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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ               

อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูผูบ้รโิภค ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 396 คน โดยจ าแนกตามขอ้มลูสว่นตวัของผูบ้รโิภค สว่นประสม
ทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ด โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่              
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตก ต่าง            
โดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใช ้การวเิคราะหส์มการ
ถดถอยเชงิซอ้น จากการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร ในด้านปรมิาณการซื้อ           
ต่อครัง้ ในทศิทางตรงขา้ม และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูป
ชนิดเมด็ของในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 7.1 

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม              
การซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือน               
ในทศิทางเดยีวกนั และดา้นราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ ในทศิทางตรงขา้ม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 21.3 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to study the marketing mix influencing on consumers’ purchasing 
on cat dry foods in Bangkok metropolitan area. The questionnaire is constructed and used as a tool to 
collect data to the 396 samples group is comprised of personal data, marketing mix and consumers’ 
purchasing behavior on cat dry foods. The statistic analysis in term of percentage, mean, standard 
deviation, independent t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis. The research results are 
marketing mix in the aspects of price and promotion influence on consumers’ purchasing behavior in the 
dimension of a purchasing quantity per time of cat dry foods in Bangkok metropolitan area in the opposite 
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direction. Place aspect influences in the same direction at statistically significant level 0.01. This can be 
explained by 7.1 percent. 

Marketing mix in the aspects of product and place influence on consumers’ purchasing behavior 
in the dimension of a purchasing expense per month of cat dry foods in Bangkok metropolitan area in the 
same direction. Price aspect influence in the opposite direction at statistically significant level 0.01. This 
can be explained by 21.3 percent. 
 
Keyword: Marketing mix, Purchasing behavior, Cat dry foods 
 
บทน า 

ช่วง 10 ปีมานี้ จะเห็นได้ว่าผู้คนในบ้านเรานิยมเลี้ยงสุนัขและแมวมากขึน้ และเป็นแนวโน้มของโลก             
เลยทเีดยีว มผีู้ประกอบการจ านวนไม่น้อยหนัมาท าผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองตลาดนี้กนัเป็นจ านวนมาก เพราะ               
มมีูลค่ามหาศาล เนื่องจากผู้เลี้ยงสุนัขและแมวเหล่านี้มกี าลงัซื้อสูง (เสน้ทางเศรษฐ ี 2557: สบืค้นออนไลน์เมื่อ               
28 สงิหาคม 2558) ดูอย่างงาน “Pet Expo Thailand 2014” ซึง่จดัขึน้ทีศู่นยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์แมว้่าจะจดัขึน้
ในช่วงทีม่เีหตุการณ์บา้นเมอืงตงึเครยีด แต่กลบัพบว่าบรรดาคนรกัหมา รกัแมว จูงสตัวเ์ลีย้งมาเดนิเล่นเลอืกซื้อ
สนิคา้กนัอย่างคกึคกั (N.C.C. Exhibition Organizer 2557: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 28 สงิหาคม 2558) 

สาเหตุทีค่นหนัมานิยมเลีย้งสตัวเ์พิม่ขึน้ มหีลายสาเหตุ อาท ิคนแต่งงานชา้ลง อยู่เป็นโสดมากขึน้  ไม่ว่า
จะโสดแบบไม่แต่งงาน โสดแบบหย่ารา้ง หรอืโสดแบบคู่ชวีติถงึแก่กรรม บางคู่แต่งแลว้ไม่มลีูกกห็นัมาเลีย้งสัตว์
เป็นหนึ่งในครอบครวั นอกจากนี้ยงัมีกลุ่มเพศที่สามและกลุ่มผู้สูงอายุที่เลี้ยงเพื่อทดแทนการมีลูกหรือให้อยู่                
เป็นเพื่อน ความนิยมในการเลีย้งสตัวข์องคนไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ทุกปี โดยดูไดจ้ากมลูค่าผลติภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง 
โดยปี 2556 มีการเติบโต 10-15%  นับเป็นมูลค่า 11,000 ล้านบาท และน่าจะเติบโตแบบนี้อีกต่อไป (กรุงเทพ
ธุรกจิ 2557: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 28 สงิหาคม 2558) ซึง่ในปัจจุบนัเจา้ของสตัวเ์ลีย้ง กห็นัมาใชอ้าหารสตัวส์ าเรจ็รปู
เพิม่มากขึน้ เพราะว่าสะดวก และมคีุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัสตัวเ์ลีย้งชนิดนัน้ๆ 

ถึงแม้ว่าน้องหมายังเป็นสตัว์เลี้ยงยอดนิยมอันดับ 1 แต่ในขณะเดียวกันเทรนด์ของน้องแมวก าลงั                 
ไล่ตามมาตดิๆ จนคาดกนัว่าในอกี 2-3 ปี สดัส่วนจะเป็น 50-50 เลยทเีดยีว (Maketeer 2558: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 
21 พฤษภาคม 2560) ซึ่งในช่วงหลังมีคนหนัมาเลี้ยงแมวมากขึ้นเพราะดูแลง่าย และเหมาะกับการอยู่อาศยั               
ในคอนโดมเินียม รวมถงึมขีอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัแมวมากขึน้ เช่น แฟนเพจเกีย่วกบัแมว “ทูนหวัของบ่าว” มคีน
ตดิตามมากมายกว่า 3 ลา้นคน จนเกดิปรากฏการณ์ “แมวเซเลบรติี้” การเลีย้งแมวจงึเป็นเทรนดท์ีม่าแรง ท าให้
ธุรกจิเกีย่วกบัน้องแมวขายดไีปดว้ย (Positioningmag 2557: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 28 สงิหาคม 2558)  

ทัง้นี้ท าใหผู้้ประกอบการธุรกจิอาหารแมวเลง็เหน็ถงึโอกาสของตลาดทีม่กีารเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และต้องท าการโฆษณาเพื่อให้เจ้าของสตัว์เลี้ยงได้รู้ว่าเจ้าเหมยีวจะมี
สุขภาพที่ดีได้ก็ต้องได้รบัอาหารที่มคีุณภาพที่ดีเช่นกนั เป็นการตอกย ้าให้เจ้าของเลี้ยงแมวโดยการให้อาหาร
ส าเรจ็รูป ซึง่มทีัง้แบบอาหารเมด็และอาหารเปียก ซึง่ขอ้ดขีองการเลอืกใหอ้าหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ สามารถ
เก็บไว้ได้นานกว่า มีราคาถูกกว่าอาหารแมวชนิดเปียก และยังมี Ideal Balance คือมีสารอาหารที่เหมาะสม
ครบถว้น เพื่อสขุภาพของเจา้เหมยีวทีร่กั (Kingkong Petshop 2560: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2560) 
จากที่กล่าวมาขา้งต้น ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษา “ ส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม             
การซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากในพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร 
มเีทรนดส์ดัส่วนตลาดอาหารแมวส าเรจ็รูปทีเ่พิม่ขึน้ และความนิยมในการเลีย้งแมวทีใ่หอ้าหารส าเรจ็รูปชนิดเมด็            
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ก็มีมากขึ้นเช่นกนั รวมไปถึงมกีารจดังานเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยงประจ าปีในทุกๆปี เหมาะต่อการส ารวจเกบ็ขอ้มูล              
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของคนเลีย้งแมวไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซึง่จะน าไปสูค่วามเป็นผูน้ าทางการตลาดอาหารแมวส าเรจ็รปูต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร               
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน และ
สถานภาพสมรส 

2. เพื่อศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็
ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิด 

ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูป

ชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร” มกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

พฤติกรรมการซ้ืออาหาร

แมวส าเรจ็รปู ชนิดเมด็ของ

คนเล้ียงแมว 

ในกรงุเทพมหานคร 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัการศกึษา 

 อาชพี 

 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 

 สถานภาพสมรส 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลติภณัฑ ์

 ดา้นราคา 

 ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย 

 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวความคดิ 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ส่วนตวัเฉลีย่         

ต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมว              

ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย และด้านการ

สง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะตน คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพล              
ต่อผู้รบัสารในการท าสื่อสาร อย่างไรก็ตามในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กนันัน้ จ านวนของผู้รบัสารกม็ี
ปริมาณแตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์ผู้ร ับสารที่มีจ านวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้ร ับสารแต่ละคนได้ 
นอกจากนี้ ผูส้่งสารยงัไม่รูจ้กัผูร้บัสารแต่ละคนด้วย ดงันัน้ วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการวเิคราะหผ์ู้รบัสารที่ประกอบไปด้วย    
คนจ านวนมากกค็อื การจ าแนกผู้รบัสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร (Demography Characteristics) 
ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกจิ การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบตัิ
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มผีลต่อการรบัรู ้การตคีวาม และการเขา้ใจในการสือ่สารทัง้สิน้ (กติมิา สรุสนธ.ิ 2541: 15-17) 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 38-39) กล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึอายุ เพศ วงจรชวีติ
ของครอบครวั การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อนักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพนักบั              
อุปสงค์ (Demand) ในตวัสนิค้าทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาด
ใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไป หรอืลดความส าคญัลง  

Schiffman and Kanuk (1991: 31-34) ได้ก ล่ าว ไว้ว่ า  การแบ่ งส่ วนการตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และอาชีพ 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ  และสถิติที่ว ัดได้ของประชากรจะช่วยในการก าหนด                    
ตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น  

จากแนวคดิและทฤษฎทีีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจะท าการศกึษาเกีย่วกบั ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ 

อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และสถานภาพสมรส เพื่อทีจ่ะไดท้ราบว่ากลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑอ์าหาร

แมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็มลีกัษณะอย่างไร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 53-55) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรอื 

4Ps) เป็นเครื่องมอืทีป่ระกอบดว้ยสิง่ต่างๆ ดงันี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความต้องการของ

ลูกค้าเพื่อให้เกิดความความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล 

ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของผูบ้รโิภค จงึท าใหข้ายได ้การก าหนดกล

ยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงคุณภาพของสินค้า (Quality) ลักษณะของสินค้า (Feature) การออกแบบ 
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(Design) ตราสนิคา้ (Brand name) การบรรจุหบีห่อ (Packaging) ขนาด (Size) บรกิาร (Service) การรบัประกนั 

(Warranties) และการรบัคนื (Returns) เป็นตน้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของผู้บรโิภคมกัจะ

เปรยีบเทยีบกนัระหว่างคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของผลติภณัฑน์ัน้ๆ ดงันัน้การก าหนดกลยุทธด์า้นราคา

ต้องค านึงถงึในเรื่องคุณค่าต้องเหมาะสมกบัราคาทีผู่บ้รโิภคจะรบัรูไ้ด ้โดยพจิารณาในเรื่องต่างๆ ไดแ้ก่ ส่วนลด 

(Discounts) ส่วนยอมให ้(Allowances) ระยะเวลาการช าระเงนิ (Payment period) และระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ 

(Credit terms) เป็นตน้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ เสน้ทางผลติภณัฑท์ีไ่ด้ถูกเปลีย่นมอืออกสู่ตลาดในระบบ

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และยงัมกีจิกรรมทีช่่วยสนับสนุนในการกระจายผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปสู่ผูบ้รโิภคหรอื

ไปสู่ตลาด ประกอบดว้ย การขนส่ง (Transportation) การคลงัสนิคา้ (Warehousing) การเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 

(Storage) และการบรกิารสนิคา้คงคลงั (Inventory Management) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัข้อมูลของสองฝ่าย คือ

ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย                   

ท าการสื่อสาร ซึ่งเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ส าคญั มีดงันี้ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้

พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ 

(Publicity and Public Relations หรอื PR) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

Kotler (1997: 92-94) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบรษิัทใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอือาจหมายถึง  ความ

เกี่ยวข้องของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่ งส่วนประสมทาง

การตลาดจดัเป็นสิง่เรา้ทีน่กัการตลาดสามารถควบคุมและจดัใหม้ขีึน้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่น าเสนอต่อตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได้ การใช้หรอื           

การบรโิภคทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืความจ าเป็น การตดัสนิใจในลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

จะไดร้บัอทิธพิลจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะม ีตวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ 

 2. ราคา (Price) หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลจ่ายส าหรบัสิง่ทีไ่ดม้าซึง่แสดงถงึมลูค่าในรปูแบบ เงนิตราหรอือาจ

หมายถงึจ านวนเงนิ หรอืสิง่อื่นทีจ่ าเป็นต้องใชเ้พื่อใหไ้ด้มาซึง่ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร นักการตลาดต้องตดัสนิใจ           

ในการตัง้ราคา และการปรบัปรุงราคาเพื่อให้มูลค่าในตวัสนิค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า มากกว่าราคาของสนิค้านัน้ 

ดงันัน้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงการยอมรบัของลูกค้าในมูลค่าของผลติภณัฑ์ ต้นทุนของ

สนิคา้และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และสภาวะการณ์ในการแขง่ขนั 

 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถาบนัและกิจกรรม               

ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสนิค้าและบรกิารจากองค์กรไปยงัตลาด การจดัจ าหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คอื ช่องทาง           

การจดัจ าหน่าย และ การกระจายสนิคา้  

 4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มลูระหว่าง ผูข้ายกบัผูซ้ือ้

เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซื้อ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจ เพื่อเตือนความทรงจ า 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิการตลาดที่ส าคญั มดีงันี้  การโฆษณา (Advertising) การส่งเสรมิการขาย (Sales 

Promotion) การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง 

(Online Marketing)  

จากแนวคดิและทฤษฎทีีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจะน าส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของผลติภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มาใช้ศึกษาเพื่อค้นหา

ค าตอบเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดว่าจะมีความสมัพนัธ์และมีอิทธพิลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแมว

ส าเรจ็รปูชนิดเมด็อย่างไร 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Kotler (2000: 160-161) ได้กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็น
การศกึษาถึงเหตุจูงใจที่ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจากการเกดิสิง่ กระตุ้น (Stimulus)             
ที่ท าให้เกดิความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรู้สกึนึกคดิของผู้ซื้อซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องด า  (Buyer’s 
black box) ทีผู่ผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ 
ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสนิใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase 
decision) อกีสิง่หนึ่งที่ส าคญัคอืเราต้องทราบถึงพฤติกรรมผู้บรโิภค ซึ่งมแีนวคดิ 6W 1H จะเป็นตวัช่วยในการ
วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย Who (ใครคอืลูกคา้ของคุณ) What (อะไรคอืสิง่ทีลู่กคา้ต้องการ) Where 
(ลูกค้าคุณอยู่ที่ไหน) When (สนิค้าของคุณจะถูกใช้งานเมื่อไหร่) Why (ท าไมเขาต้องซื้อสนิค้าของคุณ) Whom 
(ใครบา้งทีม่อีทิธพิลในการซือ้) และ How (เขาจะใชส้นิคา้หรอืบรกิารของคุณอย่างไร) 

Kotler (2003: 183) ได้กล่าวถึง ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บริโภค  (Influencing buyer 
behavior) ว่าการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลอย่างสงูจากปัจจยัทางวฒันธรรม  ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยั
สว่นบุคคล และปัจจยัทางจติวทิยา 

จากแนวคดิและทฤษฎีทีก่ล่าวมา ผู้วจิยัจะท าการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูป
ชนิดเมด็ในการวจิยั จะน าทฤษฎีที่เกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎีโมเดลผู้บรโิภค และปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ 
การซื้อของผู้บริโภค มาท าการศึกษาเพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าการที่ผู้บริโภคจะซื้อสนิค้านัน้  มีปัจจยัใดบ้าง            
ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ คนที่เคยเลี้ยงแมวและซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดเพื่อการ           
เลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 396 คน ใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์ 6 แหล่ง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ท าการแบ่งกลุ่ม             
เท่าๆ กนั และวธิกีารเกบ็ตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใหผู้้ตอบแบบสอบถามเป็นผูเ้ขยีน
ค าตอบดว้ยตวัเอง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื ใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคอื ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม           
ทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
สถานภาพสมรส ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภท           
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Rating Scale และส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรม
การซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ 
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 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลและบรรยายลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย การวเิคราะห์
ความแตกต่างโดยการหาค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis) และ            
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใช ้การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 การศกึษาในครัง้นี้ (1) ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 396 คน ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิ มจี านวน 307 
คน (รอ้ยละ 77.53) มอีายุระหว่าง 35-44 ปี จ านวน 202 คน (รอ้ยละ 51.01) มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 
250 คน (รอ้ยละ 63.13) ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 292 คน (รอ้ยละ 73.74) มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 37,800 บาทขึน้ไป จ านวน 228 คน (ร้อยละ 57.58) และสถานภาพโสด จ านวน 251 คน (ร้อยละ 63.38) 
(2) ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก ด้านผลติภณัฑ์ให้ความส าคญัโดยรวมอยู่        
ในระดบัมาก โดยพบว่า ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื สนิคา้คุณภาพด ีไม่เน่าเสยี หรอืเสื่อมคุณภาพง่าย ดา้นราคา              
ใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื ราคาเหมาะกบัคุณภาพสนิคา้ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื สามารถหา
ซื้อได้ง่ายและสะดวก (ใกล้ที่พักอาศัย หรือที่ท างาน หรือมีสาขาจ านวนมาก) และด้านส่งเสริมการตลาด             
ให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า ขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื การให้ขอ้มูลหรอืค าแนะน า
เกี่ยวกบัผลติภณัฑจ์ากพนักงานขาย (3) มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ โดยส่วนใหญ่ซือ้ตรา
สนิคา้ Royal Canin บ่อยทีส่ดุ จ านวน 152 คน (รอ้ยละ 38.38) มปีรมิาณการซือ้ต่อครัง้เฉลีย่เท่ากบั 8.33 กโิลกรมั 
จ านวนครัง้ในการซือ้ต่อเดอืนเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้ต่อเดอืน มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ 1,636.23 บาทต่อเดอืน โดยตวัเอง 
มีอิทธิพลมากที่สุดในการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ด จ านวน 146 คน (ร้อยละ 36.87) ซื้อที่ร้านขาย               
อาหารสตัว ์(Pet Shop) บ่อยทีสุ่ด จ านวน 283 คน (รอ้ยละ 71.46) และสาเหตุส าคญัทีสุ่ดในการซือ้ คอื ใชส้นิคา้
หมด จ านวน 306 คน (รอ้ยละ 77.27) 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร ในดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็
ของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืนแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ          
ทีร่ะดบั 0.01 

ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม  การซื้อ
อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหาร
แมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานคร ในทศิทางตรงขา้ม และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเมด็ของในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.01 ในดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 7.1 
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ตวัแปร B SE(b) Β t Sig. 
(Constant) 
สว่นประสมทางการตลาด 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 
 ดา้นราคา   
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

6.536 
 

0.829 
-3.029 
5.322 
-2.974 

3.343 
 

0.921 
0.878 
1.025 
0.905 

 
 

0.052 
-0.238 
0.385 
-0.214 

1.955* 
 

0.900 
-3.451** 
5.195** 
-3.287** 

0.050 
 

0.369 
0.001 
0.000 
0.001 

r = 0.283  R2 = 0.080   adjusted R2 = 0.071 
 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม            

การซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั และด้านราคา                
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ด ในทิศทางตรงข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.01 ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 21.3 

 
ตวัแปร B SE(b) Β t Sig. 

(Constant) 
สว่นประสมทางการตลาด 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 
 ดา้นราคา   
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

1396.33 
 

978.44 
-1595.22 
760.94 
-222.39 

655.56 
 

180.61 
172.15 
200.92 
177.42 

 
 

0.291 
-0.587 
0.258 
-0.075 

2.130* 
 

5.417** 
-9.267** 
3.787** 
-1.253 

0.034 
 

0.000 
0.000 
0.000 
0.211 

r = 0.470  R2 = 0.221   adjusted R2 = 0.213 
 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 การอภปิรายผลจะเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหข์อ้มูลกบัเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะอธบิาย
ตามสมมตฐิาน ดงันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเมด็ของ           
คนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากการศกึษาพบว่า  
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมว               

ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการซื้อต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
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ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่เีพศหญงิมพีฤตกิรรมความถีใ่นการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนดิ
เม็ดมากกว่าเพศชาย เนื่องจากพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยของเพศหญิงชอบซื้อทีละน้อยแต่บ่อยครัง้ และ             
เพศหญิงมกัเป็นคนซื้อสนิค้าเขา้บ้านมากกว่าเพศชาย จึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูป              
ชนิดเมด็ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ องัคณา ตรรกการพาณิชย ์(2549) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูม้เีพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รปูส าหรบัแมว ในเรื่องความถีใ่นการซือ้อาหารส าเรจ็รปูส าหรบัแมวแตกต่างกนั 

2. บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิด เม็ดของคนเลี้ยงแมว             
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25-34 ปีมพีฤตกิรรมใชจ้่ายต่อเดอืนมากกว่าอายุ 35 ปีขึน้ไป 
เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่ีอายุ 25-34 ปี เป็นช่วงวยัทีไ่ม่มภีาระทางครอบครวัหรอืเป็นช่วงวยัทีเ่ริม่สรา้งครอบครวั ยงั
ไม่มกีารวางแผนมบีุตร จงึเลีย้งสตัวแ์ทน ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่จงึน ามาใชเ้รื่องสว่นตวัและสตัวเลีย้ง ผดิกบัผูบ้รโิภคที่
มอีายุมากกว่า 35 ปีขึน้ไป มภีาระทางสงัคมมากขึน้ จงึอาจเป็นขอ้จ ากดัในการใชจ้่ายต่อเดอืน ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ องัคณา ตรรกการพาณิชย์ (2549) ที่ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเรจ็รูป
ส าหรบัแมวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูม้อีายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหาร
ส าเรจ็รปูส าหรบัแมว ในเรื่องค่าใชจ้่ายในการซือ้อาหารส าเรจ็รปูส าหรบัแมวแตกต่างกนั 
 3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลีย้ง
แมวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านปริมาณการซื้อต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรมีพีฤติกรรมปรมิาณการซื้อ            
ต่อครัง้มากกว่าระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี เพราะระดบัการศึกษาจะสอดคล้องกบัรายได้                
ต่อเดอืนของผูบ้รโิภค ถา้มรีะดบัการศกึษาทีส่งูกว่าปรญิญาตร ีสว่นใหญ่มกัจะมรีายไดต่้อเดอืนทีม่ากกว่าผูบ้รโิภค
ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี เลยท าให้สามารถซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดต่อครัง้                
ได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา ตรรกการพาณิชย์ (2549) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รปูส าหรบัแมวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูม้รีะดบัการศกึษา
ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้ออาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมว ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารส าเรจ็รูป
ส าหรบัแมวแตกต่างกนั 
 4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมว                
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านปริมาณการซื้อต่อครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/ 
คา้ขาย/ แม่บา้น/ พ่อบา้น (ไม่ท างาน) มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ 
และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดอืนมากกว่า อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน เนื่องจากผู้ประกอบธุรกจิส่วนตวั/ 
ค้าขาย/ แม่บ้าน/ พ่อบ้าน อาจจะเลี้ยงสตัว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะ เพราะมีเวลาในการดูแลสตัว์เลี้ยงที่มากกว่า                 
ผูป้ระกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนทีต่อ้งท างานเป็นเวลา จงึไม่อาจเลีย้งสตัวไ์วจ้ านวนมากๆ ได ้ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นิพล ฉัตรเฉลิมชัย (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปส าหรับสุนัขของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ              
แตกต่างกนัมกีารใชปั้จจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขัแตกต่างกนั 
 5. ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเม็ดของ           
คนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01                  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต ่ากว่าหรือเท่ากบั 23,399 บาท มีพฤติกรรม           
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การซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ ด้านปรมิาณการซื้อต่อครัง้มากที่สุด เนื่องจากผู้มรีายไดน้้อยกว่า เวลาซื้อ
สนิคา้มกัเน้นเรื่องปรมิาณทีจ่ะไดร้บัมากกว่า ว่าคุม้ค่ากบัเงนิทีต่้องจ่ายไปหรอืไม่ เลยท าใหป้รมิาณการซือ้ต่อครัง้
จะมากกว่าผูท้ีม่รีายไดม้ากกว่านัน่เอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ องัคณา ตรรกการพาณิชย ์(2549) ทีศ่กึษา
เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า 
ผูม้รีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมว ในเรื่องค่าใชจ้่าย  
ในการซื้ออาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมวแตกต่างกนั และงานวจิยัของ นิพล ฉัตรเฉลมิชยั (2546) ศกึษาวจิยัเรื่อง 
พฤติกรรมและการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปส าหรับสุนัขของผู้บริโภคในเขต           
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมกีารใช้ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
ส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขัแตกต่างกนั 
 6. ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเม็ดของ            
คนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อต่อเดือน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผู้บรโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ย 23,400 – 30,599 บาท มพีฤติกรรมการซื้ออาหาร
แมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนมากกว่า รายไดเ้ฉลีย่ 37,800 บาทขึน้ไป เน่ืองจากผูม้รีายได้
น้อยกว่า มักยอมจ่ายหรือซื้อสินค้าทีละน้อย แต่จะมาซื้อสินค้าบ่อยๆ ครัง้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ                  
องัคณา ตรรกการพาณิชย ์(2549) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมวของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูม้รีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมว ในเรื่องค่าใชจ้่ายในการซือ้อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมวแตกต่างกนั และงานวจิยัของ  
นิพล ฉัตรเฉลิมชัย (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการใช้ปัจจยัในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารใชปั้จจยั
ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขัแตกต่างกนั 
 7. ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเม็ดของ            
คนเลีย้งแมวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย 37,800 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อ
อาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ด ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือนมากกว่า รายได้เฉลี่ย 30,600 – 37,799 บาท 
เน่ืองจากผูม้รีายไดม้ากกว่า มกัเน้นเรื่องคุณภาพของอาหารเป็นหลกั ไม่ว่าจะเรื่องการคดัสรรวตัถุดบิ มนีวตักรรม
ใหม่ๆ หรือเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ จึงท าให้สินค้าที่ซื้อมักมีราคาที่สูงกว่าตราสินค้าอื่นๆ                             
ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือนที่มากกว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ องัคณา             
ตรรกการพาณิชย ์(2549) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รปูส าหรบัแมวของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้มรีายได้โดยเฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับแมว ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารส าเร็จรูปส าหรับแมวแตกต่างกัน และงานวิจัยของ              
นิพล ฉัตรเฉลิมชัย (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการใช้ปัจจยัในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารใชปั้จจยั
ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขัแตกต่างกนั 
 8. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ของคนเลีย้ง
แมวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นปรมิาณการซื้อต่อครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนั           
มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน
มากกว่าสถานภาพโสด เนื่องจากสถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนัมรีายไดท้ีม่าจาก 2 ทางหรอื 2 คน ท าใหม้กี าลงั
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ในการซือ้สนิคา้มากกว่าสถานภาพโสด และคนมคีรอบครวัในปัจจุบนัส่วนใหญ่ ชอบเลีย้งสตัวเ์ลีย้งแทนการมลีูก 
จงึมกัลงทุนกบัการเลี้ยงสตัวเ์ลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วชริะ กติิศร ีและ ชชัชญา ยอดสุวรรณ (2558) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้สนุขัในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย โดยพบว่า ผูม้สีถานภาพสมรส
ทีแ่ตกต่างกนัมกีารใชปั้จจยัในการเลอืกซือ้สนุขัในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลีย้ง
แมวในกรุงเทพมหานคร 

แบ่งเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี้  
สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.1 ส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมว 
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณการซือ้เฉลีย่ต่อครัง้  
 จากการศกึษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ
ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ด ด้านปริมาณการซื้อเฉลี่ยต่อครัง้  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นราคา 
ส่งผลในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื หากมกีารส่งเสรมิการตลาดทีม่ากเกนิไป ซึ่งได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
อาท ิทวี ีนิตยสาร เวบ็ไซต ์หรอืโปสเตอรโ์ฆษณาตามรา้นคา้ต่างๆ การใหข้อ้มลูหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
จากพนกังานขาย การแจกสนิคา้ทดลองใช ้การลดราคาบ่อยครัง้ และการจดัโปรโมชัน่พเิศษในกจิกรรมต่างๆ เช่น 
งานแสดงหรอืประกวดสตัวเ์ลี้ยง ท าให้ผู้บรโิภคมคีวามรู้สกึว่ามอียู่เป็นประจ า หรอืไม่ตรงกบัความต้องการของ
ผู้บรโิภค เลยส่งผลให้ผู้บรโิภคซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ในปรมิาณที่ลดลง เพื่อรอการส่งเสรมิการตลาด          
ทีน่่าสนใจกว่านี้ และหากราคาทีเ่พิม่มากเกนิไป อาจจะส่งผลใหผู้บ้รโิภคไม่ต้องการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิด
เมด็ปรมิาณมากในครัง้เดยีว อาจจะทะยอยซือ้ทลีะน้อยๆ แต่บ่อยครัง้กไ็ด ้หรอืไปซือ้ตราสนิคา้อื่นทีม่รีาคาถูกกว่า 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิพล ฉัตรเฉลิมชยั (2546) ศึกษาวิจยัเรื่อง พฤติกรรมและการใช้ปัจจยัในการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า สว่นประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูส าหรบัสนุขั ดา้นปรมิาณการซือ้เฉลีย่ต่อครัง้  
  สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.2 ส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลีย้งแมว 
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อเดอืน 

จากการศกึษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านราคา              
มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยดา้นราคา ส่งผลในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื หากมกีาร
เพิม่ราคาที่มากเกนิไป ส่งผลให้ผู้บรโิภคกลบัมาพจิารณาว่าราคานัน้เหมาะสมกบัปรมิาณ หรอืคุณภาพสนิค้า
หรือไม่ และจะน าไปเปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่นๆ ที่ยังไม่เคยซื้อ เพราะต้องการประหยดั ไม่ต้องการเสยี
ค่าใช้จ่ายต่อเดอืนทีเ่พิม่มากขึน้ ท าให้ผู้บรโิภคอาจจะซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปทีม่ขีนาดบรรจุเลก็ลง หรอืเปลีย่น 
ตราสนิคา้อื่นๆ ทีร่าคาถูกกว่าหรอืประหยดักว่าไปเลย สว่นดา้นผลติภณัฑ ์สง่ผลในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื หาก
ตราสนิค้ามชีื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ สนิค้ามคีุณภาพด ีมรีสชาตถิูกใจแมว และมคีุณค่าทางสารอาหารมากขึน้ 
ย่อมสง่ผลใหผู้บ้รโิภคยนิดจีะจ่ายเงนิเพิม่มากขึน้เช่นกนั และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สง่ผลในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื หากรา้นทีซ่ือ้มทีีต่ ัง้สะดวกต่อการเดนิทางมากขึน้ สามารถหาซือ้ไดง้่ายขึน้ หรอืมจี านวนสาขาทีจ่ าหน่าย
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มากขึน้ หรอืสามารถสัง่ซือ้ผ่านทางเวป็ไซต์ ทีเ่รยีกว่า ซือ้ออนไลน์ ซึง่เป็นทีน่ิยมในสมยันี้ กจ็ะส่งผลใหผู้บ้รโิภค
สามารถจ่ายซื้อสนิค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิพล ฉัตรเฉลิมชยั (2546) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมและการใชปั้จจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รูปส าหรบัสุนัขของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รูปส าหรบัสุนัข ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการซือ้ต่อเดอืน  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
  จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

 1. ผู้วิจ ัยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อผู้ประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากทีส่ดุในการสรา้งยอดขาย ดงันี้  

     กลุ่มเป้าหมายแรกคือ ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ด ด้านปริมาณ         
การซื้อเฉลี่ยต่อครัง้มากที่สุด ได้แก่ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/ ค้าขาย/ 
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน (ไม่ท างาน) รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 23,399 บาท และสถานภาพสมรสหรอื            
อยู่ดว้ยกนั 

     กลุ่มเป้าหมายที่ 2 คอืผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ ด้านความถี่ใน            
การซือ้ต่อเดอืนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศหญงิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 23,400 – 30,599 บาท 

     กลุ่มเป้าหมายที ่3 คอื ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ต่อเดอืนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ อายุ 25-34 ปี อาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/ คา้ขาย/ แม่บา้น/ พ่อบา้น (ไม่ท างาน) 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 37,800 บาทขึน้ไป และสถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนั 

 2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นต่างๆ ดงันี้ 
     ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรศกึษาและใหค้วามส าคญักบัการพจิารณากลยุทธ์  

ทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยค านึงถงึ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวก (ใกล้ที่พกัอาศยั หรอื              
ทีท่ างาน หรอืมสีาขาจ านวนมาก) เน่ืองจากเป็นขอ้ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมาก รวมถงึ ควรมสีถานทีจ่ดัจ าหน่าย
ที่สะดวกต่อการเดนิทาง เช่น มทีี่จอดรถ, มรีถไฟฟ้าไปถงึ ซึ่งผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากเช่นเดยีวกนั  
ตามผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลในทางเดยีวกนัต่อพฤติกรรม           
การซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน      

     ด้านราคา ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา               
โดยค านึงถงึ คุณภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัราคา เนื่องจากเป็นขอ้ที่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมาก เพราะถ้า
หากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัราคาที่เพิม่ขึน้ จะส่งผลให้พฤติกรรมปรมิาณในการซื้อต่อครัง้ และค่าใช้จ่ายใน           
การซื้อต่อเดือนลดลง ตามผลการศึกษาซึ่งพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีผลในทางตรงข้ามต่อ
พฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน 

     ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงคุณภาพสินค้าที่ดี ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมคุณภาพง่าย เนื่องจากเป็นข้อที่ผู้บริโภค              
ใหค้วามส าคญัมาก รวมถงึ การท าผลติภณัฑใ์หม้คีุณค่าสารอาหารครบถว้นตามโภชนาการรสชาตถิูกใจแมว และ
การท าตราสนิค้าให้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่้จกั ซึ่งผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากเช่นเดยีวกนั ตามผลการศกึษา
พบว่า สว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มผีลในทางเดยีวกนัต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารแมวส าเรจ็รปูชนิดเมด็ 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน      
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           ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการพจิารณากลยุทธท์างการตลาด
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยค านึงถงึ การใหข้อ้มลูหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากพนกังานขาย และการมี
สินค้าทดลองแจก เนื่องจากเป็นข้อที่ผู้บริโภคให้ความส าคญัมาก เพราะถ้าหากผู้บริโภคให้ความส าคญักบั             
การส่งเสรมิการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ลดลง ตามผลการศกึษาซึง่พบว่า 
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลในทางตรงขา้มต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูป 
ชนิดเมด็ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 ผูว้จิยัแนะน าใหท้ าการศกึษากลุ่มคนเลีย้งแมวทัว่ประเทศเพื่อใหผ้ลการศกึษาครอบคลุมมากที่สุด หรอื
อาจท าการศกึษากลุ่มคนเลีย้งแมวในต่างจงัหวดั เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบกบัขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ ในการน ามา
ประยุกตใ์ชว้างแผนการตลาดใหเ้หมาะกบัตลาดทัง้ประเทศ หรอืควรท าการศกึษาโดยเพิม่ปัจจยัทางการตลาดอืน่ๆ 
ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมคนเลี้ยงแมว เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์กบัการท าการตลาดและการวางกลยุทธ์   
ทางการตลาดต่อไปใหไ้ดป้ระสทิธผิลและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และควรท าการศกึษาอาหารแมวส าเรจ็รูปชนิด
เปียก เนื่องจากเป็นผลติภณัฑอ์กีชนิดหนึ่งของอาหารแมว นอกจากผลติภณัฑท์ี่แตกต่างกนัแล้ว กลุ่มผู้บรโิภค            
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาจจะแตกต่างกนัด้วย อนัจะส่งผลให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูป ได้ชดัเจน              
มากขึน้ และเพื่อใหก้ารศกึษาทีค่รอบคลุมมากทีส่ดุ แลว้น ามาประยุกตใ์นการวางแผนการตลาดต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวจิยัฉบบับนี้ส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดยีิง่ จาก อาจารย ์ดร.รสติา สงัขบ์ุญนาค 

กรรมการควบคุม ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อคิดเห็นต่างๆ ในการท าวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไข

ข้อบกพร่อง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน              

เป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิณ์รงค์                

ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบูรณ์ รวมทัง้ขอ

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการในการสอบ                 

ซึ่งผู้วิจยัฯ รู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางในการท า             

สารนิพนธฉ์บบับนี้ ตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบรูณ์ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามจนท าใหส้ารนิพนธ์

ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 และผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า งานวจิยัชิน้นี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูป้ระกอบการขายอาหารส าเรจ็รูป
ส าหรบัแมวและธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสตัวเ์ลี้ยง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาด           
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี
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