็ดธัญพืช (Cereal) 

ขนมปัง มนัฝร่ัง และขา้ว เป็นตน้ ส่วนประกอบพวกน้ีจะมีราคาถูกและใชเ้ป็นจาํนวนมากในอาหาร

ของสุนขั 

  1.4   ไขมัน (Lipid) เป็นสารอาหารท่ีให้พลังงานสูงเ ม่ือเทียบกับโปรตีน  

และ คาร์โบไฮเดรตในปริมาณท่ีเท่ากัน ไขมนัให้พลงังานสูงกว่าประมาณ 2.25 เท่า นอกจากน้ี

ไขมนัยงัมีประสิทธิภาพย่อยไดสู้งกว่าอีกดว้ย ไขมนันอกจากให้พลงังานแลว้ยงัทาํหนา้ท่ีอีกหลาย

อย่าง เช่น เป็นแหล่งของกรดไขมันท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานของร่างกายและป้องกันการเกิดโรค

ผิวหนงั ไดแ้ก่ กรดไขมนัลิโนเลอิค (Linoleic Acid) กรดไขมนัลิโนเลนิค (Linolenic Acid) ช่วยใน

การดูดซึมวิตามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วิตามินอี ดี เอ และเค เป็นฉนวนป้องกนัความร้อนออก

จากร่างกาย และห่อหุ้มป้องกนัอนัตรายต่อเน้ือเยื่อต่าง ๆ วตัถุดิบไขมนัในอาหารสุนัข มีทั้งมาจาก

พืชและสัตว ์ไขมนัท่ีดีตอ้งอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์และอ่ืน ๆ ไม่เกินร้อยละ 2.5 แหล่งของกรด

ลิโนเลอิคท่ีสําคญัไดแ้ก่ นํ้ามนัลีนซีน และนํ้ ามนัแฟล็กซีน นอกจากน้ีการเสริมอาหารไขมนัลงใน

อาหารสัตว ์ยงัช่วยใหอ้าหารมีความน่ากินและเพิ่มรสชาติของอาหารอีกดว้ย 
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  1.5   วิตามิน (Vitamins) เป็นสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการปริมาณน้อย แต่จาํเป็น

ต่อดาํรงชีวิต และการให้ผลผลิต ถา้เกิดการขาดหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการแลว้ทาํให้เกิด

ปัญหาได ้วิตามินท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อสัตวมี์ประมาณ 14 ชนิด  ซ่ึงมีทั้งร่างกายสัตวส์ังเคราะห์ได้

เอง และมีอยูใ่นอาหารสัตว ์โดยทัว่ไปวิตามินแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

        1.5.1   วิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั ไดแ้ก่ วิตามินเอ ดี อี และเค 

        1.5.2   วิตามินท่ีละลายไดใ้นนํ้า เช่น วิตามินซี 

  1.6   แร่ธาตุ (Mineral) เป็นสารอาหารท่ีมีความสําคัญต่อร่างกายมากมาย  

เช่น เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของกระดูก ฟัน เน้ือเยื่อต่าง ๆ ช่วยในขบวนการเมตาบอลิซึมของ

ร่างกาย ช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างของเลือด ช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกาย และเป็น

ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของเอนไซม ์วิตามิน และฮอร์โมน 

    แร่ธาตุสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ 

       1.6.1   แร่ธาตุมหภาค (Macro Elements) พบในเน้ือเยื่อของสัตว์ในระดับ

มากกว่า 100 ppm. ประกอบดว้ย แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอไรด์โปตสัเซียม แมกนีเซียม 

ซลัเฟอร์ 

       1.6.2   แร่ธาตุจุลภาค (Micro Elements) พบในเน้ือเยื่อของสัตวใ์นระดับตํ่า

กว่า 100 ppm. ประกอบด้วย เหล็ก ทองแดง สังกาสี แมงกานีส โคบอล์ท ไอโอดีน ซีลีเน่ียม 

โมลิบดีนมั ฟลูโอไรด ์(มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์, 2561) 

 2.   ประเภทของอาหารสุนขั สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

  2.1   อาหารปรุงเอง การปรุงอาหารขึ้นเองสําหรับสุนัข เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและ

ค่อนขา้งละเอียดเพราะจะตอ้งคาํนวณทั้งอตัราส่วนและปริมาณของสารอาหารท่ีเหมาะสม ตรงตาม

ความตอ้งการของสุนัขในแต่ละช่วงวยั นอกจากน้ีอาหารท่ีจะปรุงเองก็ยงัมีรสชาติท่ีไม่แน่นอน  

เช่น เค็ม หรือหวาน รสชาติอาจไม่ถูกปากสุนัข อาจจะมีไขมนัมาก ถา้ใส้ผกัน้อยเกินไปสุนัขก็

อาจจะขาดวิตามิน ถา้ใส่เน้ือมากเกินไป สุนขัก็จะไดรั้บโปรตีนมากเกินความจาํเป็น ทาํให้ย่อยยาก

กระเพาะตอ้งทาํงานหนกั เป็นตน้ 

  2.2   อาหารสดผสมเสร็จบรรจุถุงแช่แข็ง มักจะพบในตู้แช่แข็งตามซุปเปอร์มาร์เก็ต  

อาหารสดผสมเสร็จน้ีบางชนิดก็มีคุณค่าทางอาหารครบ แต่บางชนิดก็ไม่ครบ เวลาจะให้สุนัขกิน

ตอ้งปรุงสุกเสียก่อน ราคาจะถูกกวา่อาหารสําเร็จรูปชนิดอ่ืนเลก็นอ้ย แต่ก็มีขอ้เสีย คือตอ้งเก็บไวใ้น

ช่องแช่แขง็ตลอดเวลา เพราะเป็นอาหารสดจึงเสียง่าย ตอ้งซ้ือบ่อย ๆ นอกจากน้ีอาหารสดผสมเสร็จ

ยงัมีคุณค่าทางสารอาหารนอ้ยกวา่อาหารสาํเร็จรูป 
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  2.3   อาหารสาํเร็จรูป มีทั้งประเภทท่ีครบถว้นดว้ยคุณค่าทางอาหาร และประเภทท่ี

ไม่ครบคุณค่าทางอาหาร ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คืออาหารแหง้ และอาหารเปียก 

      2.3.1   อาหารแห้ง จะมีลักษณะเป็นเม็ดกรอบ มีคุณค่าทางสารอาหาร

ครบถ้วน ประกอบด้วยธาตุอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีสุนัขต้องการอย่างเหมาะสม  

เป็นอาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนขัซ่ึงปรุงโดยนกัโภชนาการอาหารสัตวเ์ล้ียงโดยเฉพาะ ทาํให้มัน่ใจ

ไดถึ้งคุณค่าท่ีสุนขัจะไดรั้บอยา่งครบถว้นในแต่ละม้ือ การใหอ้าหารแหง้กบัสุนขัจึงเป็นวิธีท่ีสะดวก

ท่ีสุด นอกจากน้ีอาหารแห้งให้คุณประโยชน์ท่ีอาหารอ่ืนไม่มี นั่นคือลกัษณะท่ีเป็นเม็ดกรอบของ

อาหารแห้งจะช่วยขดัฟันของสุนขัให้ขาวสะอาด และการเคี้ยวอาหารแห้งก็เป็นการบริหารเหงือก

ใหแ้ขง็แรงอีกดว้ย 

       2.3.2   อาหารเปียก หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อาหารกระป๋อง สุนัขมกัชอบ

อาหารเปียกมากกวา่อาหารแหง้ เพราะอาหารเปียกมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอาหารท่ีปรุงเอง คือมีความ

เป็นนํ้ า และเน้ีอมีความนุ่ม อาหารเปียกน้ีปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแลว้ สามารถเปิดกระป๋องแลว้เทใส่

ภาชนะสุนขัสามารถกินไดเ้ลย 

   ทั้งอาหารแห้งและอาหารเปียกต่างก็มีคุณค่าทางอาหารท่ีครบถว้นเหมาะสม

สาํหรับสุนขั และถา้อยากใหสุ้นขัไดรั้บคุณประโยชน์จากลกัษณะพิเศษท่ีมีอยูใ่นอาหารทั้งสองชนิด 

ก็ทาํได้โดยการผสมอาหารแห้งกับอาหารเปียกเข้าด้วยกัน ในอัตราส่วนอาหารแห้งร้อยละ 20  

ของอาหารเปียก วิธีน้ีจะไดอ้าหารท่ีมีรสชาติท่ีสุนขัชอบ และยงัไดป้ระโยชน์ต่อสุขภาพเหงือกและ

ฟันของสัตวเ์ล้ียงดว้ย (การเล้ียงสุนขั, 2545) 

 3.  อาหารและความตอ้งการอาหารในแต่ละช่วงอาย ุ 

  อาหารและปริมาณอาหารท่ีจะให้แก่สุนขันั้นย่อมแตกแต่งกนัไปสําหรับแต่ละตวั 

เพราะขึ้นอยู่กบัความตอ้งการพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั เช่น ขนาด ช่วงวยั ระยะตั้งทอ้ง กาํลงัป่วยหรือ

ฟ้ืนไข ้เป็นตน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีเจ้าของสุนัขควรสังเกตเอาใจใส่และตดัสินใจให้ปริมาณอาหารใน

จาํนวนท่ีเหมาะสมสําหรับสุนขัแต่ละตวั อย่าให้สุนขักินมากหรือน้องไปแต่ละม้ือ โดยอาจสังเกต

จากท้องสุนัขท่ีอ่ิมจะขยายมากกว่ากระดูกซ่ีโครงเพียงเล็กน้อย ไม่ควรกินจนท้องป่องเต็มท่ี  

และควรจะติดตามดูสภาพความสมบูรณ์ของสุนัข ซ่ึงจะบอกได้คร่าว ๆ ว่าสุนัขได้รับอาหารท่ี

เพียงพอหรือไม ่โดยสามารถแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 

  3.1   ลูกสุนัข (Puppies) กิจกรรมหลกัของลูกสุนัขมี 2 ชนิด คือ การกินและการ

นอน ซ่ึงอาหารหลกัและกินจาํนวนมากก็คือนํ้ านมจากแม่ โดยหลงัคลอดแม่จะผลิตนํ้ านมท่ีเรียกวา่  

นมนํ้ า เหลือง (Colostrum)  นมชนิดน้ีมีความสําคัญต่อลูกสุนัขมากและจํา เ ป็นต้องได้รับ  

เพราะนอกจากประกอบด้วยสารอาหารท่ีจําเป็นแล้วยงัประกอบด้วยภูมิคุ ้มกันโรค (Passive 
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Immunity) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของโปรตีนท่ีร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อต่อตา้นส่ิงแปลกปลอม 

(Immunoglobulins) และส่วนประกอบของภูมิตา้นทาน (Immune Factor) เม่ือภูมิตา้นทานเหล่าน้ี

เม่ือถูกดูดซึมผา่นผนงัลาํไส้จะป้องโรคไดท้นัที 

   เม่ือสุนัขโตขึ้นลาํไส้ก็จะย่อยภูมิตา้นทานเหล่าน้ี ทาํให้ไม่สามารถป้องกนั

โรคไดซ่ึ้งระยะเวลาท่ีลาํไส้ดูดซึมภูมิตา้นทานไดน้ั้นสั้นมากประมาณ 24 ชัว่โมงหลงัคลอด ดงันั้น

ในช่วงเวลาดงักล่าว (24 ชัว่โมง หลงัคลอด) ลูกสุนขัจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บนมนํ้ าเหลืองอย่างเพียงพอ 

นอกจากนมจะให้ภูมิตา้นทานแลว้มีรายงานว่าการกินนํ้ านมเขา้ไปทนัทีหลงัคลอดมีความสําคญัต่อ

การกระตุน้ระบบหมุนเวียนของร่างกายอีกดว้ย ถา้สุนขัไดรั้บนํ้ านมจาํนวนนอ้ยเกินไป มีผลทาํให้

ระบบหมุนเวียนเลือดลม้เหลวในลูกสุนขั 

   นมนํ้ าเหลือง จะผลิตภายใน 24-72 ชัว่โมงหลงัคลอด ต่อจากนั้นจะกลายเป็น

นมปกติ (Nature Milk) ซ่ึงส่วนประกอบของนมปกติจะแตกต่างจากนมนํ้ าเหลืองท่ีสําคัญคือ  

นมปกติจะไม่มีภูมิตา้นทานโรค นํ้ านมจากแม่จะทาํให้ลูกสุนัขเจริญเติบโตอย่างปกติได้จนอายุ  

4 สัปดาห์ หลงัจาก 4 สัปดาห์ไปแลว้คุณค่าสารอาหารไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของสุนัข  

และในเวลาเดียวกนัน้ีลูกสุนขัจะเร่ิมสนใจต่อส่ิงแวดลอ้มละชอบเล่นกบัสุนขัตวัอ่ืนมากขึ้น รวมทั้ง

เร่ิมแสวงหาอาหารชนิดใหม ่

   การเร่ิมตน้ให้อาหารแก่ลูกสุนขั ควรเร่ิมให้อาหารเสริมเม่ือลูกสุนัขอายุได้  

3-4 อาทิตย ์โดยใชอ้าหารของแม่สุนขัหรืออาหารสูตรสําหรับสุนขักาํลงัเจริญเติบโตผสมกบันํ้ าอุ่น  

ไม่ใชน้มววัจะทาํให้ทอ้งเสียเพราะนมววัมีปริมาณแลค็โตส ค่อนขา้งสูงและไม่แนะนาํให้ใชอ้าหาร

ทาํเอง สูตรอาหารสําหรับลูกสุนขัควรเร่ิมดว้ยอาหาร 1 ส่วนผสมนํ้ า 2 ส่วน และลดสัดส่วนของนํ้า

ลงเม่ือลูกสุนขัอายเุพิ่มขึ้น เม่ือสุนขัหยา่นมจะสามารถกินอาหารแหง้ได ้อาหารท่ีใหค้วรใส่ภาชนะท่ี

แบนและไม่ลึก  เร่ิมให้ปริมาณนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ังประมาณ 4-6 คร้ังต่อวนั ช่วงน้ีอาหารหลกัยงัคง

เป็นนํ้ านมแม่ เม่ืออายุ 5 อาทิตยเ์ร่ิมเป็นอาหารก่ึงแข็ง และช่วงฟันนํ้ านมเร่ิมขึ้นลูกสุนัขสามารถ

เคี้ยวอาหารแหง้ได ้การหยา่นมจะสมบูรณ์เม่ือลูกสุนขัอายไุด ้6 อาทิตย ์และสามารถนาํสุนขัไปเล้ียง

ยงับา้นใหม่ในช่วงอาย ุ7-8 อาทิตย ์

   สุนัขท่ีมีช่วงอายุ 0-4 สัปดาห์หรือ 1 เดือนร่างกายของสุนัขจะเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นสุนัขจึงต้องการสารอาหารประเภทโปรตีน รวมไปถึงแคลเซียม และ

ฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างพฒันาการของกลา้มเน้ือ กระดูก และฟัน 

 

 

 



14 

ความตอ้งการพลงังานของสุนขั  

 

ME  requirement  =  K x Wkg
0.67 

K  =  132  สาํหรับสุนขักิจกรรมนอ้ย (Inactive) 

                                          K  =  145  สาํหรับสุนขักิจกรรมมาก (Active) 

                                          K  =  200  สาํหรับสุนขักิจกรรมมากท่ีสุด (Very Active) 

                                          K  =  300  สาํหรับสุนขัใชง้าน (Racing  sled  dogs) 

 

ตวัอยา่งเช่น  ME  requirement  สาํหรับสุนขัเลก็ นํ้าหนกั  10  กิโลกรัม 

                                                                =  145 x 10kg
0.67  =  678.2  กิโลแคลอร่ี/วนั 

ตวัอยา่งเช่น  ME  requirement  สาํหรับสุนขัโตเตม็วยั นํ้าหนกั  25  กิโลกรัม 

                                                                =  145 x 20kg
0.67  =  1079.09  กิโลแคลอร่ี/วนั 

 

ตารางท่ี 1 สารอาหารท่ีต้องการสําหรับลูกสุนัข 
 

 

ท่ีมา : NRC Nutrient Requirements for Puppies after Weaning, 2006  

  

  3.2   สุนัขกําลังเจริญเติบโต (Growing Dog) สุนัขกําลังเจริญเติบโต หมายถึง 

ช่วงเวลาท่ีสุนัขมีการสร้างและพฒันาเน้ือเยื่ออย่างรวดเร็วนั้นก็หมายถึงความตอ้งการสารอาหาร

สารอาหาร จํานวน 

โปรตีน (Protein) (g) 56.3 

ไขมนั (Fat) (g) 21.3 

แคลเซียม (Calcium) (g) 18 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) (g) 2.5 

วิตามิน เอ (Vitamin A) (mg) 379 

วิตามิน อี (Vitamin E) (mg) 7.5 

วิตามิน เค (Vitamin K) (IU/kg) 0.41 

วิตามิน บี12 (Vitamin B12) (mcg) 8.75 
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พลงังานท่ีเพิ่มขึ้น ดงันั้นปริมาณอาหารท่ีให้ตอ้งเพิ่มขึ้นตามความตอ้งการของสุนขัในวยัน้ี อาหารท่ี

ให้ควรใชสู้ตรสาํหรับ สุนขักาํลงัเจริญเติบโต (Growth Diet) การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสุนขั

จะอยู่ในช่วง 6 เดือนแรก โดยสุนขัพนัธุ์ใหญ่ (Large Breed) จะเขา้สู่ระยะโตเต็มท่ีประมาณ 10-16 

เดือน ส่วนพนัธุ์เล็ก (Small Breed) ประมาณ 6-12 เดือน การเติบโตอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้ นใน

ระยะเวลาอนัสั้น ดงันั้นการให้อาหารท่ีสมดุลระหว่างช่วงการเจริญเติบโต จึงจาํเป็นสําหรับการ

พฒันาเป็นสุนขัโตเตม็วยัท่ีสมบูรณ์  

   นอกจากควบคุมเร่ืองอาหารแลว้สุนัขควรมีการออกกาํลงักายเป็นประจาํจะ

ช่วยให้การพฒันาของกลา้มเน้ือดีขึ้น สุนัขควรว่ิงหรือว่ายนํ้ าประมาณวนัละ 20-40 นาที ถึงจะ

พอเพียง 

   สุนัขท่ีมีช่วงอายุ 8-24 สัปดาห์ หรือ 2-6 เดือน มีความตอ้งการสารอาหาร

พลงังานท่ีเพิ่มขึ้นและปริมาณสารอาหารท่ีไดต้อ้งเพิ่มขึ้นตามความตอ้งการของสุนขัในวยัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 สารอาหารท่ีต้องการสําหรับสุนัขกาํลงัเจริญเติบโต 
 

 

ท่ีมา : NRC Nutrient Requirements for Adult Dog Maintenance, 2006   

 

   3.3   สุนขัโตเต็มวยั (Adult Maintenance) เป็นช่วงเวลาท่ีสุนขัเติบโตเต็มท่ีและไม่

ตั้งทอ้ง ใหน้ม หรือทาํงานอยา่งหนกั ช่วงน้ีสุนขัยงัตอ้งการอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความสมดุลเพื่อ

สุขภาพท่ีดี ชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมในวยัน้ีคือ อาหารแหง้ เพราะอาหารกระป๋องและก่ึงแข็งจะมี

ความเขม้ขน้ของพลงังานและความน่ากินสูงกวา่อาหารแหง้ ถา้ใหสุ้นขัวยัน้ีจะทาํใหอ้ว้นไดง้่าย  

สารอาหาร จํานวน 

โปรตีน (Protein) (g) 25 

ไขมนั (Fat) (g) 13.8 

แคลเซียม (Calcium) (g) 1.0 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) (g) 0.75 

วิตามิน เอ (Vitamin A) (mg) 379 

วิตามิน อี (Vitamin E) (mg) 7.5 

วิตามิน เค (Vitamin K) (IU/kg) 0.41 

วิตามิน บี12 (Vitamin B12) (mcg) 8.75 
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ปัญหาของสุนขัในวยัน้ีส่วนมาก คือ ความอว้น ซ่ึงวิธีท่ีสามารถป้องกนัไดดี้ คือ การออกกาํลงักาย  

และควบคุมการกินอาหาร โดยสามารถแบ่งสุนขัโตเตม็วยัออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

      3.3.1   สุนัขระยะเป็นสัด การให้อาหารและการดูแลท่ีเหมาะสมช่วงท่ีสุนขั

กาํลงัตั้งทอ้ง จึงจาํเป็นต่อสุขภาพและการอยูร่อดชีวิตของทั้งแม่และลูกสุนขั การประสบความสาํเร็จ

ในการเพาะเล้ียงสุนขัขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น การเลือกพ่อแม่พนัธุ์ท่ีดี การจดัการท่ีถูกตอ้ง อาหาร  

และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ปัจจยัทุกอย่างควรเร่ิมตน้ตั้งแต่สุนขัอยู่ในวยักาํลงัเจริญเติบโต อาหารท่ีให้ควร

เป็นอาหารท่ีมีคุณภาพ ให้พลังงานและการย่อยได้สูง เพราะช่วงน้ีร่างกายต้องการพลงังานสูง  

แต่ตอ้งมีปริมาณอาหารไม่มากเกิน เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  

ถ้าต้องการเปล่ียนอาหารควรกระทําก่อนการเป็นสัด จะทําให้สุนัขไม่เครียดเวลาผสมพันธุ์  

และระหวา่งเป็นสัดแม่สุนขัจะเบ่ืออาหาร ซ่ึงการกินอาหารลดลงประมาณร้อยละ 17 และจะกินนอ้ย

ท่ีสุดช่วงตกไข่ ต่อมาก็จะเขา้สู่ภาวะปกติ ซ่ึงการเบ่ืออาหารในช่วงสั้ น ๆ น้ีจะไม่มีผลต่อความ

สมบูรณ์พนัธุแ์ละขนาดของครอก 

      3.3.2   สุนขัช่วงตั้งทอ้ง ปกติสุนขัจะตั้งทอ้งประมาณ 58-70 วนั หรือประมาณ 

 9 สัปดาห์ โดย 4-5 สัปดาห์แรกของการตั้ งท้อง ลูกสุนัขจะเจริญเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 30  

ดงันั้นความตอ้งการอาหารของแม่สุนขัก็ยงัไม่มาก การเพิ่มอาหารจึงไม่จาํเป็นในช่วงน้ี ส่วนระยะ 

40-55 วนัของการตั้งทอ้ง ลูกเติบโตมากกว่าร้อยละ 75 และไดข้นาดความยาวคร่ึงหน่ึงของลูกสุนขั 

ดงันั้นความตอ้งการอาหารของแม่สุนขัช่วงน้ีจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะช่วง 2-3 สัปดาห์สุดทา้ย

ของการตั้งทอ้ง เพื่อใหลู้กเติบโตและมีพฒันาการอยา่งเหมาะสม การกินอาหารควรเพิ่มขึ้นประมาณ

ร้อยละ 25-50 และนํ้ าหนักควรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-25 เช่น สุนัขหนัก 15 กิโลกรัม ควรหนัก 17-19 

กิโลกรัมในช่วงสุดทา้ยของการตั้งทอ้ง นํ้ านมสุนัขจะผลิต 1-5 วนัก่อนคลอด แม่สุนัขจะปฏิเสธ

อาหาร 12 ชัว่โมง ก่อนคลอด และอุณหภูมิร่างกายจะลดลง (12-18 ชัว่โมง ก่อนคลอด) หลงัคลอด

ควรมีนํ้ าและอาหารตั้งไวใ้ห้ โดยสุนัขจะเร่ิมกินอาหารหลงัคลอดประมาณ 24 ชั่วโมง อาหารท่ี

กระตุ้นการกิน คืออาหารมีความช้ืนและนํ้ าหนักหลังคลอดควรเพิ่มประมาณร้อยละ 5-10  

ของนํ้าหนกัสุนขัโตเตม็วยัก่อนคลอด 

      3.3.3   สุนัขให้นมลูก การให้นํ้ าและอาหารอย่างพอเพียงเป็นส่วนสําคญัต่อ

คุณภาพและปริมาณนํ้ านม ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการรอดชีวิตของลูกสุนขั และสามารถป้องกนัภาวะ

นํ้าหนกัลดอยา่งรวดเร็วของแม่สุนขัดว้ย โดยทัว่ไปปริมาณอาหารพลงังานท่ีให ้คือ 

          1-1.5 เท่าของความตอ้งการเพื่อดาํรงชีพ ระหว่างอาทิตยแ์รกของการ

ใหน้มลูกสุนขั 
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          2 เท่าของความตอ้งการเพื่อดาํรงชีพ ระหว่างอาทิตยท่ี์ 2 ของการให้

นมลูกสุนขั 

          2.5-3 เท่าของความต้องการเพื่อดํารงชีพ ระหว่างอาทิตย์ท่ี 3-4  

ของการใหน้มลูกสุนขั 

    การผลิตนํ้ านมจะสูงสุดใน 3-4 อาทิตยห์ลงัคลอด หลงัจากน้ีควรเร่ิม

ให้อาหารเสริมแก่ลูกสุนขั หลงั 3 อาทิตย ์แนะนาํให้แยกแม่สุนขัเวลาให้อาหารเพื่อป้องกนัลูกสุนขั

แยง่กินอาหาร และท่ีสําคญัท่ีสุดอีกอย่างคือ นํ้าตอ้งมีใหต้ลอดเวลา ควรเป็นนํ้ าเยน็และเปล่ียนใหม่

ทุกวนั ช่วงน้ีลูกสุนขัเร่ิมสนใจอาหารท่ีผูเ้ล้ียงให ้ 

      3.3.4   สุนัขช่วงหย่านมลูก ปกติลูกสุนัขจะหย่านมอายุ 7-8 อาทิตย  ์ถา้แม่

สุนัขยงัผลิตนํ้ านมสูงในช่วงหย่านม การจาํกดัอาหารจะช่วยลดปริมาณนํ้ านมได ้ เพราะการผลิต

นํ้ านมสูงหลงัหย่านมจะเพิ่มโอกาสการเป็นเตา้นมอกัเสบ ปริมาณอาหารท่ีแม่สุนัขกินควรลดลง

อย่างช้า ๆ สําหรับขั้นตอนการให้อาหารเพื่อลดปริมาณนํ้ านมหลงัอย่านมคือ งดอาหารในวนัแรก

ของการหย่านม ต่อมาให้อาหารประมาณร้อยละ 25, ร้อยละ 50, ร้อยละ 75 และร้อยละ 100  

ของปริมาณอาหารท่ีกินเพื่อดาํรงชีพในวนัท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามลาํดบั 

   3.4   สุนขัโตเต็มวยั (Adult) รวมถึงสุนขัช่วงระยะเป็นสัด อายุ 24 สัปดาห์ขึ้นไป

หรือ 6 เดือนขึ้นไป มีความตอ้งการสารอาหาร ดงัในตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 สารอาหารท่ีต้องการสําหรับสุนัขโตเต็มวัย 
 

 

ท่ีมา : AAFCO Nutrient Requirements for Dogs, 2006 

สารอาหาร จํานวน 

โปรตีน (Protein) (g) 22 

ไขมนั (Fat) (g) 8.0 

แคลเซียม (Calcium) (g) 1.0 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) (g) 0.8 

วิตามิน เอ (Vitamin A) ( IU/kg  ) 5,000 

วิตามิน ดี (Vitamin D) ( IU/kg  ) 500 

วิตามิน อี (Vitamin E) (IU/kg) 50 

วิตามิน บี12 (Vitamin B12) (mg/kg) 0.022 
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  3.5   สุนขัอายมุาก (Geriatric Dog) ปกติสุนขัจะมีช่วงชีวิต (Life Span) สูงสุด 27 ปี 

แต่โดยเฉล่ียแล้วประมาณ 13 ปี ซ่ึงช่วงชีวิตน้ีขึ้ นอยู่กับพันธุกรรม การดูแลสุขภาพ อาหาร  

เป็นตน้ และโดยทัว่ไปสุนขัพนัธุ์ใหญ่จะอายสุั้นกวา่พนัธุ์เลก็ ซ่ึงปกติการทาํงานของอวยัวะจะลดลง

ตามวยั ดงันั้นปริมาณอาหารท่ีตอ้งการต่อนํ้ าหนักตวัจะเปล่ียนแปลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัระดบั

ความเส่ือมของอวยัวะ 

   ในสุนัขอายุมาก โปรตีนในอาหารควรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยโปรตีนควร

มากกว่าสุนขัท่ีโตเต็มวยั แต่น้อยกว่าสุนัขท่ีกาํลงัเจริญเติบโต ซ่ึงมีความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกับ

อาหารโปรตีนและการทาํงานของไต ถึงแมว้่าการลดลงของการทาํงานของไตในสุนัขอายุมาก  

แต่เพื่อสุขภาพท่ีดีควรไดรั้บโปรตีนคุณภาพดีและพอเพียง ไม่ควรจาํกดัอาหารโปรตีนเพราะสุนขั

อายมุาก ควรจาํกดัเม่ือสุนขัอายมุากเป็นโรคไต เป็นตน้ 

 

แนวคิดเกีย่วกบัอาหารแมว 

 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีขาดไม่ได ้เพราะแมวจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดาํรง

ชีพได้อย่างมีความสุขหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากอาหาร แมวก็เหมือนคนคือต้องการ

อาหารท่ีมีคุณค่าหรือมีองคป์ระกอบครบถว้นทุกหมวดหมู่ ซ่ึงไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั 

วิตามินและแร่ธาตุ ดังนั้นใน การให้อาหารหากขาดอาหารประเภทหน่ึงประเภทใดไปแมวก็จะ

เติบโตไม่สมบูรณ์ การให้อาหารแมวอย่างถูกวิธีคือการให้อาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน

ตามท่ีร่างกายตอ้งการ และสารอาหารเหล่าน้ีตอ้งอยู่ในอตัราส่วนปริมาณท่ีพอเหมาะไม่มากก็น้อย

เกินไป ดงันั้นการเล้ียงแมวดว้ยเศษอาหารท่ีเหลือ จากการรับประทานหรือการเล้ียงแมวดว้ยเน้ือ

ล้วน ๆ หรือปลาอย่างเดียวทั้ ง ๆ ไม่ใช่วิธีท่ีถูกต้อง เพราะแมวจะไม่ได้รับคุณค่าทางอาหาร 

ท่ีครบถ้วน แมวอาจเป็นโรคกระดูกอ่อน ขนร่วง ฟันงอกช้าและหลุดร่วงเร็วกว่าปกติ ร่างกาย

เจริญเติบโตไม่ไดส้ัดส่วนกลายเป็นแมวอว้น ไม่กระชบักระแฉงและเจ็บป่วยไดง้่าย ดงันั้นจะเห็น

ไดว้า่ความรู้เบ้ืองตน้ เร่ืองโภชนาการสาํหรับแมวมีความจาํเป็นต่อผูเ้ล้ียงแมวมาก    

 1.   ส่วนประกอบหลกัของสารอาหารแมว ประกอบไปดว้ยดงัต่อไปน้ี  

  1.1   โปรตีน มีอยูใ่นเน้ือสัตว ์เน้ือปลาและถัว่ต่าง ๆ แมวนาํประโยชน์ของโปรตีน

แต่ละชนิดไปใชไ้ดม้ากนอ้ยต่างกนั โปรตีนมีความสําคญัต่อแมวเก่ียวกบัการเจริญเติบโต การสร้าง

แอนติบอดีสําหรับป้องกนัเช้ือโรค ซ่อมแซมเน้ือเยื่อต่าง ๆ ทาํให้ขนงอก ตลอดจนสร้างเอนไซน์ 

ต่าง ๆ เป็นตน้ ลูกแมวท่ีกาํลงัเติบโตตอ้งการโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ถา้แมวไดรั้บอาหารท่ีมี

โปรตีนตํ่ากวา่ ร้อยละ 18 จะเบ่ืออาหารง่าย 
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  1.2   คาร์โบไฮเดรต แมวตอ้งการคาร์โบไฮเดรตซ่ึงมีอยู่ในนํ้ าตาล แป้งและขา้ว 

ต่าง ๆ เพื่อเป็นกาํลงัในการเจริญเติบโต การผลิตนํ้ านมและการทาํงาน ความตอ้งการพลงังานของ

แมวขึ้นอยู่กบักิจกรรมของแมว เช่น แมวท่ีเคล่ือนไหว ทาํงานวิ่งเล่น ย่อมตอ้งการพลงังานมากกวา่

แมวท่ีนอนอยูเ่ฉย ๆ 

  1.3   ไขมนั แมวตอ้งการไขมนัสําหรับกาํลงังานหรือแคลอร่ีประมาณร้อยละ 8 

ไขมันให้กาํลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต 2 เท่าและไขมันยงัมีกรดไขมันซ่ึงมีความสําคัญต่อ

โภชนาการและการเจริญตามปกติของแมว แมวขาดกรดไขมนัจะทาํใหผ้ิวหนงัแหง้และเจริญเติบโต

ชา้ ถา้มีไม่เพียงพอก่อให้เกิดอาการของโรคขึ้น นอกจากน้ีไขมนัยงัให้พลงังานเพื่อการเจริญเติบโต

ตลอดจนการต่อสู้ต่อความเครียด ความหนาว และถา้ขาดมากเกินไปอาจจะทาํใหต้ายได ้

  1.4.   วิตามิน มีสารจาํนวนนอ้ยท่ีสาํคญัต่อชีวิต ดงันั้นการใหวิ้ตามินมากเกินไปจึง

ไม่จาํเป็นและมีโทษด้วยวิตามินมีอยู่หลายชนิด ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยควบคุมการ

ทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ อาหารแต่ละอยา่งจะใหวิ้ตามินแต่ละชนิดมากนอ้ยต่างกนั เช่น  

            วิตามินเอ ช่วยในการตา้นทานโรค มีในเน้ือสัตว ์ตบั ไข่แดง นํ้ามนัตบัปลา  

            วิตามินบี  ควบคุมความสมบูรณ์ ให้กบัผิวหนัง ช่วยในการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย ป้องกนัโรคทางประสาท มีในไข่แดง นม ตบั 

             วิตามินซี  ช่วยบาํรุงรักษาผิวหนังและขน แก้โรคลกัปิดลกัเปิด มีในพืชผกั

ผลไม ้วิตามินดี ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและกระดูก มีในนํ้ามนัตบัปลา วิตามินดี

ท่ีมีมากและเพียงพอจะช่วยทาํให้ธาตุแคลเซียมหรือฟอสฟอรัสท่ีไม่ได้อตัราส่วนนั้นถูกนาํไปใช้

เป็นประโยชน์ไดม้ากขึ้น  

             วิตามินอี  มีความจาํเป็นสําหรับการเจริญเติบโต การสืบพนัธุ์และการผลิต

นํ้านม ดงันั้นจึงควรใหวิ้ตามินเหล่าน้ีแก่แมว โดยเฉพาะลูกแมว 

  1.5.   แร่ธาตุ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ช่วยในการสร้างกระดูก ฟัน และเลือด  

ช่วยควบคุมการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ อาหารแต่ละอย่างก็ให้แร่ธาตุแต่ละชนิดมากน้อยต่างกนั 

แร่ธาตุท่ีสาํคญั คือ แคลเซียมและฟอสฟอรัส เป็นแร่ธาตุท่ีช่วยเสริมใหก้ระดูกแขง็แรง ถา้ขาดไปจะ

ทาํใหแ้มวเป็นโรคกระดูกอ่อนโคง้งอหกัง่าย 

  1.6.   นํ้ า ถือเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างมากสําหรับอาหารแมว เพราะนํ้ าจะช่วยปรับ

อุณหภูมิของร่างกายแมวให้เป็นปกติ จาํเป็นต่อการย่อยอาหารและของเสียจากไต เป็นตัวทํา

ปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการเมตาบอลึซึมต่าง ๆ ในร่างกาย และการให้อาหารแมวควรตอ้งมีนํ้ า

สะอาดเตรียมไวใ้หเ้สมอ 
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 2.   ประเภทของอาหารแมว สําหรับชนิดของอาหารแมวนั้น สามารถแบ่งออกได ้

 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

  2.1   อาหารปรุงเอง การปรุงอาหารขึ้นเองสาํหรับใหแ้มวกินตามบา้นเป็นเร่ืองปกติ

สําหรับการเล้ียวแมวทัว่ ๆ ไป แต่ถา้ตอ้งการให้อาหารถูกส่วนถูกกบัความตอ้งการของแมวโดยซ้ือ

มาปรุงให้ตามสูตรตอ้งเขา้ใจถึงหลกัโภชนาการมาก่อนจึงทาํได ้เพราะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยุ่งยาก

และค่อนขา้งละเอียด เราตอ้งคาํนวณทั้งอตัราส่วนและปริมาณของสารอาหารท่ีเหมาะสมตรงตาม

ความตอ้งการของแมวในแต่ละวยั นอกจากน้ีอาหารท่ีปรุงเองก็ยงัมีรสชาติไม่แน่นอน เช่น เคม็หรือ

หวาน รสชาติอาจไม่ถูกปากแมว อาจจะมีไขมนัมาก ถา้ใส่ขา้วมากก็จะขาดวิตามิน ถา้ใส่เน้ือมาก

เกินไปก็จะได้รับโปรตีนเกินความจาํเป็นทาํให้ย่อยยากกระเพาะตอ้งทาํงานหนักส่ิงเหล่าน้ีต้อง

คาํนึง  

  2.2.   อาหารสด  เป็นอาหารผสมเสร็จมกัพบในตู้แช่แข็งตามซุปเปอร์มาร์เก็ต 

อาหารสดผสมเสร็จน้ีบางชนิดก็มีคุณค่าทางอาหารครบ แต่บางชนิดก็ไม่ครบเวลาท่ีจะให้แมวตอ้ง

ปรุงใหสุ้กเสียก่อน ราคาจะถูกกวา่อาหารสาํเร็จรูปชนิดอ่ืนเลก็นอ้ย แต่มีขอ้เสียคือตอ้งเก็บไวใ้นช่อง

แช่แขง็ตลอดเวลาเพราะเป็นอาหารสดจึงเสียง่าย ตอ้งซ้ือบ่อย ๆ และนอกจากน้ีอาหารผสมเสร็จยงัมี

คุณค่าทางอาหารนอ้ยกวา่อาหารสาํเร็จรูป 

  2.3.   อาหารสาํเร็จรูป เป็นอาหารชาวเมืองท่ีมีจาํหน่ายอยา่งแพร่หลายทัว่ไปเหมาะ

สาํหรับคนท่ีมีเงินแต่ไม่มีเวลา เพราะ สะดวกใชง้่าย ประหยดัเวลา ทัว่ไปแลว้ก็เป็นอาหารท่ีมีคุณค่า

ทางอาหารครบถว้น ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองสัดส่วนอาหารเหมือนอาหารสด สะดวกอย่างยิ่งสําหรับผูท่ี้

ไม่มีเวลาจดัเตรียมอาหารใหแ้มวทุก ๆ วนั อาหารสาํเร็จรูปมีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ แบบเป็นเมด็และ

แบบเปียก 

      2.3.1   แบบเป็นเมด็หรืออาหารแห้ง มีลกัษณะเป็นเม็ดกลมประกอบดว้ยธาตุ

อาหาร และวิตามินแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีแมวต้องการอย่าง เหมาะสม ส่วนประกอบของอาหารเม็ด

โดยมากก็มาจากเน้ือสัตว์ เพียงแต่เอามาแปรรูปผ่านกระบวนการบดและอบแห้ง มีคุณค่าของ

โปรตีนประมาณ ร้อยละ 20 ซ่ึงอตัราส่วนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการของแมวในการ

นาํไปใชส้ร้างความเจริญเติบโต นอกจากน้ีก็ยงัมีส่วนประกอบของไขมนัท่ีช่วยสร้างพลงังานและ

ความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย มีวิตามินท่ีช่วยใหแ้มวมนัมีขนยาวสวยได ้ท่ีพิเศษก็คือมีไฟเบอร์ท่ีจะช่วย

ใหแ้มวทอ้งไม่ผกู อาหารแหง้สามารถซ้ือเก็บไวไ้ดค้ราวละมาก ๆ เพราะไมบู่ดเสีย สามารถทิ้งไวใ้ห้

แมวกินไดต้ลอดทั้งวนัเม่ือมีความจาํเป็นตอ้งออกไปนอกบา้น นอกจากน้ีอาหารแห้งยงัมีประโยชน์

ช่วยขดัฟันของแมวใหส้ะอาด เพราะเป็นเมด็กรอบและการเคี้ยว อาหารแหง้ก็เป็นการบริหารเหงือก

ใหแ้ขง็แรงอีกดว้ย 
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   การให้แมวกินอาหารแห้ง ทางท่ีดีควรหัดให้กินตั้งแต่เล็ก ๆ หลังอย่านม 

ใหม่ ๆ หรือประมาณ 2 เดือน โดยผสมอาหารแห้งในนํ้ านม เม่ือโตไดป้ระมาณ 3 เดือน จึงให้กิน

อาหารแห้งลว้น ๆ เพียงอย่างเดียว แต่สําหรับแมวท่ีไม่เคยกินอาหารแห้งมาก่อน การเปล่ียนมาให้

กินอาหารแห้งโดยฉับพลนัทนัทีทนัใดก็ทาํให้ทอ้งเสียได ้เพราะระบบย่อยของแมวนั้นอ่อนไหว 

และผิดปกติไดง้่ายมาก ฉะนั้นอาจค่อย ๆ เปล่ียนโดยเอาหารแห้งคลุกผสมกบัอาหารเดิมท่ีเคยกิน 

ท่ีละนอ้ยก่อน หรืออาจผสมอาหารแห้งในนํ้ านม หรือนํ้ าแกง เพื่อให้อาหารเม็ดน่ิมขึ้น เม่ือแมวเร่ิม

ชินแล้วจึงเปล่ียนมาเป็นอาหารแห้งเพียงอย่างเดียว ประการสุดท้ายสําหรับการเล้ียงแมวด้วย

อาหารแห้งก็คือ อย่าลืมว่าอาหารแห้งนั้นมีนํ้ าเป็นส่วนประกอบไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น เม่ือแมว

กินอาหารแห้งจะกลืนไม่ค่อยสะดวกทาํให้คอแหง้ หิวนํ้ า ดงันั้นควรจะมีถว้ยใส่นํ้ าสะอาดตั้งไวข้า้ง

ชามอาหารเพื่อใหแ้มวกินไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการ 

      2.3.2   อาหารเปียกหรืออาหารกระป๋อง แมวมกัจะชอบอาหารเปียกมากกว่า

อาหารแห้ง เพราะอาหารเปียกมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอาหารปรุงเอง คือมีลกัษณะเป็นนํ้ าและเน้ือนุ่ม 

โดยส่วนใหญ่มกัประกอบไปดว้ยเน้ือปลาหรืออาหารทะเล เช่น กุง้ ปูหอยผสมในเจลล่ี เป็นตน้ 

    ลักษณะการกินของแมว แมวชอบกินของดิบ เน้ือปลาและอาหาร

ทะเล เช่น กุง้ ปู หอย แต่อาหารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลา เน้ือ เคร่ืองในสัตวค์วรทาํให้สุกก่อนเพื่อ

ป้องกันโรคพยาธิ ส่วนปลาควรแกะกา้งออกเพราะกา้งปลาอาจจะเขา้ไปตาํเหงือกติดคอแมวได้ 

กระดูกท่ีแตกหักง่ายเช่น กระดูกไก่ ไม่ควรให้แมวแทะกิน ขา้วท่ีใช้คลุกกบัอาหารอ่ืน ๆ ควรเป็น

ขา้วสวยและร่วนกาํลงัดี แมวไม่ชอบขา้วแฉะเพราะมกัติดเหงือกติดฟันทาํใหกิ้นยาก 

 3.   ลกัษณะการให้อาหารของแมวในแต่ละช่วงวยั สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงวยั

ดงัต่อไปน้ี 

  3.1   อาหารลูกแมว ควรให้ลูกแมวอยู่กินนมแม่ไปตลอดจนกว่าจะหย่านมไปเอง 

ไม่ควรให้ลูกแมวอย่านมเม่ืออายุตํ่ากว่า 45 วนั เพราะจะทาํให้สุขภาพของลูกแมวไม่สมบูรณ์

ภายหลงัได้ อย่างไรก็ตามหลงัจากอย่านม นํ้ านมยงัเป็นอาหารท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อลูกแมวอยู่

จนกว่าอายุจะเลย 9 เดือนไปแลว้ และตอ้งหมัน่คอยสังเกตว่าลูกแมวมีอาการท้องร่วง ทอ้งเสีย  

จากการกินนมหรือไม่ ถา้มีอาการดงักล่าวควรงด และเม่ือลูกแมวมีอายปุระมาณ 3 เดือนควรเร่ิมตน้

ใหกิ้นอาหารประเภทเน้ือไดแ้ลว้ แต่ควรเป็นเน้ือท่ีสับละเอียดและใหเ้พียงเลก็นอ้ย  

   แม่แมวให้นมลูกควรจดัให้กินนมวนัละ 4 ม้ือ และพออายุ 7 ถึง 12 สัปดาห์ 

ลดลงเหลือ 3 ม้ือ ถา้เป็นลูกแมวท่ีกาํพร้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ียงัไม่ไดอ้ยา่นมตอ้งการการดูแลอยา่ง

ใกลชิ้ด หากไม่สามารถนาํไปให้กินนมแม่แมวตวัอ่ืนไดก้็ควรตอ้งชงนมให้กินแทนนมแม่ ซ่ึงควร

ระวงัเก่ียวกบัความสะอาดและคุณภาพของนมเป็นส่ิงสาํคญั เพราะอาจทาํให้ลูกแมวเกิดติดเช้ือจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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นมท่ีสกปรกนมบูด ทาํให้ทอ้งร่วงถึงตายได้ นมท่ีใช้เล้ียงลูกแมวกาํพร้าอาจใช้นมผงเล้ียงทารก 

นมววัสด หรือนมสดยู.เอช.ที ผสมนํ้ าและวิตามิน นํามาอุ่นอุณหภูมิประมาณ 98-100 องศาฟาเรนไฮท์  

หรือองัพออุ่นมือจบัไดก้รอกใส่ขวดยางป้อนลูกแมว 

  3.2   อาหารแมวโต ลูกแมวท่ีกาํลงัโตหรือหย่านมแลว้ผูเ้ล้ียงสามารถจดัอาหารให้

กินนอ้ยลงได ้คือให้วนัละ 3 ม้ือ เม่ือโตเต็มท่ีเป็นแมวหนุ่มท่ีอาจลดจาํนวนอาหารเหลือเพียง 2 ม้ือ  

คือเชา้และเยน็ก็พอ ท่ีสาํคญัคือควรฝึกใหแ้มวกินอาหารเป็นเวลา ไม่ควรทิ้งอาหารไวใ้นจานให้แมว

กินตลอดทั้งวนั เพราะเป็นการเสียนิสัย อาหารอาจมีแมลงวนัตอมนาํเช้ือโรคมาให้ หรืออาหารบูด

เสีย ทาํใหแ้มวทอ้งร่วงได ้

  3.3   อาหารแมวทอ้ง อาหารท่ีใช้เล้ียงแมวกาํลงัตั้งทอ้งนั้นจะต้องมีคุณภาพสูง 

โปรตีนมาก ไขมนันอ้ย ขนาดและปริมาณท่ีใชใ้น 5 ถึง 6 อาทิตยแ์รกของการตั้งทอ้งพอ ๆ กบัใช้

เล้ียงดูแมวโตเต็มวยัประจาํวนั แต่จะเพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้นตามนํ้ าหนักตวัแมวในระยะ 3 

อาทิตยสุ์ดทา้ยก่อนคลอด คือเพิ่มอาหารให้ปริมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต ์ก่อนคลอด 1 ถึง 2 วนัแม่

แมวบางตวัมกัไม่ค่อยกินอาหารหรือไม่กินเลย เพราะมวัตั้งหนา้ตั้งตาหาสถานท่ีหรือกงัวลอยูก่บัลงั

คลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่แม่แมวสาวทอ้งแรก แต่ถือเป็นเร่ืองปกติหลงัคลอดลูกแลว้ก็จะสามารถกิน

อาหารไดเ้องตามปกติ  

   ขอ้พึงระวงัคืออย่าขุนจนแมวอว้นเกินไปทาํให้คลอดลาํบาก หรือคุมอาหาร

เสียจนผอมไปไม่มีแรงเบ่ง ในการคลอดหลังจากคลอดแลว้แม่แมวก็กลายเป็นแมวแม่ลูกอ่อน  

ซ่ึงอาหารท่ีใชเ้ล้ียงแมวในช่วงน้ีไม่ไดใ้ห้เฉพาะแต่แม่เทา่นั้น มนัตอ้งถ่ายทอดไปยงัลูกแมวดว้ยโดย

การเปล่ียนเป็นนํ้านม ฉะนั้นปริมาณอาหารท่ีแม่แมวกินจะตอ้งมีปริมาณเพียงพอเหมือนช่วงตั้งทอ้ง 

   3.4   อาหารแมวแก่ แมวสูงอาย ุร่างกายยอ่มตอ้งการพลงังานนอ้ยลงจึงไม่ตอ้งการ

อาหารมากนกั เพราะถา้กินมาก กจ็ะทาํใหมี้นํ้าหนกัตวัมากหรืออว้นเกินไป ซ่ึงควรใหอ้าหารนอ้ยลง

โดยหลกัการแลว้อาหารสาํหรับแมวแก่ตอ้งยอ่ยง่าย วิตามิน เน้ือท่ีไม่มีผงัผืด จดัอาหารท่ีไม่มีไขมนั

หรือนํ้ าตาลท่ีจะทาํให้อว้นพวกแป้ง วิตามินรวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ เพื่อบาํรุงร่างกายปริมาณท่ีใหก้็ไม่

ควรมากเกินไป เพราะแมววยัน้ีแลว้ไม่กระฉับกระเฉง การว่ิงเล่นออกกาํลงักายยอ่มนอ้ยลงตามอาย ุ

กินกินนอนนอนไม่ได้ใช้พลงังานมากนัก ระบบย่อยอาหารและขบัถ่ายเร่ิมหย่อนประสิทธิภาพ 

ฉะนั้นอาหารท่ีกินเขา้ไปมาก ๆ นอกจากจะไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์แลว้ยงัทาํให้เกิดโทษ เช่น แน่น

ทอ้งและทอ้งอืดได ้(มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2561) 
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  4.   การแบ่งส่วนตลาดอาหารแมวสาํเร็จรูป  

  สาํหรับตลาดอาหารแมวสําเร็จรูปในประเทศไทย สามารถแบ่งส่วนตลากออกเป็น  

3 ส่วน โดยใชเ้กณฑค์ุณภาพและราคาของอาหารแมวสาํเร็จรูป ดงัต่อไปน้ี 

  4.1.   ตลาดระดบัพรีเม่ียม (Premium Grade) หรือตลาดระดบัคุณภาพ เป็นอาหาร

แมวสาํเร็จรูปท่ีจบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้กลุ่มบน คือผูท่ี้มีรายไดค้่อนขา้งสูง หรือผูท่ี้เล้ียงแมวไว้

เพื่อการส่งเขา้ประกวด โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ใชว้ตัถดิุบท่ีมีคุณภาพสูงใน

การผลิต มีสารอาหารท่ีพอดีในการเสริมสุขภาพและพลานามยัของสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมพิเศษท่ีให้

ประโยชน์กบัสัตวเ์ล้ียงเพิ่มมากขึ้น สินคา้ในระดบัน้ีมกัมีราคาค่อนขา้งสูง และมีช่องทางในการจดั

จาํหน่ายท่ีเฉพาะ เช่น ร้านเพ็ทช็อป คลินิกรักษาสัตว ์โรงพยาบาลสัตว ์เป็นตน้ ตวัอย่างสินคา้ทั้ง

ชนิดเปียกบรรจุกระป๋องและชนิดแห้งอดัเม็ด ไดแ้ก่ ฮิลไซเอนซ์ ไดแอท นูโทร และรอยลั คานิน 

เป็นตน้ โดยตลาดพรีเม่ียมน้ีมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15 โดยประมาณ 

  4.2   ตลาดระดับกลาง (Medium Grade) อาหารแมวในระดับน้ีจะมีคุณภาพ  

และราคาอยู่ในระดับปานกลาง โดยอาหารแมวสําเร็จรูปในระดับน้ีมีทั้งนําเขา้จากต่างประเทศ 

และผลิตเองจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ดา้นการจดัจาํหน่ายสามารถพบไดใ้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายปกติ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านคา้ทัว่ไป ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งช่องทาง

การจดัจาํหน่ายเฉพาะบางแห่ง เช่น ร้านเพ็ทช็อป คลินิกสัตว์เล้ียง เป็นตน้ ตวัอย่างอาหารแมว

สําเร็จรูปท่ีอยู่ในตลาดระดบัน้ีไดแ้ก่ ฟริสก้ีพูริน่า และวิสกสั เป็นตน้ โดยตลาดระดบักลางมีส่วน

แบ่งตลาดร้อยละ 30 โดยประมาณ 

  4.3   ตลาดระดับมาตรฐาน (Standard Grade) เป็นตลาดอาหารแมวสําเร็จรูปใน

ระดบัล่างท่ีมีราคาและคุณภาพในเกณฑ์ท่ีตํ่ากว่าตลาดระดบัพรีเม่ียมและตลาดระดบักลาง โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือผูเ้ล้ียงแมวท่ีมีรายไดไ้ม่สูงมากนกั อาหารแมวส่วนใหญ่ในตลาดน้ีมกัจะผลิตเอง

ภายในประเทศและมีการจดัจาํหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายปกติ คือร้าน

จาํหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง ร้านเพท็ช็อป ร้านสะดวกซ้ือ และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นตน้ ตวัอย่างอาหาร

แมวสําเร็จรูปท่ีอยู่ในตลาดระดับน้ีได้แก่ ซีพี สมาร์ทฮาร์ท มีโอ ท็อปแคท และแคทก้ิน เป็นตน้  

โดยตลาดระดบัมาตรฐานน้ีมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 55 โดยประมาณ  
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ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 ความหมายของการตัดสินใจ 

 การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และ

บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์  

การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

 ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นลาํดับขั้นตอนในการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคโดยมีลาํดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค 

ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปริญ ลกัษิตานนทศ์ุภร, 2541) 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 2.1  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค 

 ท่ีมา : Kotler,1997 
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 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Decision Process) แม้ผูบ้ริโภคจะมีความ

แตกต่างกนัมีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึง

กระบวนการตดัสินใจซ้ือแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1.   การตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) ปัญหา

เกิดขึ้นเม่ือ บุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดี

ต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ

ตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพท่ีเป็นจริง 

โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาของผูบ้ริโภค

อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

     1.1   ส่ิงของท่ีใช้อยู่เดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใช้ในการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง  

จึงเกิดความตอ้งการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ผูบ้ริโภคจึงจาํเป็นตอ้งการหาส่ิงใหม่

มาทดแทน 

     1.2   ผลของการแก้ปัญหาในอดีตนําไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใช้

ผลิตภณัฑอ์ย่างหน่ึงในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนตข์าดแต่ไม่สามารถ

หาสายพานเดิมได ้จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ทาํใหร้ถยนตเ์กิดเสียงดงั จึงตอ้ง

ไปหาสเปรยม์าฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

     1.3   การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดา้นวุฒิภาวะและ

คุณวุฒิหรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพ การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความ

ตอ้งการใหม ่ๆ 

     1.4   การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ทาํใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดขึ้น 

     1.5   การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของ

สถานะทางการเงินทั้งทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ยอ่มส่งผลใหก้ารดาํเนินชีวิตเปล่ียนแปลง 

     1.6   ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวยั แต่ละ 

ช่วงชีวิต และแต่ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกลุ่มอา้งอิงจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

และการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

     1.7   ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือ
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การตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด

ความตอ้งการขึ้นไดซ่ึ้งจะไปสู่การซ้ือสินคา้และบริการ 

  เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานั้นหรือไม่ก็

ได้ หากปัญหาไม่มีความสําคญัมากนัก คือจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ แต่ถา้หากปัญหาท่ีเกิดขึ้นยงัไม่

หายไป ไม่ลดลงหรือกลบัเพิ่มขึ้นแลว้ ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็นแรงผลกัดนั

ใหพ้ยายามแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มูลก่อน 

 2.   การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้ง

แสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

      2.1   แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหลง่ข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว 

มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 

     2.2   แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได้ ณ จุดขายสินคา้ 

บริษทัหรือร้านคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย หรือจากพนกังานขาย 

      2.3   แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได้จากส่ือมวลชน 

ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

      2.4   จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสาร

ท่ีไดรั้บจากการลองสมัผสั ตรวจสอบ การทดลองใช ้

  ผูบ้ริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาขอ้มูลในการใช้ประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งน้ี อาจขึ้นอยู่กบัปริมาณของขอ้มูลท่ีเขามีอยู่เดิม ความรุนแรง

ของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

  3.   การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ได้ข้อมูลจาก

ขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการ

ประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และ

คดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยู่

กบัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมา

ในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่ดว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา 

เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพือ่ใหต้ดัสินใจไดง้่ายขึ้น ดงัต่อไปน้ี 

      3 .1    คุณสมบัติ  (Attributes)  และประโยชน์ของสินค้า ท่ีได้ รับ  (Benefit)  

คือ การพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้วา่ สามารถทาํอะไรไดบ้า้งหรือ

มีความสามารถแค่ไหนผู ้แ ต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์ว่า เ ป็นมวลรวมของลักษณะต่าง  ๆ  
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ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีวา่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด 

และเขาจะใหค้วามสนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

      3.2   ระดบัความสาํคญั (Degree of Importance) คอืการพิจารณาถึงความสาํคญัของ

คุณสมบติั (Attribute Importance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ 

 (Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัลกัษณะต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ใน

ระดบัแตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

      3.3   ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อ

ยี่ห้อของสินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ท่ีผู ้บริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จาก

ประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายี่ห้อขึ้นชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละอยา่ง

ของตรายีห่อ้ ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่อ้มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค 

      3.4   ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา่ มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละ

ยี่ห้อแค่ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะกาํหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีเขา

ตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่าง ๆ 

      3.5   กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนําเอา

ปัจจยัสําหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยี่ห้อ คุณสมบติัของสินคา้มา

พิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนน แลว้หาผลสรุปว่ายี่ห้อใดไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด  

ก่อนตดัสินใจซ้ือต่อไป 

  4.   การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการ

ข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์

บางอย่างตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็

ไม่ตอ้งการระยะเวลาในการตดัสินใจท่ีนาน 

  5.   พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภค

ได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าได้หรืออาจมีการแนะนําให้เกิดลูกค้า 

รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคกอ็าจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจาก

การบอกต่อ ทาํใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
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 ภาพท่ี 2.2 แสดงขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติ 

 ท่ีมา : Kotler, 2003 

 

 สรุป จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาอธิบายไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอน ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 5 ในกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Stage of the Buying Decision Process) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัความ

นึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคน

ซ่ึงไม่จํา เ ป็นต้องเหมือนกัน ทั้ ง น้ี เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ (Attitude)  ส่ิง จูงใจ (Motive) 

ประสบการณ์ การรับรู้หรือส่ิงกระตุน้ (Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกต่างกนั ปัจจยัดงักล่าวจะมี

ผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีนําไปสู่กระบวนการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

การตดัสินใจของผูซ้ื้อ เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจยอ่ย 9 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.   ระดบัความตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งรู้วา่ ตนเองตอ้งการอะไร 

 2.   ประเภทผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

 3.   ชนิดผลิตภณัฑ ์ตอ้งคาํนึงถึงรายได ้อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสงัคม 

 4.   รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ขึ้นอยูก่บัราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 5.   ตราผลิตภณัฑ ์ขึ้นอยูก่บัความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ความมีช่ือเสียงของ

สินคา้และการใหบ้ริการ 

 6.   ผูข้าย ถา้มีผูข้ายหรือตวัแทนจาํหน่ายหลายราย ผูบ้ริโภคจะเลือกรายใดขึ้นอยู่กับ

บริการท่ีผูข้ายเสนอหรือความรู้จกัคุน้เคย 

 7.   ปริมาณท่ีจะซ้ือ ผูบ้ริโภคต้องตัดสินใจว่า จะซ้ือผลิตภัณฑ์เป็นจํานวนเท่าใด  

การตดัสินใจซ้ือเก่ียวกบัปริมาณ ขึ้นอยูก่บัความจาํเป็นและอตัราการใช ้

 8.   เวลา เม่ือตดัสินใจได้แลว้ว่าจะซ้ือจาํนวนเท่าไร ก็มาตดัสินใจเร่ืองเวลาท่ีจะซ้ือ 

โอกาสในการซ้ือขึ้นอยูก่บัฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 

 9.   วิธีการชาํระเงิน ของผูบ้ริโภควา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินผอ่น 
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ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจ

และนักการตลาดมกันิยมนํามาใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อเป็นการสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้

และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ ้ม รวมถึงมีการจัดจาํหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้

และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

 คอทเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2012) ได้อธิบายว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการสามารถควบคุมไดแ้ละนาํมาใชใ้นการวางกล

ยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยการตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ีการนําข้อมูลจากส่วนประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์จะทาํให้นักการตลาดเข้าใจ

ผลกระทบของกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละกิจกรรมไดอ้ย่างแม่นยาํ ส่วนประสมทางการตลาด

ประกอบดว้ยกิจกรรม 4 ด้านคือ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

 ธงชยั สันติวงษ์ (2540) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง 

การผสมท่ีเข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของการกาํหนดราคา การส่งเสริมการขาย 

ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจดัจาํหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใช้สําหรับการเข้าถึง

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปริญ ลกัษิตานนท์ศุภร (2541) ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของส่วน

ประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการ

สามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกล

ยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วยด้วย ผลิตภัณฑ์  (Product)  

ราคา (Price) สถานท่ีจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงสามารถเรียกส่วน

ประสมทางการตลาดไดอี้กอย่างหน่ึงว่า 4’Ps  ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนัธ์กนั 

ซ่ึง P ในแต่ละตวัมีความสําคญัเท่าเทียมกนั แต่ขึ้นอยู่กบัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ 

โดยเน้นนํ้ าหนักท่ี P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทาง

การตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
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  1.   ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนําเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการหรือความพจาํเป็นของลูกคา้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงประกอบไปด้วยส่ิงท่ี

นาํเสนอท่ีสามารถสมัผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ยกตวัอยา่งเช่น บรรจุภณัฑ ์ราคา สี ตราสินคา้ คุณภาพ 

ช่ือเสียง และการบริการ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็น สินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคลหรือความคิด 

ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ซ่ึงตวัผลิตภณัฑเ์องตอ้งมีอรรถประโยชน์ 

(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหต้วัผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

   ปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินค้า

มากกว่าแต่ก่อน บทบาทของการบรรจุภณัฑ์จึงมีความสําคญัต่อตวัผลิตภณัฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุ

ภณัฑ์จะก่อให้ เกิดประโยชน์หลกัอยู่ 2 ประการ คือ เป็นการป้องกันคุณภาพของสินคาและช่วย

ส่งเสริมการจาํหน่าย ดังนั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบันจึงมีสีสันสะดุดตา  

และวสัดุท่ีใชท้าํหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยคาํนึงถึงตวั

บรรจุภณัฑม์ากกวา่ตวัสินคา้ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตขึ้นมาจาํหน่ายในตลาดจะตอ้งมีการกาํหนดตราสินคา้

และเคร่ืองหมายการคา้ เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงอย่าง

ชัดเจน ตราสินคา้เป็นส่ิงมีประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบว่าสินคา้ชนิดนั้น  

เป็นของผูผ้ลิตรายใด ผูบ้ริโภคจะสามารถใชป้ระสบการในอดีตมาช่วยในการตดัสินใจซ้ือไดง้่ายขึ้น  

โดยมิตอ้งสอบถามขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น  

  2.   ราคา (Price) หมายถึง การกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์จะนาํไปเสนอ

ขายก่อนท่ีจะกาํหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้งมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อตอ้งการกาํไร หรือเพื่อขยาย

ส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพื่อเป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใชก้ลยุทธ์ในการตั้ง

ราคาท่ีจะทาํให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้า หมายและสู้กับคู่แข่งขนัได้ในการแข่งขนัในตลาด  

กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขันนํามาใช้ได้ ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การลดราคา  

หรืออาจตั้งราคาสินคา้ใหสู้งสําหรับสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ท่ีดี 

อาจใชผ้ลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้สินเช่ือหรือ

นโยบายการใหส่้วนลดเงินสดส่วนลดการคา้ หรือส่วน ลดปริมาณ เป็นตน้ นอกจากนั้นธุรกิจจะตอ้ง

คาํนึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาดว้ย ราคามูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน 

ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑ์

นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยทุธ์การตลาดดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง

ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

     2.1   คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ใน

คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น 
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     2.2   ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.3   การแข่งขนั 

     2.4   ปัจจยัอ่ืน ๆ 

 3.   สถานท่ีจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย  

สถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การหรือผูผ้ลิตไปยงัตลาด 

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย

ตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เป็นต้น  

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

     3.1   ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล

หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ หรือเป็นการเคล่ือนยา้ย

ผลิตภัณฑ์จากผู ้ผลิตไปยังผู ้บริโภค หรืออาจหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธ์ิท่ี

ผลิตภณัฑ์ได้ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในรูปแบบช่องการจดัจาํหน่าย ซ่ึงประกอบไปด้วย ผูผ้ลิต  

คนกลาง ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะใชช่้องทางตรงจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรืออาจจะใช้ช่องทางออ้ม

จากผูผ้ลิตผา่นคนกลางแลว้ไปยงัผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

     3.2   การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด 

(Physical Distribution) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน และการ

ควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยใน

การบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัผลกาํไร หรือหมายถึงกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 

 4.   การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง  เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความ

พึงพอใจต่อตราสินคา้ บริการ ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ

ต้องการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อหรือ

เป็นการติดต่อ ส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ

การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ทาการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้

คน (No Person Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการองค์การอาจเลือกใช้หน่ึง 

หรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได ้เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 
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     4.1   การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม

การตลาด โดยมิได้อาศยัตวับุคคลในการนําเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้ส่ือโฆษณา

ประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) 

 ส่ือโฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะสําหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจาย

ตลาดกวา้ง 

     4.2   การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ

เผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า  

การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 

     4.3   การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ซ่ึงเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ี

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงาน และการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะสามารถกระตุน้

ความสนใจของผูบ้ริโภคใหเ้กิดการทดลองใชห้รือซ้ือผลิภณัฑ ์โดยมี 3 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

         4.3.1   การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค 

         4.3.2   การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุง่สู่คนกลาง 

         4.3.3   การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งพนกังาน 

     4.4   การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Relations) สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

         4.4.1   การให้ข่าวสาร (Publicity) เป็นการเสนอข่าวท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์

บริการ ตราสินคา้ หรือบริษทั ท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน แต่ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงินเป็น

ค่าตอบแทน โดยเสนอข่าวสารผ่านส่ือกระจายเสียง หรือส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ซ่ึงนบัเป็นกิจกรรมอย่าง

หน่ึงของการประชาสัมพนัธ ์

         4.4.2   การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง ความพยายามในการ

ส่ือสารท่ีมีการวางแผนแล้ว โดยมีองค์การหน่ึงเพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์การต่อผลิตภัณฑ์  

หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริม ป้องกันภาพพจน์  

หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

     4.5   การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย

โดยตรงเพื่อทาํให้เกิดการตอบสนอง หรืออาจหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดมกัจะใชใ้นการ

ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํให้เกิดการตอบสนองทนัที ซ่ึงประกอบไปดว้ย การขาย

ทางโทรศพัท์ (Tele Sales) การขายโดยใช้จดหมายตรง (Direct mail) การขายโดยใช้แคตตาล็อค 

(Sale Catalog) และการขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ์เพื่อจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรมการ

ตอบสนอง ยกตวัอยา่งเช่น ใชค้ปูองแลกซ้ือสินคา้และบริการ เป็นตน้ 
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 จากความหมายของส่วนประสมทางการตลาด จะสามารถสรุปไดว้่า ส่วนประสมทาง

การตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีกิจการ ธุรกิจและนักการตลาดมักนิยมนํามาใช้เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ขององค์การท่ีได้ตั้งเอาไว ้และยงัรวมไปถึงการนําไปใช้เพื่อการแข่งขนัทางธุรกิจ  

เพื่อความอยูร่อดของกิจการ ธุรกิจ และเพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพงึพอใจอยา่งสูงสุด ซ่ึงประกอบ

ไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจําหน่าย  (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) หรือสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอย่างหน่ึงว่า 4’Ps ซ่ึงส่วนประกอบ

ทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนัธ์กัน ซ่ึง P ในแต่ละตวัมีความสําคัญเท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับ

ผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นนํ้ าหนักท่ี P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด 

 วิทวสั รุ่งเรืองผล (2549) ได้ให้ความหมายและความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการ คือ 

 1.   ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สินคา้และบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล องคก์ร 

และอ่ืน ๆ โดยนกัการตลาดจะมุ่งจดัหาผลิตภณัฑ ์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ลกัษณะต่าง ๆ 

 2.   ราคา (Price) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีนักการตลาดได้จัดหาเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้ริโภค และจะต้องอยู่ภายใต้ราคาท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีท่ีจะ

จบัจ่ายเพื่อซ้ือหาผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ี การกาํหนดราคาขายให้กบัผลิตภณัฑโ์ดยนกัการตลาด

จึงควรคาํนึงถึงความคุ ้มค่า และความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

และจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ดว้ย 

 3.   ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) หมายถึง การดาํเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้ น

สามารถไปสู่ผูบ้ริโภคได้ภายใตเ้ง่ือนไขทางด้านเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความสะดวกต่อ  

การซ้ือหาของผูบ้ริโภคและท่ีสําคัญคือ ช่องทางจัดจําหน่ายนั้ นจะต้องมีความสอดคล้องกับ 

การบริหารด้านผลิตภัณฑ์และราคาท่ีได้กําหนดขึ้ นด้วย ทั้ งน้ีเน่ืองจากสถานท่ีจัดจําหน่าย  

จะมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในดา้นภาพและราคาผลิตภณัฑอ์ยา่งมากนัน่เอง 

 4.   การส่งเสริมการตลาด (Promotion) แมอ้งค์ประกอบทั้ง 3 ประการ จะเป็นส่วน

สาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการและก่อใหเ้กิดความพงึพอใจในผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค แต่หาก

ขาดซ่ึงการติดต่อส่ือสารถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น และการกระตุน้ความตอ้งการผลิตภณัฑ์

นั้นๆ ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รับทราบถึงประโยชน์และสมบติัของผลิตภณัฑ ์รวมถึง

ระดบัราคาและการจดัจาํหน่ายต่าง ๆ แลว้ ย่อมไม่สามารถชกัจูงและก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคขึ้นได ้ดงันั้นการส่ือสารเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และกระตุน้ความตอ้งการซ้ือให้กบั
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ผูบ้ริโภคด้วยกิจกรรม การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการ

ส่งเสริมการขายดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็นตน้ จึงนับเป็นอีกองค์ประกอบ

หน่ึงท่ีมีความสาํคญั ในส่วนประสมทางการตลาด 

  จากส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ประการ จะสามารถสังเกตเห็นไดว้่ามีความจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้ส่วนประสมต่าง ๆ เหล่าน้ี มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางการดาํเนินงาน

เดียวกนั จึงจะมีโอกาสสร้างความน่าเช่ือถือและชกัจูงผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการและสนใจท่ีจะ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในท่ีสุด แต่หากนักการตลาดไม่สามารถท่ีจะจัดวางส่วนประสมทาง

การตลาดเหล่าน้ีให้มีความกลมกลืนกันในแผนงานทางการตลาดย่อมจะเป็นเหตุให้การดาํเนิน

กิจกรรมทางการตลาดขององค์กรตอ้งประสบความลม้เหลวได้ในท่ีสุด ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑ์

เส้ือผา้แฟชัน่ชั้นนาํจากฝร่ังเศสท่ีมีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน คือ ผูท่ี้มีรายไดสู้งและมีระดบั

ฐานะทางสังคมเป็นคนชั้นสูง ดงันั้น การกาํหนดราคาจาํหน่ายจึงควรกาํหนดให้อยู่ในระดบัราคา  

ท่ีสูงและบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายให้มีวางจาํหน่ายเฉพาะสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย

เหล่าน้ีมีความนิยมและเช่ือมัน่ถึงมาตรฐานของสินคา้ท่ีจาํหน่ายท่ีเหมาะสมกบัตนเอง นอกจากน้ีใน

ส่วนของการส่งเสริมการตลาด ทั้งการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ ยงัควรมุ่งเนน้ถึงการส่ือสารดว้ย

กลวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หมี้ความเด่นชดัยิง่ขึ้นอีกดว้ย 

  ทั้งน้ี เพราะหากการกาํหนดราคาขายผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้แฟชัน่ชั้นนาํท่ีนาํมาจากฝร่ังเศส

เหล่าน้ี ใหมี้ระดบัราคาท่ีตํ่าและวางจาํหน่ายทัว่ไป แมแ้ต่บนแผงลอยแถวประตูนํ้ารวมถึงการจดัการ

ส่งเสริมการตลาดดว้ยการส่งเสริมการขาย ทั้งการลด แลก แจก แถม เหล่าน้ีย่อมจะเป็นการทาํลาย

ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะเกิดความไม่แน่ใจในภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภณัฑ์ขึ้นได ้ ซ่ึงนั่นย่อมหมายถึง โอกาสทางการตลาดท่ีองค์กรตอ้งสูญไปจากกลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมายในตลาด 

  การวางแผนส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

เป้าหมาย ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มนุษยมี์ความตอ้งการไม่เหมือนกนัและไม่มีขอบเขตจาํกดั ทั้งน้ีเพราะ

ในตวัผูบ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ วยั อาชีพ ฐานะ รายได ้การศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงจาก

ความแตกต่างน้ีทาํให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีวิธีการตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป อีกทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะมาสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีขีดจาํกัด ทาํให้ผูบ้ริโภคจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีการเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองให้ใกลเ้คียงกับความ

พอใจมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดน้อกจากน้ีแมว้า่ผูบ้ริโภคจะมีรสนิยมท่ีไม่เหมือนกนัก็ตาม แต่ผูบ้ริโภค

ก็จะมีวิธีการเลือกสรรปัจจัยส่ีให้สอดคล้องกับบุคลิกและรสนิยม ซ่ึงพฤติกรรมซ้ือเพื่อการ

ตอบสนองความตอ้งการจะขึ้นอยู่กบัเพศ วยั ฐานะ ความเป็นอยู่ สภาวะแวดลอ้ม การศึกษา อาชีพ 
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เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่มีอิทธิพลในการสร้างพฤติกรรมและรสนิยมของผูบ้ริโภคได ้ดงันั้นในการ

เสนอขายผลิตภณัฑน์ั้นจะไม่มีผลิตภณัฑช์นิดใดท่ีเม่ือนาํออกสู่ตลาดแลว้จะถูกผูบ้ริโภคซ้ือทั้งหมด

โดยเร็ว เพราะตลาดเป้าหมายของผลิตภณัฑท์ุกชนิดส่วนมากแลว้จะมีการซ้ือขายจาํกดัอยูใ่นกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีชีวิตความเป็นอยู ่สภาวะแวดลอ้ม และรสนิยมคลา้ยคลึงกนั 

ซ่ึงเท่ากบัว่ามีการซ้ือผลิตภณัฑ ์อย่างเดียวกนัโดยแยกเป็นกลุ่ม ๆ โดยท่ีแต่ละกลุ่มนั้นก็คือ การแบ่ง

ส่วนตลาด (Market Segmentation) การแบ่งส่วนตลาดช่วยให้กิจการไดท้ราบถึงลกัษณะของตลาด

เป้าหมาย เพื่อจะได้ออกแบบผลิตภณัฑ์และกาํหนดแผนการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีจะเขา้ถึงและสามารถ

ตอบสนองความพอใจต่อผูบ้ริโภคกลุ่มนั้นได้ ดังนั้นการแบ่งส่วนตลาดจะทาํให้กิจการกาํหนด

ตลาดเป้าหมายได้และสะดวกในการจดัส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างให้เหมาะสมกับตลาด

เป้าหมาย ลกัษณะตลาดเป้าหมายท่ีกิจการตอ้งการทราบ ไดแ้ก่ 

  1.   ลูกคา้เป้าหมายอยูใ่นตลาดเป็นผูบ้ริโภคสุดทา้ยหรือผูบ้ริโภคเพื่อ การอุตสาหกรรม 

  2.   ผลิตภณัฑท่ี์ตลาดตอ้งการซ้ือ 

  3.   โอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

  4.   ผูซ้ื้อและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการซ้ือ 

  5.   วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์

  6.   พฤติกรรมการซ้ือและกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 

  ตามลกัษณะตลาดเป้าหมาย 6 ประการ มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนด ส่วนประสมทาง

การตลาด การทราบถึงลักษณะกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคของตลาดเป้าหมายน้ีเป็นการเข้าใจถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการการตลาดให้ตรงกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ

ตลาดเป้าหมายนั้นโดยท่ีกิจการตอ้งตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดใหต้รงกบั

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย คอื 

  1.   การตดัสินใจดา้นลกัษณะผลิตภณัฑ์ การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจาํเป็นต้อง

ทราบถึงผลิตภณัฑ์ท่ีจะสามารถสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายได ้ซ่ึงผลิตภณัฑ์หมายถึง 

สินค้าและบริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจ ความต้องการของตลาดเป้าหมายต่อ

ผลประโยชน์ไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ ทั้งท่ีมีตวัตน (Tangibles) และไม่มีตวัตน (Intangible) 

แต่เป็นส่ิงท่ีสามารถเสนอให้กับตลาดเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจและความเป็นเจ้าของ

ผลิตภณัฑซ่ึ์งประกอบดว้ย สินคา้ (Goods) เป็นส่ิงท่ีมีตวัตน สามารถมองเห็นดว้ยตาและจบัตอ้งได้

ท่ีจะเสนอให้กับตลาด บริการ (Service) เป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนแต่ผูผ้ลิตมีไวเ้พื่อเสนอขายหรือขาย

พร้อมกับสินคา้ซ่ึงผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นวตัถุ การบริการ กิจกรรม บุคคล สถานท่ี องค์การหรือ

ความคิด 
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   ส่วนของรูปร่าง ผลิตภณัฑ์ท่ีจะนาํไปเสนอกับตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ยการ

ตัดสินใจถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Attribute Decision) เป็นการตัดสินใจเก่ียวกับสมบัติ

ผลิตภณัฑท์างดา้น  

   ภาพผลิตภณัฑ์ (Product Quality) เป็นการตดัสินใจถึงภาพผลิตภณัฑ์ทางด้านค่า 

ผลประโยชน์อายุการใช้งาน ความประหยดัและอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขนัและตรงกับ

ลกัษณะและความตอ้งการของการตลาดเป้าหมาย 

   ลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Features) เป็นการพิจารณาถึงรูปร่างผลิตภัณฑ ์

ซ่ึงกิจการจะผลิตเสนอใหก้บัตลาดเป้าหมาย ทางดา้นรูปร่างของผลิตภณัฑน้ี์ควรมี ความทนัสมยัใน

การตลาด เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองจูงใจและเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีจะต่อสู่กบัคู่แข่งขนัลกัษณะผลิตภณัฑ์

ท่ีกิจการจะต้องตัดสินใจเพื่อนําเสนอและเรียกร้องความสนใจให้กับตลาดเป้าหมาย ได้แก่  

ดา้นรูปร่าง การหีบห่อ กล่ิน รสชาติ สีสันและอ่ืน ๆ ของผลิตภณัฑ ์

   การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี

ลกัษณะเด่นและตรงกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมจะไดรั้บประโยชน์  

คือ ผลิตภณัฑ์ของกิจการมีเอกลกัษณ์ท่ีดีกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ในตลาด ผลิตภณัฑ์จะเกิดวงจรชีวิต

ผลิตภณัฑใ์หม่หรือสร้างการยอมรับใหม่ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน์ั้นมียอดขายลดลง ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑไ์ดเ้ร็วขึ้นหรือเป็นส่ิงท่ีเร่งการตดัสินใจซ้ือ กิจการสามารถทดสอบความทนัสมยัของ

ผลิตภณัฑน์ั้นในตลาดเป้าหมาย และการตดัสินใจถึงลกัษณะผลิตภณัฑ์จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เม่ือกิจการทราบกลุ่มเป้าหมายแลว้ ก็จะดาํเนินการจดัส่วนประสม

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมายนั้น 

  2.   การตดัสินใจด้านราคา หมายถึง จาํนวนค่าใช้จ่ายสําหรับผลิตภัณฑ์รวมถึงการ

ประกนั การออกใบรับประกนั การส่งผลิตภณัฑ ์การใหส่้วนลด การบริการหรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นเง่ือนไข

การขายหรือหมายถึง มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแสดงในรูปของเงินตรา หรือราคาหมายถึง 

จาํนวนเงิน (จาํนวนสินค้า) ท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการท่ีต้องให้ควบคู่กับ

ผลิตภณัฑ์นั้นดว้ยซ่ึงราคาเป็นส่วนประกอบหน่ึงของส่วนประสมการตลาดและเป็นส่ิงสําคัญใน

กระบวนการตลาด ท่ีจะทาํให้เกิดรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ราคาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เกิดซ้ือ

ขายเป็นส่ิงเดียว ท่ีใชว้ดัอรรถประโยชน์ของสินคา้หรือบริการและทาํใหกิ้จการเกิดรายได ้

           จากลกัษณะของราคา ราคาจะมีความสําคญัต่อธุรกิจและกิจการเป็นอย่างมากโดย

พิจารณาจากคาํต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 



37 

   มูลค่า (Value) เป็นการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าท่ีสามารถสร้างความพอใจและ

การยอมรับเพิ่มให้กับลูกค้าเป้าหมาย การยอมรับในลักษณะน้ี เป็นการวดัในเชิงปริมาณของ

ผลิตภณัฑท่ี์จูงใจหรือกระตุน้ใหลู้กคา้เป้าหมายซ้ือผลิตภณัฑ ์

   อรรถประโยชน์ (Utility) เป็นส่ิงท่ีทําให้ผูบ้ริโภครู้สึกพอใจต่อผลประโยชน์  

ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์ดงันั้นเม่ือกิจการจะตั้งราคา ตอ้งพิจารณาถึงสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์สามารถ

สร้างความพอใจให้กบัผูบ้ริโภคดว้ย ซ่ึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการพอใจของ

ผูบ้ริโภค จึงสามารถตีค่าเป็นมูลค่าของผลิตภณัฑอ์อกมาในรูปของราคาผลิตภณัฑไ์ด ้

  3.   การตดัสินใจดา้นการจดัจาํหน่าย คณะกรรมาธิการในการจดัจาํหน่ายสินค้าของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายการจดัจาํหน่าย (Distribution) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากแหล่งผลิตไปยงัแหล่งบริโภคหรือการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ

จากแหล่งวตัถุดิบมาสู่โรงงานของผูผ้ลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   จากความหมายน้ี กิจกรรมของการจัดจําหน่ายประกอบด้วยการขนส่งสินค้า  

การเก็บรักษาสินคา้ การจดัการเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ การดาํเนินงานดา้นการขนส่งและการเก็บรักษา  

การเลือกท่ีตั้ งโรงงานและสถานท่ีเก็บ การจัดการสินค้าคงเหลือ การคาดคะเนความต้องการ

ให้บริการลูกคา้ การหีบห่อเพื่อป้องกันการเสียหายจากการขนส่งและการจดัซ้ือ เป็นตน้ การท่ี

ผลิตภัณฑ์ มีการเคล่ือนย้ายไปสู่แหล่งต่าง ๆ ได้จะต้องมีสถาบันการตลาดเข้ามาทําหน้าท่ี  

เช่น ตวัแทนนายหนา้ ผูค้า้ส่ง บริษทัขนส่งสินคา้ บริษทัประกนัภยั และผูค้า้ เป็นตน้ ดงันั้นในการ

นาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 

      3.1   ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution Channel) หมายถึง กลุ่มของสถาบนั

หรือบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ี หรือกิจกรรมอนัท่ีจะนาํผลิตภณัฑจ์ากการผลิตไปสู่การบริโภค ซ่ึงเป็นการ

พิจารณาว่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จะพิจารณาเลือกช่องทางการจาํหน่ายและคนกลางอย่างไร 

หรือเป็นเส้นทางของการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคสุดทา้ยหรือผูใ้ช้

เพื่อการอุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจําหน่ายจัดเป็นส่วนประกอบตัวหน่ึงของส่วนประสม

การตลาดและถือวา่เป็นทางผา่นของสินคา้หรือบริการท่ีจะถูกจดัจาํหน่าย จากแหล่งผลิตไปยงัแหล่ง

ท่ีมี การบริโภคหรือผูใ้ช้เพื่อการอุตสาหกรรม ช่องทางการจาํหน่ายประกอบด้วยผูผ้ลิต และคน

กลาง ท่ีกิจการเลือกใชเ้พื่อทาํหนา้ท่ีทางการตลาดรวมทั้งผูบ้ริโภคสุดทา้ย 

      3.2   การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หรือ P - D จะเก่ียวข้องกับ  

การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบจากแหล่งวตัถุดิบไปยงัจุดเร่ิมต้นของกระบวนการผลิต การเคล่ือนยา้ย

วตัถดิุบ สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป และสินคา้สาํเร็จรูปภายใตข้อบเขตและในระหวา่งโรงงานและคลงัสินคา้ 
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การเคล่ือนยา้ยสินคา้สาํเร็จรูปไปยงัคลงัสินคา้และคนกลางและการเคล่ือนยา้ยสินคา้สาํเร็จรูปไปยงั

ผูซ้ื้อสุดทา้ย 

      3.3   กิจกรรมต่าง ๆ ในช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ การให้บริการลูกค้า  

การขนส่ง การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ การรับสินค้า  

การลาํเลียงพสัดุ การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน คลงัสินคา้และร้านคา้ 

  3.4   การกระจายตวัสินคา้ทาํหน้าท่ีต่าง ๆ ด้วยการนําส่งวตัถุดิบช้ินส่วนต่าง ๆ 

สินคา้ก่ึงสําเร็จรูป สินคา้สําเร็จรูปและการบริการไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง (Right Place) ในเวลาท่ี

ถูกตอ้ง (Right Time) และสินคา้ตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดี (Good Condition)  

      3.5   ผูรั้บผิดชอบในการทาํกิจกรรมดงักล่าว ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก 

  4.   การตดัสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมทางการตลาด 

(The Promotional Mix) หรือ การส่ือสารการตลาด (Communication) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร

การตลาด จากผูจ้าํหน่ายไปยงัลูกคา้เป้าหมายเพื่อเป็นการให้ขอ้มูล ชกัชวนและจูงใจลูกคา้เป้าหมาย

ใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 

      4.1   การส่งเสริมการตลาดโดยไม่ใช่บุคคล ได้แก่ การโฆษณา (Advertising)  

ซ่ึงหมายถึง การเสนอขายโดยไม่ใชพ้นกังานขายเขา้ไปติดต่อแต่เป็นรูปแบบต่าง ๆ ของการส่งเสริม

ความคิดเห็นและข่าวสารต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการไปยงัผู ้ท่ีมีโอกาสเป็นลูกค้าท่ีมุ่งหวัง  

โดยผูอุ้ปถมัภ ์(Sponsor) ท่ีเปิดเผยตนเองเป็นผูจ่้ายเงินโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

            4.1.1   เป็นการแนะนําสินค้าและบริการให้กลุ่มตลาดเป้าหมายได้รู้จัก  

และเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้ นและเกิดการยอมรับรวมทั้ งทราบถึงประโยชน์ของ

ผลิตภณัฑแ์ละช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

             4.1.2   เป็นการกระตุน้เพื่อให้ผูบ้ริโภคทดลองซ้ือผลิตภณัฑ ์เร่งการซ้ือให้มี

การซ้ือคร้ังละจาํนวนมาก ซ้ือสินคา้บ่อยขึ้นและเพิ่มการใช้สินคา้ให้มากขึ้น เหล่าน้ีลว้นจะช่วยทาํ

ใหเ้กิดการขยายตลาดหรือเป็นการเพิ่มส่วนครองตลาด 

            4.1.3   เป็นการสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่ผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการสร้างแนวทาง 

การขายสินคา้ไดส้ะดวกขึ้น ไดแ้ก่ การใหผู้บ้ริโภคเห็นวา่กิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

             4.1.4   เป็นการสร้างความซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้าให้เกิดขึ้ นเท่ากับเป็น  

การสร้างอุปสงคข์องสินคา้ในตลาด 

      4.2   การส่งเสริมการตลาดดว้ยบุคคล ไดแ้ก่ การขายโดยบุคคลซ่ึงสมาคมการตลาด

แห่งสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความหมายการขายโดยบุคคลว่าหมายถึง การเสนอขายสินคา้หรือบริการ
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ดา้ยการเสนอคาํพูด การสนทนากบัผูมุ้่งหวงัคนหน่ึงหรือหลายคน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทาํการ

ขายหรือเพื่อเป็นการส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีมีอาํนาจซ้ือ 

    จากความหมายของการขายโดยบุคคลน้ีเป็นลกัษณะการติดต่อแบบสองทาง 

ซ่ึงถือวา่เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีดีท่ีสุดและการขายโดยบุคคลจะมีลกัษณะ ดงัน้ี 

             4.2.1   เป็นการใชพ้นกังานขายออกไปพบกบัลูกคา้ปัจจุบนั หรือผูมุ้่งหวงัเพื่อ

เป็นการขายผลิตภณัฑ ์

             4.2.2   เป็นการชกัจูงโดยพนกังานขายท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ศิลปะ

การขายเพือ่ชกัจูง จูงใจใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละตดัสินใจซ้ือ 

          4.2.3   เป็นการสร้างความพอใจกบับุคคล 2 ฝ่าย คือ การขายผลิตภณัฑ์นั้น

จะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของลกูคา้ (Customer Orientation) นัน่ก็คือ ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งสามารถ

สนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุดและขณะเดียวกันการขายผลิตภณัฑ์จะต้องให้บรรลุ

วตัถปุระสงคข์องกิจการดว้ย 

      4.3   การส่งเสริมการตลาดดว้ยบุคคลและไม่ใชบุ้คคล ไดแ้ก่ 

         4.3.1   การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ซ่ึงสมาคมการตลาดแห่ง

สหรัฐอเมริกาไดใ้หค้วามหมาย “การส่งเสริมการขาย” หมายถึง กิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ นอกเหนือ 

จากการขายโดยบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้ผู ้บริโภคซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผูจ้าํหน่ายและเป็นความพยายามการขายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดท้าํเป็น

ปกติ การส่งเสริมการขายสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังน้ี การส่งเสริมการขายต่อผูบ้ริโภค 

(Consumer Promotion) มีเป้าหมาย ท่ีผูบ้ริโภคสุดทา้ยหรือผูใ้ชเ้พื่อการอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การแจก

ตัวอย่าง มีการส่งเสริมการขาย ของแถม การลดราคา ชิงโชค เป็นต้น การส่งเสริมการขายแก่ 

คนกลาง (Trade Promotion) มีเป้าหมายท่ี คนกลางทางการตลาด (Middleman) ไดแ้ก่ ให้ส่วนลด

พิเศษ สินคา้ใหเ้ปล่า การโฆษณาร่วมเงินเชียร์ ผลิตภณัฑ ์การแข่งขนัการขาย การจดัแสดง ณ จุดซ้ือ  

เป็นต้น และการส่งเสริมการขายต่อหน่วยงานขาย (Sales Force Promotion) มีเป้าหมายไปท่ี

พนักงานขายของบริษทั (The Company's Own Sales Force) ไดแ้ก่ เงินรางวลัการแข่งขนัการขาย 

การหาลูกคา้ใหม่ การประชุมการขาย การใหร้างวลัพนกังานขายดีเด่น เป็นตน้ 

             4.3.2   การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) เป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจ

อนัดีต่อกนัระหว่างหน่วยงานกบัตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการมีบทบาทต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนรวม ไดแ้ก่ การออกข่าวเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (Publicity) เป็นรูปแบบของการส่ือสารเพื่อ 

การกระตุน้ให้ลูกคา้หรือผูมุ้่งหวงั เกิดความตอ้งการในสินคา้หรือบริการของกิจการใดกิจการหน่ึง

ทางหนงัสือพิมพ ์วิทย ุหรือโทรทศัน์ เป็นตน้ 
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  การประชาสัมพนัธ์เป็นการดาํเนินงานติดต่อขององคก์ารธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพนัธ์

และสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบักลุ่มชน เพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้และบริการหรือ ทาํใหก้ลุ่มชนเช่ือถือ

ศรัทธา และให้การสนับสนุนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การธุรกิจนั้ น ๆ  

ด้วยการใช้กิจกรรม และส่ือต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ใช่ทางการคา้ นั่นคือ องค์การธุรกิจท่ีเป็น

เจา้ของผลิตภณัฑท์าํการประชาสัมพนัธ์โดยไม่ตอ้งเสียค่าตอบแทนแต่อย่างใด โดยมีวตัถุประสงค์ 

ดงัน้ี 

 1.    เพื่อตอ้งการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของกิจการต่อตลาดเป้าหมาย 

        2.    เพื่อตอ้งการรักษาช่ือเสียงของกิจการ ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายของกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

 3.    เพื่อเปล่ียนทศันคติท่ีไม่ดีของกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อกิจการ 

         4.    เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือกิจการต่อกลุ่มเป้าหมาย 

         5.    เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการไดมี้ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม 

         6.    เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ ช่ือเสียง และ การดาํเนินงานของกิจการ 

        7.    เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความเขา้ใจอนัดีใหก้บัพนกังานของกิจการ 

 อยา่งไรก็ตามการกาํหนดแผนการส่งเสริมการตลาดอาจมีปัญหาได ้เน่ืองจากขาดขอ้มูล

ท่ีเพียงพอเก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคต่์าง ๆ หากกิจการไม่มีการเก็บบนัทึกแผนการส่งเสริม

การตลาดท่ีเคยทาํมาก่อนและกิจการไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการตลาดท่ีแน่นอนและ

ชดัเจน ดงันั้นควรมีการวางแผนท่ีรัดกุม รอบคอบ 

 

ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับประชากร ซ่ึงมี

รากฐานของคําศัพท์ภาษากรีก มาจากคําว่า “Demo” หมายถึง “People” แปลว่า ประชากร  

หรือประชาชนและคาํว่า  “Graphy” ซ่ึงหมายถึง “Description” ซ่ึงมีความหมายว่า ลกัษณะ การนาํ

คาํศพัทท์ั้งสองมารวม กนัจะไดค้วามหมายวา่ วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากรท่ีมีความแตกต่างกนัใน

ดา้นต่าง ๆ (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนสงค,์ 2521) 

  อดุลย ์จาตุรงคกุล (2549) ไดอ้ภิบายถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ ว่าจะรวมรวมถึง เพศ 

อายุ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ ว่าลกัษณะดังกล่าวซ่ึงมีความสําคญั ต่อนักการตลาด

เพราะมีความเก่ียวพันธ์กับ อุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้ งหลาย การเปล่ียนแปลงทาง

ประชากรศาสตร์ ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นใหม่ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลด

ความสาํคญัลง 
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  สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจัย 

ต่าง ๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรท่ีอยู่ในตวับุคคลนั้น ๆ ไดแ้ก่ อายุ 

เพศ ขนาดครอบครัว รายได ้การศึกษาอาชีพ วฏัจกัรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติและ

สถานภาพทางสังคม เป็นตน้ 

  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

(Demographic Factor) หมายถึง ลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ขนาดขององคป์ระกอบของครอบครัว 

เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีจะมีผลต่อ

รูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ความหมายทางประชากรศาสตร์ว่า หมายถึง ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ประกอบ ด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับ

การศึกษา องค์ประกอบเหล่า น้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมนํามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ

ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยกาํหนดตลาดของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทาํให้ง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ี

สาํคญั ประกอบดว้ย 

  1.   อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภค

สินคา้หรือบริการ ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั นักการ

ตลาดจึงใชป้ระโยชน์ จากดา้นอายเุพื่อเป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เพื่อทาํให้

ทราบถึงความสัมพนัธท่ี์มีผลต่อการบริโภคสินคา้และบริการ และเพื่อเป็นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ 

 2.   เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้น

นกัการตลาดจึง ตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบครอบ เพราะวา่ในยคุปัจจุบนันั้นตวัแปรทางดา้นเพศมี

การเปล่ียนแปลง ในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมี

สาเหตุหลายประการยกตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั การรับรู้ข่าวสาร จากการ

ท่ีผูห้ญิงออก ไปทาํงานนอกบา้นมากขึ้น เป็นตน้ 

 3.   ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็น

เป้าหมายท่ีสําคญั ของการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในส่วนท่ี

เก่ียวกบัหน่วยของ ผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจาํนวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีมี

ความหลากหลายดา้นวยั อายุและเพศท่ีใชสิ้นคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กัน เม่ือนักการตลาดทราบถึงลกัษณะทางครอบครัวแล้วสามารถนําไปกาํหนดเป็นกลยุทธทาง

การตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริโภค 
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 4.   รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income Education and Occupation) หมายถึง  

ตวัแปรท่ีสาํคญัต่อ การกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

รายไดสู้ง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้ํ่าก็เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสําคญัของการ

แบ่งส่วนการตลาด โดยยึดถือเกณฑร์ายไดเ้พียงอย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถ

ของผู ้บริโภคในการซ้ือสินค้าและบริการหรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินค้าละบริการ  

ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ แทท่ี้จริงแลว้อาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการดาํรงชีวิต 

รสนิยม อาชีพ การศึกษา เป็นตน้ มาประกอบเพื่อเป็นตวักาํหนดเป้าหมายไดเ้ช่นกนั แมร้ายไดจ้ะ

เป็นตวัแปรท่ีนิยมใชก้นัมากแต่นกัการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อใหส้ามารถกาํหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น 

 จากแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเน่ืองจาก

เป็นตัวแปร ในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสําคัญ เพื่อให้ทราบถึงเป็นความต้องการของผู ้บริโภค  

และสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดตลาดเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 กญัจพร วงศศิ์ริสิน (2557) ศึกษาเร่ือง คุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนัขแบบธรรมชาติและพรีเม่ียม (Natural & Premium) ตราผลิตภัณฑ์สินค้า วี แคร์ ยู  

(V CARE U) ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาในด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  

ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวม

ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 358 ราย ส่วนวิธีการทางสถิตแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วยวิธี วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าของผลิตภณัฑ์ดา้นประโยชน์ของ ผลิตภณัฑ์ คุณค่าของผลิตภณัฑ์ด้าน

บริการ คุณค่าของผลิตภณัฑด์า้นบุคลากร และคุณค่าของ ผลิตภณัฑ์ดา้นภาพลกัษณ์ ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขแบบธรรมชาติและพรีเม่ียม (Natural & Premium) ตราผลิตภัณฑ์สินคา้  

วี แคร์ ย ู(V CARE U) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ตรีรัตน์ อรอมรรัตน์ (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร

แมวสําเร็จรูประดบัพรีเม่ียม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย 

อายุ 20-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ของตนเองเฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ีระดับ 

15,000-30,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารแมวสําเร็จรูประดับพรีเม่ียม  
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ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะซ้ืออาหารแมวสํา เ ร็จรูประดับพรีเ ม่ียมตราสินค้าโรยัล คานิน 

 (Royal Canin) สูตรตามสายพนัธุ์ ตามอายุ มากท่ีสุด โดยเหตุผลสําคัญท่ีทาํให้ซ้ือมากท่ีสุดคือ 

คุณค่าและประโยชน์ เป็นหลกั รองลงมาคือ คุณภาพของอาหาร สถานท่ีในซ้ือส่วนใหญ่คือ ร้านขาย

อาหารสัตว ์โดยส่วนใหญ่ใชก้ารหาแหล่งขอ้มูล ผา่นส่ือออนไลน์ บคุคลท่ีมีส่วนช่วยในการซ้ือส่วน

ใหญ่คือ ตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือสัตวแพทย ์โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 1,000-2,000 

บาท มีความถ่ีในการซ้ือนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 คร้ัง ต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีซ้ือส่วนใหญ่คือ เวลา 16.00 

-19.00 น. โดยใช้ระยะเวลาในการซ้ือน้อยกว่า 10 นาที วนัท่ีซ้ือส่วนใหญ่มกัเป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์

 มีวิธีการชาํระเงินเป็นเงินสด และมีพฤติกรรมหลังการซ้ือเม่ือไม่พอใจสินค้าคือแจ้งให้ร้านค้า

เจา้ของสินคา้ทราบ นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารแมวสําเร็จรูประดับพรีเม่ียมพบว่า เพศ อายุ รายได้ของ ตนเองต่อเดือน อาชีพ  

และสถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ อาหารแมวสําเร็จรูประดับ 

พรีเม่ียม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยส่วนประสมทาง การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ืออาหารแมวสําเร็จรูประดับพรีเม่ียม ในภาพรวมอยู่ใน ระดับการตัดสินใจมาก  

เรียงตามลาํดบัคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้น

ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ นอกจากน้ี ส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

อาหารแมวสําเร็จรูประดบัพรีเม่ียม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือทาํการทดสอบ

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า สามารถจดักลุ่มปัจจยัใหม่ไดท้ั้งหมด 5 กลุ่ม

ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการ ส่งเสริม

การตลาด และปัจจยัดา้นคุณภาพ 

  มลนภา โฉมงาม (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัข

สําเร็จรูปในโซนเพท็ แอนด์ การ์เดน ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ี

มีจาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล ลูกคา้ท่ีซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูป โซนเพท็ แอนด ์การ์เดน ศูนยก์ารคา้

พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 385 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการ

คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอนของ ซู ซ่ี  แซนกรีน   

(Suzie Sangren) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที  (T-Test) ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ (Least Significant Different : LSD) ผลการศึกษา

พบว่า ลูกค้าท่ีซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป โซนเพ็ท แอนด์ การ์เดน ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค 
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กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัข สําเร็จรูป  

ในภาพรวมมีผล ต่อก า รตัดสิ นใ จ ซ้ื ออยู่ ใ นระ ดับ มาก ท่ี สุ ด  โดยด้านท่ี มีค่ า เฉ ล่ีย สู ง สุ ด  

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นนช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกคา้ท่ีซ้ือออาหารสุนขัสําเร็จรูป ท่ีมีเพศและขนาดของพนัธุ์สุนขั

ท่ีเล้ียงต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป  

ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าท่ีซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป โซนเพ็ท แอนด์  

การ์เดน ท่ีมี อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และจาํนวนสุนัขท่ีเล้ียงต่างกนัมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี ผลต่อการตดัสินใจ 

  ปิยนนัท ์ศรีเกตุ (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ขบเคี้ยวสําหรับสุนขั ของผูเ้ล้ียงสุนขั ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชค้วามพยายามมากในการคน้หาขอ้มูล

จะเป็นเพศหญิงทั้งส้ินและ ระดบัรายไดจ้ะส่งผลท่ีชดัเจนในขั้นตอนการประเมินทางเลือกโดยผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีมีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาทนั้น หากยงัไม่ทราบว่าสุนัขของตนชอบของขบเคี้ยวสําหรับ

สุนขัแบบไหนก็จะเลือกซ้ือทุก แบบในคราวเดียวกนัและหากเป็นของขบเคี้ยวท่ีมีประโยชน์ตรงกบั

ท่ีสุนัขของตนเองต้องการก็จะเลือก ซ้ือโดยไม่ค ํานึงถึงราคา ลักษณะของสุนัขในส่วนของ  

อายุ ขนาด และโรคประจาํตวัยงัส่งผลท่ีชดัเจน ต่อการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มผูค้น้หาขอ้มูลท่ีใชค้วาม

พยายามมากจะมีสุนขัอายุมาก สุนขัท่ีมีโรค ประจาํตวั และสุนขัท่ีมีนํ้ าหนกัตวัมากเกินปกติ ซ่ึงโรค

ประจาํตวัของสุนขัก็ยงัส่งผลต่อความคาดหวงั และการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยผูใ้หข้อ้มูลมี

ความคาดหวงัในของขบเคี้ยวท่ีมีประโยชน์ช่วย เสริมคุณค่าท่ีตรงกบัโรคของสุนัขและหากพบว่า

ของขบเคี้ ยวนั้นมีประโยชน์ช่วยเสริมให้สุนัขดีขึ้นก็จะตดัสินใจซ้ือทนัที ของโปรดของสุนัขจะ

ส่งผลท่ีชดัเจนต่อการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือโดย ผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวตรงกนัวา่จะเลือก

ซ้ือรสชาติท่ีสุนขัช่ืนชอบและหากมีรสชาติออกใหม่ซ่ึงตรงกบัของ โปรดของสุนขัก็จะตดัสินใจซ้ือ

ทนัทีเช่นเดียวกนั และผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ยงักล่าวตรงกนัว่าไม่ว่าจะมี ความพึงพอใจหรือไม่ใน

ของขบเคี้ยวสําหรับสุนขัก็ไม่ไดบ้อกต่อถึงความรู้สึกท่ีมีเน่ืองจากไม่มีช่องทาง หรือสังคมให้บอก

ต่อในเร่ืองเหล่าน้ีซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูป ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

  อมัพิกา จงเจริญสุข (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสัตว์เล้ียง

สําเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่

ในช่วง 20-29 ปี สถานภาพ โสด ระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 

20,001-30,000 บาท จาํนวนสัตวเ์ล้ียง 1 ตวั ส่วนใหญ่ ผูบ้ริโภคใช้อาหารสําเร็จรูปมาแลว้ 1-2 ปี 

ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ คือ อาหารเม็ดแบบแห้ง เหตุผลในการซ้ือ คือ สะดวกและไม่ตอ้ง

เสียเวลาเตรียมอาหาร โดยโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เป็นผูท่ี้จูงใจในการซ้ือ ระยะเวลาในการซ้ือ 
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คือ 1 คร้ังต่อเดือน และสถานท่ีในการซ้ือคือห้างสรรพสินคา้ใกลบ้า้น โดยส่วนใหญ่จะไปซ้ือด้วย

ตนเอง สําหรับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง ๆ ละ 400 บาทขึ้นไป ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในการซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงสําเร็จรูป ดา้นราคา ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

มากท่ีสุด ส่วนด้านผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจดัจาํหน่ายภาพรวมอยู่ใน 

ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือดา้นระยะเวลา

ท่ีใช้ ประเภทของ ผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการเลือกซ้ือ ผู ้ท่ี จูงใจในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ  

และช่องทางในการซ้ือท่ีแตกต่างกัน  ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของส่วนประสมทาง

การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี ความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการตลาด สามารถ

สรุปเป็นกรอบแนวคิดงานวิจยัไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                                   

ปัจจัยส่วนบุคคล 

(Personal Factor) 

              1. เพศ 

              2. อาย ุ

              3. สถานภาพ 

              4. รายไดต่้อเดือน 

              5. การศึกษา 

              6. อาชีพ 
      
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix 4 Ps) 

      1. ผลิตภณัฑ ์

      2. ราคา 

      3. สถานท่ีจาํหน่าย 

      4. การส่งเสริมการตลาด 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปสุนัขและแมวจากตลาดสด 

1. การรับรู้ปัญหา 

2. การคน้หาขอ้มูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

       

 
 
 



 

 

บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 การทาํวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว

ของผูบ้ริโภคจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ 

จากนั้นจึงทาํการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั เพื่อนาํเสนอผลการวิจยัในรูปแบบของตารางและ

การบรรยายประกอบ โดยไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.   เคร่ืองมือในการวิจยั 

 3.   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.   การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูซ้ื้ออาหารสุนัขและแมว ซ่ึงเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่

ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจาํนวน 1,779,254 คน (กรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน, 2562) 

รวมถึงผู ้ท่ีอยู่อาศัยจากต่างถ่ินด้วย  โดยจะเลือกใช้ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา เลือกจากผูซ้ื้ออาหารสุนัขและแมวในตลาดสด ทุกเพศ 

ทุกวยั โดยวิธีการสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) เพื่อเลือกเฉพาะผูท่ี้ซ้ืออาหารสุนขัและ

แมวท่ีมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่  โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  จํานวน 400 ราย  

(โดยใช้โปรแกรมในการคํานวณกลุ่มตัวอย่างอัตโนมัติ  ซ่ึงมาจากเว็บไซต์ราโอซอฟท์  

http://www.raosoft.com/samplesize.html)

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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 ภาพท่ี 3.1 โปรแกรมในการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งอตัโนมติัของราโอซอฟท ์(Raosoft) 

 ท่ีมา : Raosoft Company, 2004 

  

โดยมีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

n = N x/((N-1)E2 + x) 

x = Z(c/100) 2r(100-r) 

     E = Sqrt[(N - n)x/n(N-1)] 

 

 n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 N คือ จาํนวนประชากร 

 r คอื สัดส่วนของส่ิงท่ีสนใจ  

                                                Z(c/100) คือ ค่าระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) 

 ค่า c กาํหนดค่าความคาดเคล่ือน (Margin of Error) =  5 

                                    ค่าระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level)               =  0.95 

                                    ค่าความกระจาย (The Response Distribution)         =  0.50 

 

 ดังนั้นเม่ือใช้โปรแกรมในการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างอตัโนมติัแลว้จะได้กลุ่มตวัอย่าง

เท่ากบั 377 คน เพื่อลดความคลาดเคล่ือนงานวิจยัน้ีจึงเก็บกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด 
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เคร่ืองมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี   

      ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นคาํถามแบบปลายปิด  

ซ่ึงเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว (Check List Question) 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเล้ียงสุนัขและแมว ได้แก่ ชนิดสัตว์ท่ี

เล้ียงสุนขั หรือแมว จาํนวนสุนขั/แมว อายขุองสุนขั/แมว วตัถุประสงคใ์นการเล้ียง พนัธุ์สุนขั/แมวท่ี

เล้ียง ขนาดของสุนขั/แมว เป็นตน้ โดยเป็นคาํถามแบบปลายปิด ซ่ึงเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว 

(Check List Question) 

  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา 

สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเป็นคาํถามแบบปลายปิด โดยจะเป็นการวดัขอ้มูล

แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั ของมาตราวดัลิเคิร์ท (Likert 

Scale) โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปสุนขัและแมว

จากตลาดสด ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล  การประเมินทางเลือก  การตัดสินใจซ้ือ  

และพฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยเป็นคาํถามแบบปลายปิด โดยจะเป็นการวดัข้อมูลแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบัของมาตราวดัลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมี

คาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

   คะแนนระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

   คะแนนระดบั 4 หมายถึง มาก 

   คะแนนระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 

   คะแนนระดบั 2 หมายถึง นอ้ย 

   คะแนนระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 

ระดบัค่าเฉล่ีย = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
 

                                                                       =      5 - 1             

                  5    

                                                                       =      0.8 
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  การแปลความหมายโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

    คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง การตดัสินใจมากท่ีสุด 

    คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง การตดัสินใจมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง การตดัสินใจปานกลาง 

    คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง การตดัสินใจนอ้ย 

    คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง การตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

 โดยมีการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยนําแบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยสร้างขึ้ นจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นนาํแบบสอบท่ีไดน้าํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ

จาํนวน 3 ท่าน เพื่อทาํการตรวจสอบเน้ือหาเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

และนาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุง แกไ้ขแลว้นาํไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดร้วมอยู่ใน

กลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 30 ชุด เพื่อนําไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

 (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) คาํนวณแลว้ปรากฏว่าไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าผลรวม

ทั้งฉบบัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.83  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.   ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีผูวิ้จัยได้รวบรวมจากการใช้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงได้แก่   

ผูซ้ื้ออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทุกเพศ ทุกวยัโดยวิธีการ

สุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) ใช้คาํถามคดักรองเพื่อเลือกเฉพาะผูเ้คยซ้ืออาหารสุนขั/

แมวจากตลาดสด เพื่อขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามเป็นจาํนวน 400 ชุด 

 2.   ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูวิ้จยัได้ทาํการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารต่าง ๆ  

เช่น ตํารา หนังสือ รวมทั้ งบทความและข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการทาํวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหมใ่นคร้ังน้ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทั้งหมดเพื่อนาํมากาํหนดค่าสถิติท่ีเหมาะสม

สําหรับการประมวลผล การตีความ และการสรุปผลของการทดสอบสมมติฐานและผลการศึกษา

ของงานวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 1.   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ค่าความถ่ี  (Frequency)  

และค่าร้อยละ (Percentage) 

 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเล้ียงสุนัขและแมว ไดแ้ก่ ชนิดสัตวท่ี์เล้ียงสุนขั 

หรือแมว จาํนวนสุนัข/แมว อายุของสุนัข/แมว วตัถุประสงค์ในการเล้ียง พนัธุ์สุนัข/แมวท่ีเล้ียง 

ขนาดของสุนขั/แมว เป็นตน้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 

 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean : x�) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยจะเป็นการวัดข้อมูลแบบมาตรระดับช่วง 

(Interval Scale) 

 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูป

สุนขัและแมวจากตลาดสด  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean : x�) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยจะเป็นการวดัขอ้มูลแบบมาตรระดบัช่วง (Interval Scale) 

โดยใช้มาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ไล่ลาํดับคะแนนตั้งแต่ 5 จนถึง 1 (วิเชียร เกตุสิงห์, 

2543)  

 2.   สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

     2.1   ใชส้ถิติทดสอบที (T-Test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร 2 ตวัท่ี

มีความอิสระต่อกนั ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปสุนขัและ

แมวจากตลาดสด (ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1) 

              2.2   ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-Test : One Way Anova)  

เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป กาํหนดนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดั สินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปสุนขัและ

แมวจากตลาดสด (ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1) 

              2.3    ใช้สถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่ ายของเพีย ร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั หรือหา

ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปสุนขัและแมวจากตลาดสด (ทดสอบสมมุติฐานท่ี 2) 

 โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะมีค่าระหวา่ง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ  

 1) ค่า r เป็นลบ แสดงว่า ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 2) ค่า r เป็นบวก แสดงว่า ตวัแปรอิสระ (x) และตวัแปรตาม (y) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั 

  3) ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง ตวัแปรอิสระ (x) และตวัแปรตาม (y) มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์กนัมาก 

  4) ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง ตวัแปรอิสระ (x) และตวัแปรตาม (y) มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มและมีความสัมพนัธ์กนัมาก 

  5) ถา้ r = 0 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระ (x) และตวัแปรตาม (y) ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

  6) ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า ตวัแปรอิสระ (x) และตวัแปรตาม (y) มีความสัมพนัธ์กัน

นอ้ย 

  สําหรับเกณฑก์ารแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2544) 

กาํหนดดงัน้ี  

 

  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.91 แสดงวา่ มีความสัมพนัธใ์นระดบัสูงมาก 

 ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.71-0.90      แสดงวา่     มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.31-0.70 แสดงวา่ มีความสัมพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0.01-0.30 แสดงวา่ มีความสัมพนัธใ์นระดบัตํ่า 

  ถา้ค่า r มีค่ามากกวา่ 0 แสดงวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 



  
 

 บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผูบ้ริโภคจากตลาด

สด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

วิธีการเชิงสาํรวจ (Survey Research) ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารสุนขัและ

แมวจากตลาดสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 

ราย โดยใช้วิธีสุ่มตามจุดมุ่งหมาย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ

แตกต่างโดยหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้

สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สันโดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล้ียงสุนขัและแมว 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

 ตอนท่ี 5 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของ

ผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

 ตอนท่ี 6 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์การตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 จํานวน และร้อยละ จําแนกตามสถานท่ีเกบ็ข้อมูล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  

 อาชีพ และรายได้ 
 

 

 

 จํานวน ร้อยละ 

สถานท่ีเกบ็ข้อมูล   

ตลาดศิริวฒันา 100 25.0 

ตลาดชา้งเผือก 100 25.0 

ตลาดประตูเชียงใหม ่ 100 25.0 

ตลาดสันป่าข่อย 100 25.0 

เพศ   

ชาย 131 32.8 

หญิง 269 67.2 

อายุ   

ตํ่ากวา่ 20 ปี 53 13.3 

20-30 ปี 94 23.5 

31-40 ปี 94 23.5 

41-50 ปี 58 14.5 

มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป 101 25.3 

สถานภาพ   

โสด 196 49.0 

สมรส 189 47.3 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 15 3.8 

ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 164 41.0 

ปริญญาตรี 213 53.3 

ปริญญาโท 20 5.0 

สูงกวา่ปริญญาโท 3 0.8 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
 

  

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 269 คน  

คิดเป็นร้อยละ 67.2 และเป็นเพศชายจาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 

 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มากท่ีสุด จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 

รองลงมา มีอายุ 20-30 ปี และ 31-40 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ41-50 ปี จาํนวน 58 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมา  

มีสถานภาพสมรส จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 และมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 

รองลงมา มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และมีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 

รองลงมา มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และมีอาชีพรับจ้าง

ทัว่ไป จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ตามลาํดบั 

 จํานวน ร้อยละ 

อาชีพ   

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 57 14.3 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 18.0 

พนกังานบริษทัเอกชน 120 30.0 

ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 48 12.0 

รับจา้งทัว่ไป 89 22.3 

แม่บา้น 14 3.5 

รายได้ (เฉลีย่ต่อเดือน)   

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 125 31.3 

10,001-20,000 บาท 175 43.8 

20,001-30,000 บาท 66 16.5 

มากกวา่ 350000 บาท 34 8.5 
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 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน10,000 – 20,000 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 175 คน  

คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท จาํนวน 125 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 31.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001  – 30,000 บาท จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 

ตามลาํดบั 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลีย้งสุนัขและแมว 

ตารางท่ี 4.2 จํานวน และร้อยละ จําแนกตาม สัตว์ท่ีเลี้ยงในปัจจุบัน จํานวนสุนัข/แมวท่ีเลี้ยง  

  อายุของสุนัข/แมวท่ีเลีย้งอยู่โดยเฉลีย่ วัตถุประสงค์ในการเลีย้งสุนัข/แมว พนัธ์ุสุนัข/     

   แมว ท่ีนิยมเลีย้ง และขนาดของพนัธ์ุสุนัข/แมวท่ีเลีย้ง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

สัตว์ท่ีเลีย้งในปัจจุบัน   

สุนขั 242 60.5 

แมว 107 26.8 

สุนขัและแมว 51 12.8 

จํานวนสุนัข/แมวท่ีเลีย้ง   

1 - 2 ตวั  321 80.3 

3 - 4 ตวั  52 13.0 

มากกวา่ 4 ตวั 27 6.8 

อายุของสุนัข/แมวท่ีเลีย้งอยู่โดยเฉลีย่   

หยา่นม - 12 เดือน  16 4.0 

มากกวา่ 1 ปี – 3 ปี 120 30.0 

มากกวา่ 3 ปี – 6 ปี 182 45.5 

มากกวา่ 6 ปีขึ้นไป 82 20.5 

วัตถุประสงค์ในการเลีย้งสุนัข/แมว   

เพื่อเป็นเพื่อนแกเ้หงา/เป็นเพื่อนเล่น  335 83.8 

เพื่อเฝ้าบา้น/ป้องกนัทรัพยสิ์น 52 13.0 

เพาะพนัธุ์เพื่อจาํหน่าย 1 0.3 

เพราะสงสาร 12 3.0 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

 จํานวน ร้อยละ 

สุนัข/แมว ท่ีนิยมเลีย้ง   

เล้ียงพนัธุ์แท ้  166 41.5 

เล้ียงพนัธุ์ผสม 234 58.5 

ขนาดของพนัธ์ุสุนัข/แมวท่ีเลีย้ง   

ขนาดเลก็  58 14.5 

ขนาดกลาง 305 76.3 

ขนาดใหญ่ 30 7.5 

หลากหลายขนาด 7 1.8 

  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขัมากท่ีสุด จาํนวน 242 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.5 รองลงมาคือเล้ียงแมว จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และเล้ียงทั้งสุนขัและแมว 

จาํนวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 12.8 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่เล้ียงสุนขั/แมว จาํนวน 1-2 ตวั มากท่ีสุด จาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 

รองลงมาคือเล้ียงสุนขั/แมว จาํนวน 3-4 ตวั จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และเล้ียงสุนขั/แมว 

จาํนวนมากกวา่ 4 ตวั จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่เล้ียงสุนัข/แมว อายุมากกว่า 3 ปี-6 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.5 รองลงมาคือเล้ียงสุนัข/แมว อายุมากกว่า 1 ปี-3 ปี จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  

และเล้ียงสุนขั/แมว อายมุากกวา่ 6 ปีขึ้นไป จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเล้ียงสุนัข/แมว เพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา/เป็นเพื่อนเล่น 

มากท่ีสุด จาํนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาคือเพื่อเฝ้าบา้น/ป้องกนัทรัพยสิ์น จาํนวน 52 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และเล้ียงสุนัข/แมว เพราะสงสาร จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่เล้ียงสุนัข/แมว พนัธ์ผสม มากท่ีสุด จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 

รองลงมาคือเล้ียงพนัธ์แท ้จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 

ส่วนใหญ่เล้ียงสุนขั/แมว ขนาดกลาง มากท่ีสุด จาํนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมา

คือขนาดเล็ก จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และเล้ียงสุนัข/แมวขนาดใหญ่ จาํนวน 30 คน  

คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.3 จํานวน และร้อยละ จําแนกตามอาหารท่ีท่านนิยมใช้เลี้ยงสุนัข/แมว ปริมาณอาหาร 

                     สําเร็จรูปแบบแห้ง ชนิดเม็ดเฉลีย่ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง ปริมาณอาหารสําเร็จรูปแบบเปียก  

  เฉลีย่ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง ความถี่ในการซ้ืออาหารสุนัข/แมวต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 

  อาหารสุนัข/แมวแต่ละคร้ังๆ และเหตุผลท่ีซ้ืออาหารสุนัข/แมว จากร้านค้าในตลาดสด 
 

 จํานวน ร้อยละ 

อาหารท่ีนิยมใช้เลีย้งสุนัข/แมว   

อาหารสาํเร็จรูปแบบแหง้ ชนิดเมด็ 317 79.2 

อาหารสาํเร็จรูปแบบเปียก 83 20.8 

ปริมาณอาหารสําเร็จรูปแบบแห้ง ชนิดเม็ดเฉลี่ยท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง  

คร่ึงกิโลกรัม  24 7.6 

1 – 2 กิโลกรัม 226 71.3 

3 – 4 กิโลกรัม 44 13.9 

มากกวา่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป 23 7.3 

ปริมาณอาหารสําเร็จรูปแบบเปียก เฉลีย่ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง  

1-2 ซองหรือกระป๋อง 2 2.4 

3-4 ซองหรือกระป๋อง 28 33.7 

5-6 ซองหรือกระป๋อง  40 48.2 

มากกวา่ 6 ซองหรือกระป๋องขึ้นไป 13 15.7 

ความถี่ในการซ้ืออาหารสุนัข/แมวต่อเดือน  

1 – 2 คร้ังต่อเดือน 112 28.0 

3 – 4 คร้ังต่อเดือน 275 68.8 

5 คร้ังต่อเดือนขึ้นไป 13 3.3 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารสุนัข/แมวแต่ละคร้ังๆ (บาท)  

ไม่เกิน 100 บาท  149 37.3 

มากกวา่ 100 – 300 บาท 206 51.5 

มากกวา่ 300 – 600 บาท 30 7.5 

มากกวา่ 600 บาทขึ้นไป 15 3.8 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  
 

 จํานวน ร้อยละ 

เหตุผลท่ีซ้ืออาหารสุนัข/แมว จากร้านค้าในตลาดสด  

ใกลบ้า้น/ท่ีพกัอาศยั 155 38.8 

สินคา้มีราคาถูกกวา่ 48 12.0 

สินคา้มีความหลากหลาย 39 9.8 

ประหยดัเวลาในการเดินทาง 30 7.5 

มีอาหารแบบแบ่งบรรจุทาํให้

สามารถซ้ือไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

128 32.0 

  

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใช้อาหารเล้ียงสุนัข/แมว 

เป็นอาหารสาํเร็จรูปแบบแหง้ ชนิดเมด็ มากท่ีสุด จาํนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 และใชอ้าหาร

เล้ียงสุนขั/แมวเล้ียงเป็นอาหารสาํเร็จรูปแบบเปียก จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  

 ส่วนใหญ่นิยมใชอ้าหารเล้ียงสุนขั/แมว เป็นอาหารสําเร็จรูปแบบแห้ง ชนิดเม็ด ซ้ือใน

แต่ละคร้ัง เฉล่ีย 1-2 กิโลกรัม มากท่ีสุด จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือเฉล่ีย 3-4 

กิโลกรัม จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และเฉล่ียคร่ึงกิโลกรัม จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.6 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่นิยมใชอ้าหารเล้ียงสุนขั/แมว เป็นอาหารสาํเร็จรูปแบบเปียก ซ้ือในแต่ละคร้ัง 

เฉล่ีย 5-6 ซองหรือกระป๋อง มากท่ีสุด จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือเฉล่ีย 3-4 ซอง

หรือกระป๋อง จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 และเฉล่ีย มากกว่า 6 ซองหรือกระป๋องขึ้นไป 

จาํนวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 15.7 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ืออาหารสุนขั/แมวต่อเดือน 3-4 คร้ัง มากท่ีสุด จาํนวน 275 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ 1-2 คร้ังต่อเดือน จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  

และ 5 คร้ังต่อเดือนขึ้นไป จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารสุนัข/แมวแต่ละคร้ังๆเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า  

100-300 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ เฉล่ียไม่เกิน 100 บาท 

จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และเฉล่ียมากกว่า 300-600 บาทจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.5 ตามลาํดบั 
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 ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีซ้ืออาหารสุนัข/แมว จากร้านคา้ในตลาดสด คือใกลบ้า้น/ท่ีพกั

อาศยั มากท่ีสุด จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ มีอาหารแบบแบ่งบรรจุทาํให้

สามารถซ้ือไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และสินคา้มีราคาถูกกว่า

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั 

 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

  ตารางท่ี 4.4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง 

  การตลาด ด้านผลติภัณฑ์ 
 

ด้านผลิตภณัฑ์ 

ระดับอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1. ตราสินค้ามีช่ือเสียงและเป็นท่ี

รู้จกั 

171 

(42.8) 

179 

(44.8) 

48 

(12.0) 

2 

(0.5) 

0 

(0.0) 

4.30 0.69 มาก

ท่ีสุด 

2. สินคา้มีสารอาหารท่ีจาํเป็นและ

ครบถว้น 

185 

(46.3) 

204 

(51.0) 

8 

(2.0) 

1 

(0.3) 

2 

(0.5) 

4.42 0.60 มาก

ท่ีสุด 

3. เป็นสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในแต่

ละช่วงวยัของสุนขัและแมว 

118 

(29.5) 

198 

(49.5) 

81 

(20.3) 

2 

(0.5) 

1 

(0.3) 

4.08 0.73 มาก 

4. มีฉลากแสดงขอ้มูล รายละเอียด 

ส่วนประกอบท่ีชดัเจน 

27 

(6.8) 

103 

(25.8) 

244 

(61.0) 

26 

(6.5) 

0 

(0.0) 

3.33 0.70 ปาน

กลาง 

รวม 
161 

(40.3) 

216 

(54.0) 

20 

(5.0) 

3 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.03 0.44 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.4 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.0 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 และระดบัปานกลางจาํนวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 ตราสินคา้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.30 (ระดบัมาก

ท่ีสุด)ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ
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ระดับมากท่ีสุด จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 และระดับปานกลางจาํนวน 48 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั   

 สินคา้มีสารอาหารท่ีจาํเป็นและครบถว้น มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.42 (ระดบั

มากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีจาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา

คือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และระดบัปานกลาง จาํนวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั   

 เป็นสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัของสุนัขและแมว มีระดับความคิดเห็น

เฉล่ียเท่ากบั 4.08 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 198 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และระดบัปานกลาง 

จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามลาํดบั   

 มีฉลากแสดงขอ้มูล รายละเอียด ส่วนประกอบท่ีชัดเจน มีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย

เท่ากับ 3.33 (ระดับปานกลาง) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีจาํนวน 244 คน 

 คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และระดบัมากท่ีสุด 

จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.5 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง 

                      การตลาด ด้านราคา 
 

ด้านราคา 

ระดับอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1. ราคามีความเหมาะสมกับ

คุณภาพ 

223 

(55.8) 

152 

(38.0) 

22 

(5.5) 

3 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.49 0.64 มาก

ท่ีสุด 

2. ราคามีความเหมาะสมกับ

ปริมาณ 

164 

(41.0) 

188 

(47.0) 

47 

(11.8) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

4.29 0.68 มาก

ท่ีสุด 

3. มีป้ายแสดงราคาบอกไว้

ชดัเจน 

31 

(7.8) 

99 

(24.8) 

234 

(58.5) 

35 

(8.8) 

1 

(0.3) 

3.31 0.75 ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ด้านราคา 

ระดับอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

4. มีราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจาํหน่าย

อ่ืน ๆ เ ช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขาย

อ า ห า ร สุ นั ข  ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า 

ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

46 

(11.5) 

225 

(56.3) 

124 

(31.0) 

5 

(1.3) 

0 

(0.0) 

3.78 0.65 มาก 

รวม 
153 

(38.3) 

207 

(51.7) 

38 

(9.5) 

2 

(0.5) 

0 

(0.0) 

3.97 0.48 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านราคา โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.7 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และระดบัปานกลางจาํนวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.49 (ระดบัมาก

ท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีจาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา

คือระดบัมาก จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และระดบัปานกลางจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.5 ตามลาํดบั   

 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.29 (ระดบัมาก

ท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ

ระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และระดบัปานกลาง จาํนวน 47 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 11.8 ตามลาํดบั   

 มีป้ายแสดงราคาบอกไว้ชัดเจน มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 3.31 (ระดับ 

ปานกลาง) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีจาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 

รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และระดบัน้อย จาํนวน 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.8 ตามลาํดบั   
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 มีราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืน ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายอาหารสุนัข 

ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.78 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือระดบัปานกลาง 

จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และระดับมากท่ีสุด จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.6 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง 

                      การตลาด ด้านสถานท่ีจําหน่าย 
 

ด้านสถานท่ีจําหน่าย 

ระดับอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1. มีการจัดวางเ รียงสินค้าเป็น

หมวดหมู่ เป็นระเบียบ หาสินค้า

ไดง้่าย 

30 

(7.5) 

111 

(27.8) 

217 

(54.3) 

42 

(10.5) 

0 

(0.0) 

3.32 0.76 ปาน

กลาง 

2. สถานท่ีจําหน่ายอาหารสุนัข/

แมว มีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ 

126 

(31.5) 

223 

(55.8) 

50 

(12.5) 

0 

(0.0) 

1 

(0.3) 

4.18 0.66 มาก 

3. สถานท่ีจาํหน่ายอยู่ในทาํเลท่ีตั้ง

ท่ีสะดวก สามารถหาไดง้่าย 

86 

(21.5) 

244 

(61.0) 

69 

(17.3) 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

4.04 0.63 มาก 

รวม 
90 

(22.5) 

225 

(56.3) 

85 

(21.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.85 0.55 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.6 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 โดยมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 225 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.3 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และระดบัปานกลาง

จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 มีการจดัวางเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ หาสินคา้ไดง้่าย มีระดบัความคิดเห็น

เฉล่ียเท่ากบั 3.32 (ระดบัปานกลาง) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจาํนวน 217 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือระดับมาก จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และระดับน้อย 

จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาํดบั   

 สถานท่ีจาํหน่ายอาหารสุนัข/แมว มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย

เท่ากบั 4.18 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.8 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และระดบัปานกลาง จาํนวน 

50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั   

 สถานท่ีจาํหน่ายอยู่ในทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวก สามารถหาไดง้่าย มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย

เท่ากบั 4.04 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.0 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และระดบัปานกลาง จาํนวน 69 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.7 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง 

                      การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1. มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ 260 

(65.0) 

91 

(22.8) 

45 

(11.3) 

3 

(0.8) 

1 

(0.3) 

4.52 0.74 มาก

ท่ีสุด 

2. มีการจดัโปรโมชัน่แถมสินคา้ 151 

(37.8) 

173 

(43.3) 

70 

(17.5) 

3 

(0.8) 

3 

(0.8) 

4.17 0.79 มาก 

3. มีพนักงานคอยให้ความรู้เก่ียวกบั

อาหารสุนขัและแมว 

76 

(19.0) 

213 

(53.3) 

104 

(26.0) 

6 

(1.5) 

1 

(0.3) 

3.89 0.72 มาก 

4. การใช้ดารา นักร้อง นักแสดง

เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการนําเสนอ

สิ น ค้ า  มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ต่ อ ก า ร

ตดัสินใจซ้ือ 

1 

(0.3) 

35 

(8.8) 

222 

(55.5) 

131 

(32.8) 

11 

(2.8) 

2.71 0.67 ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

5.  การจัดกิจกรรมพิเศษตามช่วง

เทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

6 

(1.5) 

34 

(8.5) 

287 

(71.8) 

63 

(15.8) 

10 

(2.5) 

2.91 0.63 ปาน

กลาง 

รวม 
18 

(4.5) 

259 

(64.8) 

106 

(26.5) 

15 

(3.8) 

2 

(0.5) 

3.64 0.47 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 259 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และระดบั 

มากท่ีสุด จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.52 (ระดับ 

มากท่ีสุด)ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีจาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 

รองลงมาคือระดับมาก จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และระดับปานกลางจาํนวน 45 คน  

คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามลาํดบั   

 มีการจัดโปรโมชั่นแถมสินค้า มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.17 (ระดับมาก)  

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือระดบั

มากท่ีสุด จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และระดบัปานกลาง จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.5 ตามลาํดบั   

 มีพนกังานคอยใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาหารสุนขัและแมว มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 

3.89 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 

รองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 76 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามลาํดบั   

 การใช้ดารา นักร้อง นักแสดง เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการนาํเสนอสินคา้ มีความสัมพนัธ์

ต่อการตัดสินใจซ้ือ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 2.71 (ระดับปานกลาง) ส่วนใหญ่มีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีจาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือระดบันอ้ย จาํนวน 

131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และระดบัมาก จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามลาํดบั   

 การจดักิจกรรมพิเศษตามช่วงเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 2.91 (ระดบัปานกลาง) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีจาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือระดับน้อย จาํนวน 63 คน 

 คิดเป็นร้อยละ 15.8 และระดบัมาก จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.8 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง 

                      การตลาดในภาพรวมท้ังหมด  
 

  

 จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ในภาพรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.32 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จาํนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 

รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และระดบัปานกลาง จาํนวน 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามลาํดบั   

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

ภาพรวม 
49 

(12.3) 

326 

(81.5) 

25 

(6.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.86 0.32 มาก 
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ตอนท่ี 4 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว 

ตารางท่ี 4.9 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

                     อาหารสุนัขและแมว ด้านข้ันตอนการรับรู้ปัญหา 
 

ด้านขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1 .  ซ้ืออาหารสุนัขและแม ว เ พ่ือ

ต้องการให้ สัตว์ เ ล้ี ยง มี ร่างกายท่ี

แขง็แรง สมบูรณ์ 

274 

(68.5) 

115 

(28.7) 

11 

(2.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.66 0.53 มาก

ท่ีสุด 

2 .  ซ้ืออาหารสุนัขและแม ว เ พ่ือ

ต้องการเปล่ียนรสชาติของอาหาร

ให้กบัสัตวเ์ล้ียง 

80 

(20.0) 

178 

(44.5) 

119 

(29.8) 

19 

(4.8) 

4 

(1.0) 

3.78 0.85 มาก 

3. ซ้ืออาหารสุนัขและแมว เพราะ

ต้องการประหยดัเวลาในการเตรียม

อาหารให้สัตวเ์ล้ียง 

181 

(45.3) 

173 

(43.3) 

40 

(10.0) 

5 

(1.3) 

1 

(0.3) 

4.32 0.72 มาก

ท่ีสุด 

4. ซ้ืออาหารสุนัขและแมว เพ่ือให้

เหมาะสมกบัช่วงวยัของสัตวเ์ล้ียง 

154 

(38.5) 

206 

(51.5) 

36 

(9.0) 

4 

(1.0) 

0 

(0.0) 

4.28 0.66 มาก

ท่ีสุด 

รวม 
252 

(63.0) 

131 

(32.8) 

14 

(3.5) 

3 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.26 0.46 มาก

ท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.9 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ  

ดา้นขั้นตอนการรับรู้ปัญหา โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 252 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และระดบัปานกลาง

จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 ซ้ืออาหารสุนขัและแมว เพื่อตอ้งการให้สัตวเ์ล้ียงมีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ มีระดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.66 (ระดับมากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

มีจาํนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 

และระดบัปานกลางจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั   
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 ซ้ืออาหารสุนขัและแมว เพื่อตอ้งการเปล่ียนรสชาติของอาหารให้กบัสัตวเ์ล้ียง มีระดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.78 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 178 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และระดบั

มากท่ีสุด จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามลาํดบั   

 อาหารสุนัขและแมว เพราะตอ้งการประหยดัเวลาในการเตรียมอาหารให้สัตว์เล้ียง 

 มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.32 (ระดับมากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด มีจาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือระดับมาก จาํนวน 173 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 43.3 และระดบัปานกลาง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลาํดบั  

 ซ้ืออาหารสุนขัและแมว เพื่อให้เหมาะสมกบัช่วงวยัของสัตวเ์ล้ียง มีระดบัความคิดเห็น

เฉล่ียเท่ากับ 4.28 (ระดับมากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีจาํนวน 206 คน  

คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และระดับ 

ปานกลาง จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.10 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

                       อาหารสุนัขและแมว ด้านข้ันตอนการค้นหาข้อมูล 
 

ด้านขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1. ก่อนซ้ือไดส้อบถามขอ้มูลจากคน

ใกลชิ้ดท่ีเคยซ้ืออาหารสุนขัและแมว

มาก่อน 

35 

(8.8) 

85 

(21.3) 

177 

(44.3) 

90 

(22.5) 

13 

(3.3) 

3.10 0.95 ปาน

กลาง 

2. ก่อนซ้ือไดท้าํการสาํรวจราคาและ

สอบถามจากร้านคา้ท่ีจาํหน่ายอาหาร

สัตว ์

33 

(8.3) 

94 

(23.5) 

181 

(45.3) 

78 

(19.5) 

14 

(3.5) 

3.14 0.94 ปาน

กลาง 

3 .  ก่อนซ้ือได้หาข้อมูล  ข่ าวสาร 

ประชาสัมพนัธ์ จากส่ือต่าง ๆ เช่น 

โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ เป็น

ตน้ 

44 

(11.0) 

151 

(37.8) 

164 

(41.0) 

23 

(5.8) 

18 

(4.5) 

3.45 0.92 มาก 

รวม 
33 

(8.3) 

106 

(26.5) 

199 

(49.8) 

51 

(12.8) 

11 

(2.8) 

3.23 0.73 ปาน

กลาง 



69 

 จากตารางท่ี 4.10 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ  

ดา้นขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 199 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาคือระดับมาก จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และระดับน้อย 

จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 ก่อนซ้ือไดส้อบถามขอ้มูลจากคนใกลชิ้ดท่ีเคยซ้ืออาหารสุนขัและแมวมาก่อน มีระดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.10 (ระดับปานกลาง) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

มีจาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3รองลงมาคือระดบัน้อย จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 

และระดบัมาก จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามลาํดบั   

 ก่อนซ้ือไดท้าํการสํารวจราคาและสอบถามจากร้านคา้ท่ีจาํหน่ายอาหารสัตว ์มีระดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.14 (ระดับปานกลาง) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

มีจาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  

และระดบันอ้ย จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามลาํดบั   

 ก่อนซ้ือไดห้าขอ้มูล ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ จากส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต 

หนงัสือ เป็นตน้ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.45 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมีจาํนวนมากท่ีสุด 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 

151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลาํดบั   
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ตารางท่ี 4.11 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

                       อาหารสุนัขและแมว ด้านข้ันตอนการประเมินทางเลือก 
 

ด้านขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1. ตราสินคา้และคุณภาพมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

212 

(53.0) 

148 

(37.0) 

34 

(8.5) 

6 

(1.5) 

0 

(0.0) 

4.42 0.71 มาก

ท่ีสุด 

2. ความคุม้ค่าของราคากบัปริมาณมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัข

และแมว 

192 

(48.0) 

173 

(43.3) 

35 

(8.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.39 0.64 มาก

ท่ีสุด 

3. รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของ

สินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สุนขัและแมว 

52 

(13.0) 

183 

(45.8) 

145 

(36.3) 

20 

(5.0) 

0 

(0.0) 

3.67 0.76 มาก 

รวม 
214 

(53.5) 

136 

(34.0) 

50 

(12.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.16 0.55 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.11 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ  

ดา้นขั้นตอนการประเมินทางเลือก โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 214 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และระดบัปานกลาง 

จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 ตราสินค้าและคุณภาพมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว มีระดับความ

คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.42 (ระดบัมากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีจาํนวน 

212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และระดบั

ปานกลาง จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามลาํดบั   

 ความคุม้ค่าของราคากบัปริมาณมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว มีระดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.39 (ระดับมากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 มีจาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 

และระดบัปานกลาง จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามลาํดบั   
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 รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว  

มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 3.67 (ระดับมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

มีจาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.3 และระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.12 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

                       อาหารสุนัขและแมว ด้านข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ 
 

  

 จากตารางท่ี 4.12 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 

ด้านขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 โดยมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 189 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.3 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และระดบัปานกลาง 

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

ด้านขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1. ตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวใน

ตลาดสด เพราะการเดินทางสะดวก อยู่

ใกลบ้า้น มีท่ีจอดรถ เป็นตน้ 

250 

(62.5) 

120 

(30.0) 

26 

(6.5) 

3 

(0.8) 

1 

(0.3) 

4.54 0.67 มาก

ท่ีสุด 

2. ร้านจาํหน่ายอาหารสุนัขและแมวใน

ตลาดสด มีสินคา้ให้เลือกท่ีหลากหลาย 

เช่นเดียวกนักบัช่องทางการจดัจาํหน่าย

อ่ืน ๆ เ ช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขาย

อาหารสุนขั ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ 

เป็นตน้ 

71 

(17.8) 

157 

(39.3) 

154 

(38.5) 

18 

(4.5) 

0 

(0) 

3.70 0.81 มาก 

3. ผู ้ขาย/พนักงาน มีการบริการเป็น

กนัเองและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์

112 

(28.0) 

214 

(53.5) 

71 

(17.8) 

2 

(0.5) 

1 

(0.3) 

4.09 0.70 มาก 

รวม 
163 

(40.8) 

189 

(47.3) 

46 

(11.5) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 

4.11 0.55 มาก 
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 ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวในตลาดสด เพราะการเดินทางสะดวก อยู่ใกลบ้า้น  

มีท่ีจอดรถ เป็นตน้ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.54 (ระดบัมากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีจาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือระดบัมาก จาํนวน 120 คน  

คิดเป็นร้อยละ 30.0 และระดบัปานกลาง จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั   

 ร้านจําหน่ายอาหารสุนัขและแมวในตลาดสด มีสินค้าให้เ ลือกท่ีหลากหลาย 

เช่นเดียวกันกับช่องทางการจัดจําหน่าย อ่ืน ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายอาหารสุนัข 

ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.70 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือระดบัปานกลาง 

จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และระดับมากท่ีสุด จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 

ตามลาํดบั   

 หัวขอ้ผูข้าย/พนักงาน มีการบริการเป็นกนัเองและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ มีระดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.09 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 214 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และระดบั

ปานกลาง จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.13 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

                       อาหารสุนัขและแมว ด้านข้ันตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 

ด้านขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

1 .  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ อ า ห า ร

สาํเร็จรูปสุนขัและแมว 

172 

(43.0) 

207 

(51.7) 

21 

(5.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.38 0.58 มาก

ท่ีสุด 

2. จะแนะนําให้คนใกล้ชิดไปซ้ือ

อาหารสุนขัและแมวในตลาดสด 

59 

(14.8) 

242 

(60.5) 

86 

(21.5) 

12 

(3) 

1 

(0.3) 

3.87 0.70 มาก 

3. จะกลับมาซ้ืออาหารสุนัขและ

แมวจากร้านคา้เดิม 

109 

(27.3) 

246 

(61.5) 

43 

(10.8) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 

4.16 0.61 มาก 

รวม 
172 

(43.0) 

185 

(46.3) 

42 

(10.5) 

1 

(0.3) 

0 

(0) 

4.13 0.52 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.13 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

ดา้นขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.13 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 โดยมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 185 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.3 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และระดบัปานกลาง 

จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่ 

 ท่านมีความพึงพอใจต่ออาหารสาํเร็จรูปสุนขัและแมว มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 

4.38 (ระดบัมากท่ีสุด) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีจาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.7 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และระดบัปานกลาง จาํนวน 

21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามลาํดบั   

 ท่านจะแนะนําให้คนใกล้ชิดไปซ้ืออาหารสุนัขและแมวในตลาดสด มีระดับความ

คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.87 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 242 คน  

คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และระดบัมาก

ท่ีสุด จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามลาํดบั  

 ท่านจะกลบัมาซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากร้านคา้เดิม มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 

4.16 (ระดบัมาก) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 

รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และระดบัปานกลาง จาํนวน 43 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.8 ตามลาํดบั   

 

ตารางท่ี 4.14 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหาร 

   สุนัขและแมว ในภาพรวมท้ังหมด 
 

  

 จากตารางท่ี 4.14 ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สุนัขและแมว 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Mean S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

ภาพรวม 
96 

(24.0) 

288 

(72.0) 

16 

(4.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.99 0.35 มาก 
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0.35 โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จาํนวนมากท่ีสุด 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ

ระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และระดบัปานกลาง จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.0 ตามลาํดบั   

 

ตอนท่ี 5 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผู้ เลีย้งสัตว์ 

จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.15 ระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผู้เลีย้งสัตว์ 

                       จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
คะแนนระดับความคิดเห็น 

P-value 
จํานวน Mean SD 

เพศ     

ชาย 131 3.96 0.32 0.206 

หญิง 269 4.01 0.37  

 อายุ     

ตํ่ากวา่ 20 ปี 53 3.91 0.41 0.343 

20-30 ปี 94 4.02 0.37  

31-40 ปี 94 4.01 0.30  

41-50 ปี 58 4.03 0.31  

มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป 101 3.98 0.37  

สถานภาพ     

โสด 196 4.00 0.37 0.834 

สมรส 189 3.99 0.33  

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 15 3.95 0.38  

ระดับการศึกษา     

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 164 3.94 0.35 0.011* 

ปริญญาตรีขึ้นไป 236 4.03 0.35  
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

 
คะแนนระดับความคิดเห็น 

P-value 
จํานวน Mean SD 

อาชีพ     

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 57 3.92 0.42 0.014* 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 4.06 0.34  

พนกังานบริษทัเอกชน 120 4.03 0.33  

ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 48 4.07 0.35  

รับจา้งทัว่ไป/แม่บา้น 103 3.92 0.35  

รายได้ (เฉลีย่ต่อเดือน)     

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 125 3.90 0.34 0.001* 

10,001-20,000 บาท 175 4.01 0.34  

มากกวา่ 20,000 บาท 100 4.08 0.37  

* มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม เพศชายมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวเท่ากบั 3.96 และเพศหญิงเท่ากับ 4.01 เม่ือทาํการ

ทดสอบทางสถิติพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(P=0.206) ดังนั้น ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือซ้ืออาหารสุนัข 

และแมว 

 ผูท่ี้มีอายุ 41-50 ปี มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั

และแมวมากท่ีสุดเท่ากบั 4.03 และผูท่ี้มีอายตุํ่ากว่า 20 ปี มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.91 เม่ือทาํการทดสอบทางสถิติพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั

และแมวไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P=0.343) ดงันั้น ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นอายไุม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

 ส่วนสถานภาพโสด มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั

และแมวมากท่ีสุดเท่ากับ 4.00 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู ่
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มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.95 

เม่ือทาํการทดสอบทางสถิติพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีระดับความ

คิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 (P=0.834) ดงันั้นปัจจยัส่วนบคุคลดา้นสถานภาพไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

  การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้ นไป มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวมากท่ีสุดเท่ากบั 4.03 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวน้อย

ท่ีสุดเท่ากบั 3.94 เม่ือทาํการทดสอบทางสถิติพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง

กนัมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P=0.011) และ ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

 ด้านอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวมากท่ีสุดเท่ากบั 4.07 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/

นิสิต/นักศึกษา และรับจา้งทัว่ไป/แม่บา้น มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนขัและแมวนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.92 เม่ือทาํการทดสอบทางสถิติพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีอาชีพแตกต่างกันมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P=0.014) และ ดังนั้นปัจจยัส่วนบุคคลด้าน

อาชีพมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

 ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนัขและแมวมากท่ีสุดเท่ากบั 4.08 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 

10,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวนอ้ยท่ีสุด

เท่ากบั 3.90 เม่ือทาํการทดสอบทางสถิติพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 (P=0.001) และ ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดมี้ผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารสุนขัและแมว 
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ตอนท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว

ของผู้เลีย้งสัตว์จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพนัธ์ของกลยุทธ์การตลาดกบักระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและ 

   แมวของผู้เลีย้งสัตว์จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กลยุทธ์การตลาด 
สัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ์ (r) 
P-value 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.340 <0.001* ปานกลาง 

ดา้นราคา 0.405 <0.001* ปานกลาง 

ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย 0.365 <0.001* ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.217 <0.001* ค่อนขา้งตํ่า 

กลยุทธ์การตลาดภาพรวม 0.487 <0.001* ปานกลาง 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.16 ความสัมพนัธ์ของกลยุทธ์การตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ กลยทุธ์

การตลาดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

0.05 (P<0.001) และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.487 (ระดบัปานกลาง) นัน่คือ หากผูต้อบ

แบบสอบถามมีคะแนนกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น จะทาํให้คะแนนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสดจะมากขึ้นตามไปดว้ย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 กลยุทธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P<0.001) และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.340  

(ระดบัปานกลาง) นัน่คือ หากผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนกลยทุธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากขึ้น 

จะทาํให้คะแนนของกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสดจะ

มากขึ้นตามไปดว้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 กลยุทธ์การตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P<0.001) และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.405  

(ระดับปานกลาง) นั่นคือ หากผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนกลยุทธ์การตลาดด้านราคามากขึ้น  
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จะทาํให้คะแนนของกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสดจะ

มากขึ้นตามไปดว้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 กลยุทธ์การตลาดด้านสถานท่ีจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.001) และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.365  

(ระดบัปานกลาง) นัน่คือ หากผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนกลยุทธ์การตลาดดา้นสถานท่ีจาํหน่าย 

มากขึ้น จะทาํใหค้ะแนนของกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาด

สดจะมากขึ้นตามไปดว้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 กลยุทธ์การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.001) และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.217  

(ระดับค่อนขา้งตํ่า) นั่นคือ หากผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนกลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดมากขึ้น จะทาํใหค้ะแนนของกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตว์

จากตลาดสดจะมากขึ้นตามไปดว้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



 
 

บทที่ 5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธีการเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตว์

จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การตลาด

กบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผูเ้ล้ียงสัตว์จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูซ้ื้ออาหารสุนัขและแมวจากตลาดสด  

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยผ่านการคาํนวณของโปรแกรม 

ราโอซอฟท์ (Raosoft Calculator) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  

ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีได้เท่ากับ 377 

ตวัอยา่ง และเพื่อลดความคลาดเคล่ือนผูวิ้จยัจึงไดท้าํการเก็บแบบสอบถามเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย  4  ส่วนคือ  ส่วนท่ี  1 

แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 คือพฤติกรรมการเล้ียงสุนัขและแมว  

ไดแ้ก่ ประเภทของสัตวเ์ล้ียงเป็นสุนขัหรือแมว จาํนวนสุนขั/แมว ขนาดของพนัธุ์สุนขั/แมวท่ีเล้ียง 

อายุของสุนัข/แมว โดยเป็นคาํถามแบบปลายปิด ซ่ึงเลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว (Check List 

Question) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านสถานท่ีจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเป็นคาํถามแบบปลายปิด  

ซ่ึงเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว (Check List Question) โดยจะเป็นการวัดข้อมูลแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับการวดัเป็น 5 ระดับของมาตราวดัลิเคิร์ท (Likert Scale)  

โดยมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ส่วนท่ี 4 

แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปสุนัขและแมวจากตลาดสด  

ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือโดยเป็นคาํถามแบบปลายปิด โดยจะเป็นการวดัขอ้มูลแบบมาตร
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ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับการวดัเป็น 5 ระดับของมาตราวดัลิเคิร์ท (Likert Scale)  

โดยมีคาํตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แบบสอบถามมี

ความเท่ียงตรง (Validity) หรือค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.95 แสดงว่าในภาพรวมของ

แบบสอบถามมีความความถูกต้องเท่ียงตรงสามารถใช้ได้ และมีค่าความเช่ือมั่น(Reliability)  

โดยคาํนวณจากค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ครอนบาค เท่ากับ 0.83 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั

และแมวของผูเ้ล้ียงสัตว ์ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที (Independent Sample 

T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตว ์โดยใช้

สถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 สรุปผลการศึกษา ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 

สถานภาพโสด จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 213  

คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลีย้งสุนัขและแมว 

 สรุปผลการศึกษา ด้านขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเล้ียงสุนัขและแมว พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างเล้ียงสุนัขมากท่ีสุด จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 เล้ียงสุนัข/แมว จาํนวน 1-2 ตวั 

จาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 เล้ียงสุนขั/แมว อายุมากกวา่ 3 ปี – 6 ปี จาํนวน 182 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.5 มีวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขั/แมว เพื่อเป็นเพื่อนแกเ้หงา/เป็นเพื่อนเล่น จาํนวน 335 

คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 เล้ียงสุนัข/แมว พนัธ์ผสม มากท่ีสุด จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 

และเล้ียงสุนัข/แมว ขนาดกลาง จาํนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3นิยมใช้อาหารเล้ียงสุนขั/แมว

เล้ียง เป็นอาหารสําเร็จรูปแบบแห้ง ชนิดเม็ด จํานวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2โดยซ้ือใน 

แต่ละคร้ัง เฉล่ีย 1-2 กิโลกรัม จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแบบเปียก  

ในแต่ละคร้ัง เฉล่ีย 5-6 ซองหรือกระป๋อง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีความถ่ีในการซ้ือ



 

อาหารสุนขั/แมวต่อเดือน 3-4 คร้ัง จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 มีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหาร

สุนัข/แมวแต่ละคร้ังเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 100-300 บาท จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  

และมีเหตุผลท่ีซ้ืออาหารสุนขั/แมว จากร้านคา้ในตลาดสด คือใกลบ้า้น/ท่ีพกัอาศยั จาํนวน 155 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.8   

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 สรุปผลการศึกษา ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับ

ความคิดเห็นเฉล่ียอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม

เท่ากบั 3.86 อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นสามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.03 อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา

รายหัวขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ืออาหารสุนัขและแมวจากตลาดสด ให้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 

มากท่ีสุดในหัวข้อสินค้ามีสารอาหารท่ีจาํเป็นและครบถ้วน เท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

และให้ระดับความคิดเห็นเฉล่ียน้อยท่ีสุดในหัวข้อหัวข้อมีฉลากแสดงข้อมูล รายละเอียด 

ส่วนประกอบท่ีชดัเจน เท่ากบั 3.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ดา้นราคามีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.97 อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาราย

หัวข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีซ้ืออาหารสุนัขและแมวจากตลาดสด ให้ระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 

มากท่ีสุดในหวัขอ้ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ เท่ากบั 4.49 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และใหร้ะดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียน้อยท่ีสุดในหัวข้อมีป้ายแสดงราคาบอกไวช้ัดเจน เท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

 ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.85 อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณารายหัวขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสด ให้ระดบัความคิดเห็น

เฉล่ียมากท่ีสุดในหัวขอ้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารสุนขั/แมว มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ เท่ากบั 4.18 อยู่ใน

ระดบัมาก และให้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียน้อยท่ีสุดในหัวขอ้มีการจดัวางเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ 

เป็นระเบียบ หาสินคา้ไดง้่าย เท่ากบั 3.32 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก  

และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสด ใหร้ะดบัความ

คิดเห็นเฉล่ียมากท่ีสุดในหัวขอ้มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ เท่ากบั 4.52 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

และใหร้ะดบัความคิดเห็นเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในหัวขอ้ใชด้ารา นกัร้อง นกัแสดง เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการ

นาํเสนอสินคา้ เท่ากบั 2.71 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

 



 

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว 

 สรุปผลการศึกษา ขอ้มูลกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ในภาพรวมท่ากบั 3.99 อยู่ใน

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 ด้านขั้นตอนการรับรู้ปัญหา มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายหัวขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ืออาหารสุนัขและแมวจากตลาดสด  

ให้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียมากท่ีสุดในหัวขอ้ซ้ืออาหารสุนัขและแมว เพื่อตอ้งการให้สัตวเ์ล้ียงมี

ร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ เท่ากบั 4.66 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และให้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดในหัวขอ้ซ้ืออาหารสุนขัและแมว เพื่อตอ้งการเปล่ียนรสชาติของอาหารให้กบัสัตวเ์ล้ียง เท่ากบั 

3.78 อยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านขั้นตอนการค้นหาข้อมูลมีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย เท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายหัวขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ืออาหารสุนัขและแมวจากตลาดสด 

ให้ระดับความคิดเห็นเฉล่ียมากท่ีสุดในหัวข้อก่อนซ้ือได้หาข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  

จากส่ือต่าง ๆ เท่ากบั 3.45 อยู่ในระดบัมาก และให้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ในหัวขอ้ก่อน

ซ้ือไดส้อบถามขอ้มูลจากคนใกลชิ้ดท่ีเคยซ้ืออาหารสุนขัและแมวมาก่อน เท่ากบั 3.10 อยู่ในระดบั

ปานกลาง 

 ดา้นขั้นตอนการประเมินทางเลือก มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.16 อยู่ในระดบั

มาก และเม่ือพิจารณารายหัวขอ้ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสด ใหร้ะดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียมากท่ีสุดในหัวขอ้ตราสินคา้และคุณภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและ

แมว เท่ากบั 4.42 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และใหร้ะดบัความคิดเห็นเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในหัวขอ้รูปลกัษณ์

และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ เท่ากบั 3.67 อยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.11 อยู่ในระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณารายหวัขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสด ใหร้ะดบัความ

คิดเห็นเฉล่ียมากท่ีสุดในหัวขอ้การเดินทางสะดวก อยู่ใกลบ้า้น มีท่ีจอดรถ เป็นตน้ เท่ากับ 4.54  

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และให้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในหัวขอ้ตลาดสดมีสินคา้ให้เลือกท่ี

หลากหลาย เช่นเดียวกนักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืน ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายอาหารสุนัข

หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้เท่ากบั 3.70 อยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.13 อยู่ในระดบั

มาก และเม่ือพิจารณารายหัวขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสด ใหร้ะดบั

ความคิดเห็นเฉล่ียมากท่ีสุดในหัวขอ้มีความพึงพอใจต่ออาหารสําเร็จรูปสุนขัและแมว เท่ากบั 4.38 



 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และให้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในหัวขอ้จะแนะนาํให้คนใกลชิ้ดไป

ซ้ืออาหารสุนขัและแมวในตลาดสด เท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนท่ี 5 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของ           

ผู้เลีย้งสัตว์จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผูเ้ล้ียง

สัตว์จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา  

(P=0.011) อาชีพ (P=0.014) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (P=0.001) มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สุนขัและแมว อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นเพศ (P=0.206) อายุ (P=0.343)

สถานภาพสมรส (P=0.834) ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว 

 ส่วนท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สุนัขและแมวของผู้เลีย้งสัตว์จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและ

แมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์

การตลาดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ (P<0.001,ประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากับ 0.487) กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

(P<0.001, สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.340) กลยุทธ์การตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (P<0.001, สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.405) กลยุทธ์การตลาดด้าน

สถานท่ีจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ (P<0.001, สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั 0.365 ) กลยทุธก์ารตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ(P<0.001, สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.217) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 

 1.   ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูซ้ื้ออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000-20,000 บาท ซ่ึงผูซ้ื้อ

กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการการหาซ้ือของอุปโภค บริโภค

ของภายในครอบครัว เป็นวยัท่ีมีความเป็นผูใ้หญ่มีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง มีความสามารถในการใช้

จ่ายและตัดสินใจซ้ือได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธินี ภักดีวงศ์ชัย (2561)  

ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เก่ียวกบั

สุนัขในร้านเพ็ทช็อป ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่



 

เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี และการศึกษาของ  

ศิวพร เท่ียงธรรม (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค

กลุ่ม Pet Parents พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และการศึกษาของมลนภา โฉมงาม 

(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัสําเร็จรูปในโซนเพท็ แอนด์ การ์เดน 

ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน  

15,000-20,000 บาท 

 2.   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล้ียงสุนัขและแมว พบว่าผูซ้ื้ออาหารสุนัขและแมว

จากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เล้ียงสุนขั เพราะว่านอกจากสุนขัจะเป็น

สัตวเ์ล้ียงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นหรือแกเ้หงาแลว้ ยงัสามารถช่วยเฝ้าบา้น คอยเตือนหรือใหส้ัญญาณเวลา

ท่ีมีบุคคลแปลกหนา้มาท่ีบา้น ป้องกนัโจรขโมยไดเ้ป็นอย่างดี ผูซ้ื้ออาหารสุนัขและแมวจากตลาด

สดนิยมเล้ียงสุนัขและแมว ไม่เกิน 2 ตวั เน่ืองจากสามารถดูแลได้ทัว่ถึง และนิยมใช้อาหารเล้ียง

สุนขั/แมว เป็นอาหารสาํเร็จรูปแบบแหง้ ชนิดเมด็ เน่ืองจากมีความสะดวก หาซ้ือไดง้่าย และไม่ตอ้ง

เสียเวลาเตรียมอาหาร มีความถ่ีในการซ้ือ 3-4 คร้ังต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังเท่ากับ 

101-300 บาท เน่ืองจากตอ้งการอาหารท่ีมีคุณภาพสดใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งตลาดสดอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีพกั

อาศยั มีความสะดวกสบายในการเดินทางและเลือกซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิวพร เท่ียงธรรม 

(2561) ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Pet Parents 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เล้ียงสุนัข และการศึกษาของอมัพิกา จงเจริญสุข 

(2560) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสตัวเ์ล้ียงสาํเร็จรูป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารเมด็แบบแหง้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กญัจพร วงศศิ์ริสิน (2557) 

ท่ีศึกษาเร่ืองคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัแบบธรรมชาติและพรีเม่ียม 

(Natural & Premium) ตราผลิตภัณฑ์สินค้าวีแคร์ยู (V CARE U) ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพ  

มหานคร  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือน  

มีค่าใช้จ่ายอาหารสุนัข มากกว่า 900 บาทขึ้นไป และการศึกษาของ ศุภาวีร์ มงคลชาติ (2560)  

ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์สัตว์

เล้ียงสาํหรับแมวของผูบ้ริโภคท่ีเล้ียงแมวในประเทศไทย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการ

ซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับแมว 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับแมวต่อ

คร้ังมากกวา่ 500 บาท 



 

 3.   ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูซ้ื้ออาหารสุนัขและแมวจากตลาด

สด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมเท่ากบั 3.86 อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามลาํดับ  

คือ ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 

ตามลําดับ ทั้ ง น้ี เป็นเพราะผู ้ซ้ือมีความต้องการสินค้า ท่ี มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วน  

และประโยชน์ต่อสัตวเ์ล้ียงเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของการศึกษาของตรีรัตน์ อรอมรรัตน์ 

(2559) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวสําเร็จรูประดบัพรีเม่ียม 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวสําเร็จรูประดับ 

พรีเม่ียม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร

แมวระดบัพรีเม่ียมมากท่ีสุด และการศึกษาของ มลนภา โฉมงาม (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปในโซนเพ็ท แอนด์  การ์ เดน ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค  

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด  

 4.   ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว พบว่า ผูซ้ื้ออาหารสุนัขและ

แมวจากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวในภาพรวมท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับ  

คือ ดา้นขั้นตอนการรับรู้ปัญหามากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพของสัตวเ์ล้ียง ดงันั้นผูซ้ื้อจะเลือก

ซ้ืออาหารท่ีทําให้สุนัขและแมวมีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นอันดับแรก อันดับท่ีสองคือ 

ดา้นขั้นตอนการประเมินทางเลือก ผูซ้ื้อจะเน้นสินคา้ท่ีดีและมีคุณภาพท่ีตนเองมีความเช่ือมัน่ใน 

ตราสินคา้เป็นหลกั อนัดบัท่ีสามคือ ดา้นขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อจะเลือกซ้ือในตลาดสดท่ีมี

การเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน มีท่ีจอดรถ อันดับท่ีส่ีคือ ด้านขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซ้ือ  

เ ม่ือผู ้ซ้ือสินค้าไปแล้วผู ้ซ้ือจะต้องมีความพึงพอใจต่อสินค้านั้ นด้วย และอันดับสุดท้ายคือ 

ด้านขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ผูซ้ื้อนิยมท่ีจะไปสอบถามสินคา้ท่ีร้านมากกว่าท่ีจะหาข้อมูลด้วย

ตนเอง จึงทําให้ผูซ้ื้อให้ระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว  

ดา้นขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล นอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปิยนนัท ์ศรีเกตุ (2558) ท่ีศึกษา

พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจซ้ือของขบเคี้ยวสําหรับสุนขัของผูเ้ล้ียงสุนขั พบว่า เหตุผลท่ีทาํให้

ตอ้งการซ้ือของขบเคี้ ยวสําหรับสุนัขให้กับสุนัขนั้น เพราะตอ้งการดูแลให้ดีท่ีสุด ในการคน้หา

ขอ้มูลก่อนซ้ือมกัจะรับขอ้มูล ณ จุดซ้ือ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมาจากผูผ้ลิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านขอ้มูลบน

ซอง หรือการถามเพิ่มเติมจากผูข้าย ผูเ้ล้ียงสุนขัเลือกของขบเคี้ยวท่ีมีการบรรจุอยู่ในซองหรือกล่อง

ท่ีสวย ดูดี ทนัสมยั ทาํใหมี้ความรู้สึกวา่ของขบเคี้ยวนั้นน่าเช่ือถือเช่ือมัน่ในคุณประโยชน์  



 

 5.   ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว จากตลาด

สด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว โดยผูซ้ื้อท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท่ีมัน่คงไม่ว่าจะเป็น อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ ในขณะท่ีผูซ้ื้อท่ีมีระดับการศึกษาตํ่าระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รับจ้างทั่วไป ส่งผลให้ผูซ้ื้อท่ีมีการศึกษาตั้ งแต่

ปริญญาตรีขึ้นไปมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูง มีความพร้อมในการใชจ่้ายซ้ืออาหารสุนขัและแมว มีการ

ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยู่เป็นประจาํทาํให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดง้่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป (2562) พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมยุคดิจิทลัหรือคนในวยัทาํงาน

ยุค 4.0 มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมในดา้นเทคโนโลยี คนกลุ่มน้ีมกัใชเ้วลาว่างในการท่องโลก

ออนไลน์ หากิจกรรมท่ีช่ืนชอบเห็นไดจ้ากผลการสํารวจท่ีพบว่าคนส่วนใหญ่ชอบท่องอินเตอร์เน็ต

กว่าร้อยละ 87 ยกตวัอย่างเช่น การใช้กูเกิล (Google) เฟสบุ๊ก (Facebook) ไอจี (IG ) และทวิตเตอร์ 

(Twitter) เป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์คุณสมบติัของสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัสัตวเ์ล้ียง เนน้ความสะดวก 

รวดเร็วในการเลือกซ้ือ เม่ือเกิดความพึงพอใจในการใชสิ้นคา้ จะทาํการแนะนาํ บอกต่อ และกลบัไป

ซ้ือซํ้ า จึงทาํให้ให้ผูซ้ื้อกลุ่มท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ท่ีประกอบอาชีพท่ีมัน่คงและมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงมีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินซ้ืออาหารสุนัขและแมวสูงกว่า 

ผูซ้ื้อท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพไม่มัน่คง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ตํ่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มลนภา โฉมงาม (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารสุนขัสําเร็จรูปในโซนเพ็ท แอนด์ การ์เดน ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

พบว่าลูกค้าท่ีซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป โซนเพ็ท แอนด์ การ์เดน ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค  

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน และการศึกษาของ

ตรีรัตน์ อรอมรรัตน์ (2559) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวสําเร็จรูประดบัพรีเม่ียม 

พบว่า ปัจจยัดา้นอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามสมรส มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวสาํเร็จรูประดบัพรีเม่ียม ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยั

ดา้นเพศ อายุ และสถานภาพสมรสของผูซ้ื้อไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและ

แมวจากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ เบญจวรรณ  

เสาวรัตน์ (2556) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงในกรุงเทพมหานคร พบว่า

ปัจจยัดา้นเพศ และสถานภาพทางครอบครัว ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงสาํเร็จรูป  

และการศึกษาของ ศุภาวีร์ มงคลชาติ (2560) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี



 

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์สัตว์เล้ียงสําหรับแมวของผูบ้ริโภคท่ีเล้ียงแมวใน

ประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ และอาย ุไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงสาํหรับแมว 

 6.   ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัข

และแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ กลยทุธ์การตลาดใน

ภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือในทิศทางบวก หากผูซ้ื้อมีระดบัความคิดเห็น

ต่อกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น จะทาํให้ระดบัความคิดเห็นต่อของกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สุนขัและแมวของผูเ้ล้ียงสัตวจ์ากตลาดสดจะมากขึ้นตามไปดว้ย การท่ีสินคา้มีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จกั และมีขนาดท่ีหลากหลายมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูซ้ื้อได ้ทาํให้ผูซ้ื้อมีความมัน่ใจในตวัสินคา้ ผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพและปริมาณสินคา้ ท่ีมีความคุม้ค่าเป็นหลกั นอกจากน้ีสถานท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งอยู่ในทาํเล

ท่ีตั้งท่ีสะดวก สามารถหาไดง้่าย มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ และภายในร้านมีการจดัวางเรียงสินคา้เป็น

หมวดหมู่เป็นระเบียบ เพื่อท่ีจะหาสินเคา้ได้ง่าย รวมถึงการท่ีร้านคา้มีการจดัโปรโมชั่นลดราคา

สินค้า แถมสินค้า หรือมีพนักงานคอยให้ความรู้เก่ียวกับอาหารสุนัขและแมว จะช่วยให้ผูซ้ื้อมี

กระบวนการซ้ือท่ีดีทุกขั้ นตอน  สอดคล้องกับการศึกษาของอัมพิกา จงเจริญสุข (2560)  

ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงสําเร็จรูป พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  

และการศึกษาของ มลนภา โฉมงาม (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั

สําเร็จรูปในโซนเพ็ท แอนด์ การ์เดน ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์

ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

และการศึกษาของ สุทธินี ภกัดีวงศ์ชยั (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าเก่ียวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย 

และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เก่ียวกบัสุนขัในร้านเพท็ช็อปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวของผูบ้ริโภคจาก

ตลาดสด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1.   กลยุทธ์ทางการตลาดในทุกดา้น (ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย  

และดา้นส่งเสริมการตลาด) มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

ผูห้ญิงอยู่ในวยัผูใ้หญ่ท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี เพื่อรักษากลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายน้ี หรือให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า รวมไปถึงทาํอย่างไรให้กลุ่มลูกคา้อ่ืน ๆ เกิดการ

ซ้ือสินค้ามากขึ้ นในอนาคต ควรนํากลยุทธทางการตลาดไปปรับประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

     1.1   ด้านผลิตภัณฑ์ ควรนําผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียง ตราสินค้าเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

มีความไวว้างใจได ้เพื่อให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายน้ีมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงจะทาํให้

สัตว์เล้ียงไดรั้บสารอาหารท่ีดีมีประโยชน์ มีการเจริญเติบโตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับวยั  

ซ่ึงกลุม่เป้าหมายน้ีมีความพร้อมท่ีจะตดัสินใจซ้ือเม่ือมีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้   

     1.2   ดา้นราคา ควรตั้งราคาสินคา้ท่ีมีความเหมาะระหวา่งคุณภาพกบัปริมาณสินคา้  

ไม่ควรมีราคาท่ีแพงเกินกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผล

ต่อดีการท่ีมีลูกคา้กลุ่มใหม่เพิ่มนอกเหนือจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมไปถึงการมีป้ายแสดงราคา

สินค้าท่ีมีความชัดเจน เพราะถ้าไม่มีป้ายแสดงราคาสินค้าลูกค้าอาจเกิดความลังเล หรือถูก

เปรียบเทียบว่าสินคา้มีราคาท่ีถูกหรือแพงว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืน ๆ หรือไม่ ดงันั้นแลว้ควรมี

ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมและมีป้ายแสดงราคาสินคา้ท่ีชัดเจน เพื่อท่ีจะช่วยในการตดัสินคา้ซ้ือของ

ลูกคา้ไดดี้ขึ้น 

     1.3   ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ท่ีตั้งอยูใ่นตลาดสดควรมีการจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ 

 มีระเบียบเรียบร้อย และมีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้ลูกคา้สามารถหาสินคา้ หรือสามารถหยบิจบั

สินคา้ได้ง่าย และรวมไปถึงตลาดสดควรมีพื้นท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสําหรับลูกคา้ท่ีใช้รถยนต์และ

รถจกัรยานยนต ์เพื่อรองรับและอาํนวยความสะดวกกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย 

     1.4   ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้หรือแถมสินคา้

ตวัอย่างในวนัสําคญัต่าง ๆ ของสัตวเ์ล้ียง ยกตวัอย่างเช่น วนัรักสัตวเ์ล้ียงโลก (Love Your Pet Day) 

ตรงกบัวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ของทุกปี วนัสุนขัแห่งชาติ (National Dog Day) ตรงกบัวนัท่ี 26 มีนาคม

ของทุกปี และวนัแมวสากล (International Cat day) ตรงกบัวนัท่ี 8 สิงหาคมของทุกปี  เพื่อเป็นการ

กระตุน้การซ้ือและการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ี



 

มีความหลากหลาย ยงัรวมไปถึงผูข้ายหรือพนักงานขายควรมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับสัตว์เล้ียง 

เพื่อท่ีจะสามารถใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลดีทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและง่าย

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 สรุปในการท่ีจะรักษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายและกลุ่มลูกคา้อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการซ้ือมาก

ขึ้นในอนาคต กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นลว้นมีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุนขัและแมว แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นขึ้นอยู่กบัผูข้ายหรือพนักงานขายจะสามารถนาํเอากลยุทธ์ทาง

การตลาดไปปรับประยกุตใ์ชอ้ยา่งไรเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจในสภาวะท่ีมีการแข่งขนักนัสูงและมีช่องทางการ

จดัจาํหน่ายอาหารสุนขัและแมวท่ีหลากหลาย 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1.    ควรมีการขยายขอบเขตของการศึกษาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น  

โดยทาํการศึกษาต่อยอดจากกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผูบ้ริโภคจากตลาด

สด ไปยงัสัตวเ์ล้ียงประเภทอ่ืน ๆ หรือทาํการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัว่ามีความสอดคลอ้ง เหมือน

หรือแตกต่างกนัอยา่งไรกบังานวิจยัในปัจจุบนั 

 2.   กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้ นควร

ทาํการศึกษาต่อยอด ในเร่ืองของกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสามารถเจาะลึกหรือนาํเอาดา้นใด

ดา้นหน่ึงของกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีความน่าสนใจ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบักลยุทธ์การ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงอาจจะไดรั้บขอ้มูลท่ีน่าใจมาก

ยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม  

 

 เร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวของผู้บริโภคจากตลาดสดในเขต 

                       อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามชุดน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาแบบการคน้ควา้อิสระ (Independent 

Study) ของหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชา การตลาด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัในหัวขอ้ 

“กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากตลาดสดของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่” สําหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามน้ี ผูท้าํวิจยัขออนุญาตนาํไปใช้เพื่อ

การวิจยัประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตฯ เท่านั้น โดยจะเก็บขอ้มูลของ

ท่านไวเ้ป็นความลบัและไม่นาํขอ้มูลไปเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน จึงใคร่ขอ

ความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน เพื่อเป็น

วิทยาทานและเพื่อใหผ้ลการวิจยัในคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถปุระสงค ์ผูวิ้จยัใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็น

อยา่งยิง่ ท่ีไดเ้สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 โดยแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ีคือ 

   ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเล้ียงสุนขัและแมว 

   ตอนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   

   ตอนท่ี 4 กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัและแมว 
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 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  เพียงคาํตอบเดียว ใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 

 1. เพศ 

   1. ชาย     2. หญิง  

 2. อาย ุ

   1. ตํ่ากวา่ 20 ปี    2. 20 – 30 ปี 

   3. 31 – 40 ปี     4. 41 – 50 ปี 

   5. มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป 

 3. สถานภาพ 

   1. โสด     2. สมรส 

   3. หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 4. ระดบัการศึกษา 

   1. ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 

   3. ปริญญาโท    4. สูงกวา่ปริญญาโท 

 5. อาชีพ 

   1. นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา   2. ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   3. พนกังานบริษทัเอกชน   4. ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 

   5. รับจา้งทัว่ไป    6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................... 

 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   1. ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  2. 10,001 – 20,000 บาท 

   3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,000 บาทขึ้นไป 
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 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลีย้งสุนัขและแมว 

 คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  เพียงคาํตอบเดียว ใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 

 7. ปัจจุบนัท่านเล้ียงสุนขัหรือแมว 

   1. สุนขั    2. แมว    3. ทั้งสุนขัและแมว 

 8. จาํนวนสุนขั/แมวท่ีท่านเล้ียง 

   1. 1 - 2 ตวั    2. 3 - 4 ตวั   3. มากกวา่ 5 ตวั 

 9. อายขุองสุนขั/แมวท่ีท่านเล้ียงอยูโ่ดยเฉล่ีย 

   1. หยา่นม - 12 เดือน      2. มากกวา่ 1 ปี – 3 ปี 

   3. มากกวา่ 3 ปี – 6 ปี      4. มากกวา่ 6 ปีขึ้นไป 

 10. วตัถุประสงคข์องท่านในการเล้ียงสุนขั/แมวเพื่อ 

   1. เพื่อเป็นเพื่อนแกเ้หงา/เป็นเพื่อนเล่น  2. เพื่อเฝ้าบา้น/ป้องกนัทรัพยสิ์น 

   3. เพาะพนัธุ์เพื่อจาํหน่าย   4. เพื่อการประกวด/แข่งขนั 

   5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................. 

 11. ท่านนิยมเล้ียงสุนขั/แมวแบบใด 

   1. เล้ียงพนัธุ์แท ้     2. เล้ียงพนัธุ์ผสม 

 12. ขนาดของพนัธุ์สุนขั/แมวท่ีเล้ียง 

   1. ขนาดเลก็   2. ขนาดกลาง  3. ใหญ่ 

   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................ 

 13. อาหารท่ีทา่นนิยมใชเ้ล้ียงสุนขั/แมว 

  1. อาหารสาํเร็จรูปแบบแหง้ ชนิดเมด็ (โปรดระบุยีห่อ้ท่ีท่านซ้ือ.............) (ทาํต่อขอ้ 14.) 

  2. อาหารสาํเร็จรูปแบบเปียก (โปรดระบุยีห่อ้ท่ีท่านซ้ือ..........................) (ทาํต่อขอ้ 15.) 

  3. อาหารปรุงเอง (ขา้มไปทาํขอ้ 17.) 
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 14. ปริมาณอาหารสาํเร็จรูปแบบแหง้ ชนิดเมด็เฉล่ียท่ีท่านซ้ือในแต่ละคร้ัง 

   1. คร่ึงกิโลกรัม    2. 1 – 2 กิโลกรัม 

   3. 3 – 4 กิโลกรัม    4. มากกวา่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป 

 15. ปริมาณอาหารสาํเร็จรูปแบบเปียก เฉล่ียท่ีท่านซ้ือในแต่ละคร้ัง 

   1. 1-2 ซองหรือกระป๋อง   2. 3-4 ซองหรือกระป๋อง 

   3. 5-6 ซองหรือกระป๋อง   4. มากกวา่ 6 ซองหรือกระป๋องขึ้นไป 

 16. ความถ่ีในการซ้ืออาหารสุนขั/แมวต่อเดือน 

   1. 1 – 2 คร้ังต่อเดือน    2. 3 – 4 คร้ังต่อเดือน 

   3. 5 คร้ังต่อเดือนขึ้นไป 

 17. ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารสุนขั/แมวแต่ละคร้ังๆ ละก่ีบาท 

   1. ไม่เกิน 100 บาท    2. มากกวา่ 100 – 300 บาท 

   3. มากกวา่ 300 – 600 บาท   4. มากกวา่ 600 บาทขึ้นไป 

 18. เหตุผลท่ีท่านมกัซ้ืออาหารสุนขั/แมว จากร้านคา้ในตลาดสด 

   1. ใกลบ้า้น/ท่ีพกัอาศยั   2. สินคา้มีราคาถูกกวา่ 

   3. สินคา้มีความหลากหลาย   4. ประหยดัเวลาในการเดินทาง 

   5. มีอาหารแบบแบง่บรรจุทาํใหส้ามารถซ้ือไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

   6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................... 
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 ตอนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  เพียงคาํตอบเดียว ใหต้รงกบัความเป็นจริง 

    โดยท่ี 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มาก 

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. ตราสินคา้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั      

2. สินคา้มีสารอาหารท่ีจาํเป็นและครบถว้น      

3. เป็นสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัของสุนขัและแมว      

4. มีฉลากแสดงขอ้มูล รายละเอียด ส่วนประกอบท่ีชดัเจน      

ด้านราคา 

1. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ      

2. ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ      

3. มีป้ายแสดงราคาบอกไวช้ดัเจน      

4. มีราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืน ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ 

ร้านขายอาหารสุนขั ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

     

สถานท่ีจําหน่าย 

1. มีการจดัวางเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ หาสินคา้ได้

ง่าย 

     

2. สถานท่ีจาํหน่ายอาหารสุนขั/แมว มีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ      

3. สถานท่ีจาํหน่ายอยูใ่นทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวก สามารถหาไดง้่าย      

การส่งเสริมการตลาด 

1. มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้      

2. มีการจดัโปรโมชัน่แถมสินคา้      

3. มีพนกังานคอยให้ความรู้เก่ียวกบัอาหารสุนขัและแมว      

4. การใชด้ารา นกัร้อง นกัแสดง เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการนาํเสนอ

สินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

     

5. การจดักิจกรรมพิเศษตามช่วงเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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 ตอนท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว 

 คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  เพียงคาํตอบเดียว ใหต้รงกบัความเป็นจริง 

    โดยท่ี 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด  
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มาก 

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 

1. ท่านซ้ืออาหารสุนขัและแมว เพ่ือตอ้งการให้สัตวเ์ล้ียงมีร่างกายท่ี

แขง็แรง สมบูรณ์ 

     

2. ท่านซ้ืออาหารสุนัขและแมว เพ่ือต้องการเปล่ียนรสชาติของ

อาหารให้กบัสัตวเ์ล้ียง 

     

3. ท่านซ้ืออาหารสุนขัและแมว เพราะตอ้งการประหยดัเวลาในการ

เตรียมอาหารให้สัตวเ์ล้ียง 

     

4. ท่านซ้ืออาหารสุนขัและแมว เพ่ือให้เหมาะสมกบัช่วงวยัของสัตว์

เล้ียง 

     

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

1. ก่อนซ้ือท่านได้สอบถามขอ้มูลจากคนใกล้ชิดท่ีเคยซ้ืออาหาร

สุนขัและแมวมาก่อน 

     

2. ก่อนซ้ือท่านทําการสํารวจราคาและสอบถามจากร้านค้าท่ี

จาํหน่ายอาหารสัตว ์

     

3. ก่อนซ้ือท่านหาขอ้มูล ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ จากส่ือ 

ต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หนงัสือ เป็นตน้ 

     

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

1. ตราสินค้าและคุณภาพมีผลต่อความเช่ือมั่นทําให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือ 

     

2. ราคาและปริมาณมีความคุม้ค่าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ      

3. รูปลกัษณ์และขนาดของบรรจุภณัฑ์ ทาํให้เกิดความสนใจส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมว ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มาก 

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ 

1. ท่านตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขและแมวในตลาดสด เพราะการ

เดินทางสะดวก อยูใ่กลบ้า้น มีท่ีจอดรถ เป็นตน้ 

     

2. ร้านจาํหน่ายอาหารสุนขัและแมวในตลาดสด มีสินคา้ให้เลือกท่ี

หลากหลาย เช่นเดียวกนักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืน ๆ เช่น ร้าน

สะดวกซ้ือ ร้านขายอาหารสุนขั ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ 

เป็นตน้ 

     

3. ผูข้าย/พนักงาน มีการบริการเป็นกันเองและให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน ์

     

ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

1. ท่านมีความพึงพอใจต่ออาหารสาํเร็จรูปสุนขัและแมว      

2. ท่านจะแนะนาํให้คนใกลชิ้ดไปซ้ืออาหารสุนขัและแมวใน 

ตลาดสด 

     

3. ท่านจะกลบัมาซ้ืออาหารสุนขัและแมวจากร้านคา้เดิม      
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ประวัติผู้วิจัย 

 

 

ช่ือ-นามสกุล นายโชติวิทย ์ กุ่ยแกว้ 

 

วัน เดือน ปีเกดิ  16 มกราคม 2526 

 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 382 หมู ่1 ตาํบลนานอ้ย อาํเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน รหสัไปรษณีย ์55150 

 

ประวัติการศึกษา              พ.ศ. 2545   ศิลปศาสตร์บณัฑิต 

โปรแกรมวิชา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   

                                                                      มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 

ประสบการณ์การทํางาน พ.ศ. 2549 - 2550 พนกังานตอ้นรับ 

    โรงแรม ซิต้ีปาร์ค น่าน 

 พ.ศ. 2550 - 2551 พนกังานตอ้นรับ 

    โรงแรม ดีลกัษ ์เฮา้ส์ เชียงใหม ่

 พ.ศ. 2551 – 2560 พนกังานดูแลลูกคา้ 

     มิสเตอร์ แมคแคนิค รถเช่า เชียงใหม ่

 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
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