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 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมว
จากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารแมวในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่  ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา  จ  านวน 200  ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย   
  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพเป็นโสด อาย ุ
20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 
บาท ส่วนใหญ่มีแมวท่ีเล้ียงทั้งหมดจ านวน 1 ตวั  โดยพนัธ์ุแมวท่ีเล้ียง คือ สายพนัธ์ุไทย เช่น วิเชียร
มาศ สีสวาด โคราช   วตัถุประสงคข์องการเล้ียงแมว คือ ไวเ้ป็นเพื่อนเล่น วิธีการท่ีไดแ้มวมาเล้ียง  คือ 
เก็บมาเล้ียง ส าหรับการเป็นสมาชิกหรืออ่านเร่ืองเก่ียวกบัแมวจากเวป็หรือ Facebook เพจประจ า (หรือ
บ่อยๆ) คือ พนัทิปหอ้งแมว  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  พบว่าตรายี่ห้อของอาหารแมวท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผ่านมาคือ 
ยีห่อ้วสิกสั      ประเภทของของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก คุณสมบติัของ
อาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ คือ อาหารแมวทัว่ไป ประเภทของบรรจุภณัฑอ์าหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ 
บรรจุภณัฑ์เป็นแบบซอง   เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ เป็นยี่ห้อท่ีผลิตภายในประเทศ
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ไทย   โดยซ้ืออาหารแมวในแต่ละเดือน 2-3 คร้ัง สถานท่ีซ้ืออาหารแมวคือ หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น 
แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั และร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง คือ 1 ถุง (ซอง)/
กระป๋อง  ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ังคือ 101-200 บาท   บุคคลท่ีแนะน าให้ซ้ืออาหาร
แมว คือ เพื่อนแนะน า   การตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง    โดยแหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมวคร้ังแรกคือคนรู้จกั/
เพื่อน  และแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวมากท่ีสุดคือคนรู้จกั/เพื่อน เช่นกัน   
ส าหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุดคือชิงโชครางวลั  ส่วนเวบ็ไซต์
ท่ีใช้หาขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมวคือ www. petloft.com    การท ากิจกรรมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ของอาหารแมว  และการท ากิจกรรมเวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ  รวมถึงการเขา้ร่วม
กิจกรรมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอาหารแมว  และการเข้าร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจ
เก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  ส่วนใหญ่หากตอ้งการซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไปการ
จะตดัสินใจซ้ือคือ ไม่มีตรายี่ห้อประจ า  และการจะแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือให้กบัผูอ่ื้น คือ แนะน า
แน่นอน  
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ซ้ืออาหารแมวโดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือด้านราคา  ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด   

ส าหรับปัจจยัย่อย 10 ล าดบัแรกท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมวได้แก่ 1)  หาซ้ือได้ง่าย มี
สินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตว ์2) มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของ
อาหาร  มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 3) มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์ 4) 
มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์ มีรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหารสถานท่ีจ าหน่ายอยู่
ใกลบ้า้น 5) อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตมี
โฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทัศน์มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่  6)  ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของอาหาร  7)  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  8)  ราคาประหยดักวา่ยี่หอ้อ่ืนมีส่วนลดเม่ือซ้ือตาม
เง่ือนไข  9) คุณภาพของอาหารแมวเป็นอาหารแมวน าเขา้จากต่างประเทศ มีอาหารส าเร็จรูปให้เลือก
หลายยี่ห้อ มีการจดัท าเวบ็ไซต์แนะน าผลิตภณัฑ์  มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม   มีให้เลือกหลาย
ขนาด  มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด  มีของแถม 10) ช่ือเสียงและตรายี่หอ้ของอาหารแมว
ส าเร็จรูปมีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว  
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to investigate consumer behavior towards purchasing cat food 
products from retail stores in Mueang Chiang Mai district. Samples of the study were identified to 
200 consumers who purchased cat food products from retail stores in Mueang Chiang Mai district in 
6 months.  Questionnaires were used as the tool to collect data. Data were, then, analyzed by the use 
of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and mean. 
 According to the studied results, the majority of respondents were female, single, aged 
of 20-29 years old. They graduated in bachelor’s degree, worked as private company employee, and 
earned monthly income at the amount of 10,001-15,000 Baht. Most of them raised 1 cat in Siamese 
breed; Moon Diamond, Silver Blue, and Korat, for example. They raised the cat for being their 
playmate and got it by adoption. Favorite website or page on Facebook that they became its member 
or (regularly) visited to read issues related to cat was Cat Room in Pantip website. 
 The result of the study on consumer behavior towards purchasing cat food products 
from retail stores in Mueang Chiang Mai district presented that the latest cat food products that the 
majority purchased was in the Whistkas brand. They purchased both wet and dried type of general 
formula cat food and frequently purchased it in packet. Reason of purchasing the mentioned brand 
of cat food was to support the products produced in Thailand.  In a month, they purchased the cat 
food product at 2-3 times from hyper market such as Macro, Big C and Tesco Lotus, as well as 
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other pet food stores. In each purchase, they purchased 1 packet/can of cat food and spent about 
101-200 Baht for it. Person recommending them to purchase the mentioned cat food was friend; but 
they made their own purchasing decision. Source of information where they began to learn about 
the cat food products from was their acquaintance/friend. The reliable source of information or 
source of information influencing their purchase of cat food products the most was also mentioned 
to their acquaintance/friend. Their most favorite cat food promotion was lucky draw. The website 
that they searched for additional information of cat food products was www.petloft.com. Official 
participation in the websites of cat food products, joining events of cat related pages on Facebook 
and formal getting involved in the official websites of cat food products affected to the perception 
towards cat food. Regarding the study on the next purchase of cat food products, the majority 
mentioned that they did not have regular cat food brand. They, however, would certainly 
recommend the brand that the purchased at the latest to others. 
 The finding on marketing mix factors indicated that in an overview, the respondents 
ranked the following the factor affecting the purchase of cat food products at high level: place, 
price, product, and promotion, respectively. 
  Hereafter were shown the top ten elements affecting consumer’s behavior towards 
purchasing cat food products: 1) being an easy-to-find products that could be purchased from 
general pet stores, 2) list of ingredients and price tag being shown on the product clearly, 3) having 
a stamp of food testing and analysis on its package, 4) being distributed at pet clinics, getting special 
qualifications promoted, and being able to purchase the products from the stores near consumer’s 
accommodation, 5) being friendly to environment, being sold in department stores and 
supermarkets, being advertised on media like television, and having full essential nutrients for a cat, 
6) having reasonable price comparing to its quality, 7) having reasonable price comparing to its 
quantity, 8) offering special price which was cheaper than other brand for a purchase under a certain 
condition, 9) being imported products, having various brands to choose, having website to promote 
products, organizing social engaged activities, having variety of product sizes, being ready for sale 
and always in-stock, and offering giveaways, 10) the fame and the brand of a certain cat food 
product, and the distribution of informative cat food brochure. 



 

 ซ 

 

สารบญั 
 
 

 หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 

ABSTRACT ฉ 
สารบญัตาราง ซ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 1.1 หลกัการและเหตุผล 1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 
 1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา 2 
 1.4 นิยามศพัท ์ 2 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 4 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 8 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 12 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา  12 
 3.2 วธีิการศึกษา 13 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 13 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 13 
 3.5 สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 14 
 3.6 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 14 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 15 
 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 16 



 

 ฌ 

สารบญั (ต่อ) 
                                                                                                                               

  หนา้ 
 4.2  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอ 

       เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 22 
 4.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว 34 
 4.4  ขอ้มูลพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคในการ 

       ซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ 
        และรายไดต่้อเดือน 39 

 4.5  ขอ้เสนอแนะ 89 
   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 90 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 90 
 5.2 อภิปรายผลการศึกษา 98 
 5.3 ขอ้คน้พบ 101 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 104 
  

บรรณานุกรม 107 

ภาคผนวก 108 
 แบบสอบถาม 109 
ประวติัผูเ้ขียน 118 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ญ 

 

สารบญัตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 16 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม

สถานภาพ 16 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอายุ 17 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระดบั

การศึกษา 17 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอาชีพ 18 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายได้

ต่อเดือน 18 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวน

แมวท่ีเล้ียงทั้งหมดในปัจจุบนั 19 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามพนัธ์ุ

แมวท่ีเล้ียง 19 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม

วตัถุประสงคข์องการเล้ียงแมว 20 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิการ

ท่ีไดแ้มวมาเล้ียง   20 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการเป็น

สมาชิกหรืออ่านเร่ืองเก่ียวกบัแมวจากเวป็หรือ Facebook เพจประจ า 
(หรือบ่อยๆ) 21 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตรา
ยีห่อ้ของอาหารแมวท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา 22 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภท
ของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ   23 



 

 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติั

ของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ  23 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม

ประเภทของบรรจุภณัฑบ์รรจุอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด 24 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ี

เลือกซ้ืออาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ 24 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ือ

อาหารแมวบ่อยแค่ไหนในแต่ละเดือน 25 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ือ

อาหารแมว 26 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ือ

อาหารแมวต่อคร้ัง 26 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม

ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ัง 27 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ี

แนะน าใหซ้ื้ออาหารแมว 27 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออาหารแมว 28 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งท่ีรู้จกั

อาหารแมวคร้ังแรก 28 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม

แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวมากท่ีสุด 29 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรูปแบบ

รายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุด 30 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเวบ็ไซตท่ี์

ใชห้าขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว 30 



 

 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท า

กิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว 31 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท า

กิจกรรมเวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกั 
อาหารแมว 31 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้
ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหาร
แมว 32 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการ 
เขา้ร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกั 
อาหารแมว 32 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการตดั 
สินใจซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไป 33 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจะ 
แนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือใหก้บัผูอ่ื้น 33 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 34 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 35 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 36 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 37 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ต่อการซ้ืออาหารแมว 38 

 



 

 ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตรายีห่้อ 

ของอาหารแมวท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา  และจ าแนกตามเพศ 39 
ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภท

ของของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ  และจ าแนกตามเพศ 40 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคุณสมบติั

ของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ และจ าแนกตามเพศ 41 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภท 

ของบรรจุภณัฑบ์รรจุอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด และจ าแนกตามเพศ 42 
ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ี

เลือกซ้ืออาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ และจ าแนกตามเพศ 43 
ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ือ

อาหารแมวบ่อยในแต่ละเดือน  และจ าแนกตามเพศ 44 
ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ือ

อาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 45 
ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการซ้ือ

อาหารแมวต่อคร้ัง และจ าแนกตามเพศ 46 
ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามค่าใช้จ่าย

ในการซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ัง และจ าแนกตามเพศ 47 
ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามบุคคลท่ี

แนะน าใหซ้ื้ออาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 48 
ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 49 
ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งท่ี

รู้จกัอาหารแมวคร้ังแรก และจ าแนกตามเพศ 50 
   

 



 

 ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม

แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวมากท่ีสุด และจ าแนก
ตามเพศ 51 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรูปแบบ
รายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุด และจ าแนกตาม
เพศ 52 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเวบ็ไซต ์
ท่ีใชห้าขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 53 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท า
กิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว   
และจ าแนกตามเพศ 54 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท า
กิจกรรมเวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกั 
อาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 54 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้
ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหาร
แมว และจ าแนกตามเพศ 55 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้ 
ร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกัอาหารแมว 
และจ าแนกตามเพศ 56 

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ือ 
อาหารแมวในคร้ังต่อไป และจ าแนกตามเพศ 56 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจะ 
แนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือใหก้บัผูอ่ื้น และจ าแนกตามเพศ 57 

ตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ จ าแนกตามเพศ 58 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยั

ดา้นราคา  จ  าแนกตามเพศ 59 
ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยั

ดา้นการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามเพศ 61 
ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ  าแนกตามเพศ 62 
ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตรายีห่้อ 

ของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา  และจ าแนกตาม 
รายไดต่้อเดือน 64 

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของ
ของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 65 

ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคุณสมบติั
ของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 66 

ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภท
ของบรรจุภณัฑ์บรรจุอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด และจ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 67 

ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ี
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรเหตุผล 

ปัจจุบนัครอบครัวไทยมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากจากอดีต  เน่ืองจากวา่สภาพสังคม
ของเรานั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป จากครอบครัวใหญ่ท่ีมีสมาชิกหลายคนมาเป็นครอบครัวเด่ียว จากสังคม
ชนบทมาเป็นสังคมเมือง เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนไปจากเดิมจึงท าให้ มีผลต่อสภาพจิตใจของคน เกิด
ความเหงา ความเครียดข้ึนมาได ้ส่ิงหน่ึงท่ีจะเขา้มาทดแทนและดูแลจิตใจไดดี้ท่ีสุดก็น่าจะเป็นสัตว์
เล้ียงต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น สุนขั แมว ปลา ซ่ึงผลของการเปล่ียนแปลงขนาดครอบครัวส่งผลให้สมาชิก
ในครอบครัวน าสัตวเ์ล้ียงมาเล้ียงเพิ่มข้ึน โดยหลกัๆ จะมีวตัถุประสงค์ของการเล้ียงคือเฝ้าบา้น หรือ
เพื่อความเพลิดเพลิน  ตลาดธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ
กลุ่มอาหารของสุนขัและแมว   นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงไทย กล่าววา่มูลค่าตลาด
สัตวเ์ล้ียงของไทยในปี 2557 คาดว่าจะสามารถเติบโตไดถึ้ง 10% จากปี 2556 ท่ีผ่านมามีมูลค่าทั้งส้ิน 
1.32 หม่ืนลา้นบาท  (ประชาชาติธุรกิจ, 2557: ออนไลน์)  

ขอ้มูลจากสมาคมผูค้ ้าเวชภณัฑ์สัตวใ์นประเทศไทย ระบุประเทศไทยมีแมวและสุนัข
รวมกนัประมาณ 9 ลา้นตวั คิดเป็นสัดส่วน สุนขั 65 เปอร์เซ็นต ์แมว 19 เปอร์เซ็นต ์และสัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ 
16 เปอร์เซ็นต์ คิดรวมทั้ งหมดเป็น 5,800,000 ตวั แบ่งเป็นสุนัข 5,000,000 ตวั แมวอีก 800,000 ตัว 
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้ตลาดในประเทศไทยเติบโตติด 1 ใน 3 ของเอเชีย
แปซิฟิก โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ี 20-25% เป็นรองแค่จีนกบัอินเดียเท่านั้น ส่วนมูลค่าตลาด
ประเภทสินคา้ มีมูลค่า 10,500 ลา้นบาท ประกอบด้วย อาหาร ขนม เส้ือผา้ และของเล่น และมูลค่า
ตลาดประเภทบริการ มีมูลค่า 10,000 ลา้นบาท โดยธุรกิจประเภทบริการประกอบดว้ย โรงพยาบาล/
คลินิก สปา อาบน ้ าตดัขน โรงเรียนฝึก โรงแรม บริการฌาปนกิจ และบริการอ่ืนๆ ตามล าดบั (สมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียงไทย (TPIA) , 2556)   ซ่ึงจากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัมีผู ้
เล้ียงแมวเพิ่มข้ึน โดยแมวท่ีนิยมเล้ียงส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุเปอร์เซีย สายพนัธ์ุอเมริกนั ชอร์ตแฮร์ 
สายพนัธ์ุสก็อตติช โฟลด์  สายพนัธ์ุไทย เช่น วเิชียรมาศ สีสวาด โคราช เป็นตน้   และในการเลือกซ้ือ
อาหารแมวจะค านึงถึงคุณภาพของสารอาหาร ความมีช่ือเสียงของตรายี่ห้อ  และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้
การรองมาตรฐาน เพราะอาหารมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของแมว  

อาหารส าเร็จรูปของแมวท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดมีอยู ่2 แบบ คือ แบบเป็นเม็ดและแบบ
เปียก โดยชนิดของอาหารส าเร็จรูปของแมวแบ่งตามคุณภาพไดแ้ก่ 1) แบบ Economy ชุดประหยดัซ่ึง
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สามารถหาซ้ือได้ตามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป  2) แบบ Premium ราคาสูงกว่าแบบแรก โดยจะมีการ
ค านวณตามความเหมาะสมของแมวในแต่ละช่วงวยัและใชว้ตัถุดิบซ่ึงเป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีคุณค่าทาง
อาหารสูงกวา่ 3) แบบ Super Premium คุณภาพวตัถุท่ีน ามาใชดี้กวา่ และเติมสารอาหารบางอยา่งลงไป
เพื่อได้แร่ธาตุอาหารครบถ้วนกว่า  บรรจุภณัฑ์เป็นแบบซองและแบบกระป๋อง   ยี่ห้อของอาหาร
ส าเร็จรูปแมวท่ีมีจ าหน่ายในปัจจุบนัไดแ้ก่  Purina One, Friskies, Royal Canin, 1st Choice, Maxima, 
Chicken Soup, Hill's, วสิกสั เป็นตน้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557: ออนไลน์)  
 ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูปในจงัหวดัเชียงใหม่มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง เช่น ร้านน ้ าปิงปศุสัตว ์ซ่ึงเป็นร้านขายอาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูปท่ีมียอดขายเพิ่มข้ึนอยา่ง 
ต่อเน่ืองทุกปี ปัจจุบนัมีสาขาทั้งหมด  6  สาขา นอกจากน้ียงัมีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูปใน
จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึนในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมาก ร้านท่ีเพิ่มข้ึนได้แก่ ร้านปอยหลวง ร้าน 
Gog Town ร้าน โอเวอร์ซีส์ ร้านรักสัตว ์เป็นตน้ นอกจากน้ีอาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูปยงัมีจ าหน่ายตาม
ร้านคา้ในตลาดสด คลีนิกรักษาสัตว ์และร้านคา้สมยัใหม่ จึงท าให้มีการแข่งขนัสูงในธุรกิจจ าหน่าย
อาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูปในปัจจุบนั  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบ การจ าหน่ายอาหาร
แมวส าเร็จรูปในการเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑข์องอาหารแมวส าเร็จรูปไดต่้อไป  
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา  
              1. ท าใหท้ราบถึงเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 2. สามารถน าข้อมูลท่ีได้ให้เป็นประโยชน์ให้แก่ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารแมว
ส าเร็จรูปในการเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑอ์าหารแมวส าเร็จรูปในจงัหวดัเชียงใหม่  
 
1.4 นิยามศัพท์ 
 พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง ลกัษณะการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกซ้ือ
อาหารแมวส าเร็จรูป ซ่ึงคน้หาโดยการใช้ค  าถาม 7 ค าถาม คือ 6Ws และ 1H อนัประกอบดว้ย ใครอยู่
ในตลาดเป้าหมาย  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  ท าไมผูบ้ริโภคจึงได้ตัดสินใจซ้ือ  ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร     
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 อำหำรแมว หมายถึง อาหารท่ีผลิตหรือปรุงแต่งข้ึนให้แมวกิน  ประเภทของ อาหาร
ส าเร็จรูปของแมวท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบเป็นเม็ดและแบบเปียก  โดยยี่ห้อของ
อาหารส าเร็จรูปแมวท่ีมีจ าหน่ายในปัจจุบันได้แก่  Purina One, Friskies, Royal Canin, 1st Choice, 
Maxima, Chicken Soup, Hill's, วสิกสั เป็นตน้ 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปจากร้านในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เเนวคิดเเละทฤษฎี 

       2.1.1 เเนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)     (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ เเละคณะ, 2555)  เป็นการคน้หาหรือวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ เเละการใชข้อง
ผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ เเละพฤติกรรมการ
ซ้ือ การใช ้การเลือก บริการ เเนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีไดช่้วยให้
นกัการตลาดสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

        ค  าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws1H ซ่ึงประกอบดว้ยใคร
อยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ (Whom) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภค
ซ้ืออยา่งไร (How) เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ค  าตอบ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ (Object) วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ (Organization) โอกาสในการซ้ือ (Occasions) ช่องทางหรือแหล่งท่ี
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ (Outlets) และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงแสดงถึงการใชค้  าถาม 
7  ค  าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมซ้ือและการใช ้ดงัต่อไปน้ี 
         1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงตลาดเป้าหมาย 
(Target Market) หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) วา่เป็นกลุ่มไหน กลุ่มศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการ
ตอ้งการทราบถึง อาย ุรายได ้การศึกษา และถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
         2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What?)  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงส่ิงท่ีผู ้บริโภค
ตอ้งการซ้ือและตอ้งการได้จากผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะได้แก่ คุณสมบติัหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product Component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (Competitive Differentiation)  
         3. ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why?) ค  าถามน้ีเก่ียวขอ้งกับการระบุถึงประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ รวมถึงประโยชน์ของ
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ผลิตภณัฑ์ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้รับความพอใจหรือไม่ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
แทจ้ริงในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร และความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร ซ่ึง
ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดแ้ก่ 
  3.1 ปัจจยัเฉพาะบุคคล เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการ
ด ารงชีวติ และปัจจยัสถานการณ์ 
  3.2 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา เช่น การรับรู้ และแรงจูงใจ เป็นตน้ 
  3.3 ปัจจยัดา้นสังคม เช่น บทบาท และครอบครัว เป็นตน้ 
          4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom?)  ค  าถามน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เช่น  เพื่อนฝงู คนในครอบครัว เป็นตน้ 
         5. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ
และเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลอนัเกิดจากสถานการณ์ (Situational Influences) ซ่ึงเป็นเหตุท าให้กิจกรรม
การซ้ือของลูกคา้เปล่ียนแปลงไปตามเวลา เช่น การซ้ือผลิตภณัฑ์ตามฤดูกาล การซ้ืออนัเกิดจากการ
ส่งเสริมการขาย หรือตามขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่า กิจกรรมการซ้ือของ
ลูกคา้จะเพิ่มข้ึนภายหลงัจากวนัจ่ายเงินเดือน ในตลาดธุรกิจการตดัสินใจซ้ือจะถูกก าหนดข้ึนตาม
ขอ้จ ากัดด้านงบประมาณ และจงัหวะเวลาของปีงบประมาณ ตวัอย่างเช่น โรงเรียน วิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยั จ  านวนมากจะซ้ือวสัดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ต่างๆ จ านวนมากก่อนส้ิน
ปีงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนั้น การซ้ือของลูกค้าอาจเกิดจากอิทธิพลท่ีซ่อนเร้นบางอย่าง ท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่น สภาพแวดลอ้มทางสังคม เวลา และวตัถุประสงคข์องการซ้ือ เป็น
ตน้ 
         6.  ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงสถานท่ี ช่องทาง 
หรือแหล่งจ าหน่าย ในอดีตบริษทัจะมองช่องทางจ าหน่ายเพียงแบบดั้งเดิมเท่านั้น เช่น ผ่านตวัแทน 
ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง ผูจ้ดัการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายให้มากข้ึน และเลือกประเภทของผูค้า้
ปลีกท่ีลูกค้าให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้เกิดรูปแบบของการจดัจ าหน่ายหลาย
รูปแบบท่ีให้เลือกใชไ้ดม้ากมาย รูปแบบของการจดัจ าหน่ายท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากท่ีสุด คือ 
การคา้ปลีกท่ีไม่ตอ้งอาศยัร้านคา้ การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) โดยผ่านแคตตาล็อก หรือการ
เสนอข่าวสารเชิงโฆษณา(Infomercials) และการจ าหน่ายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์เน็ต
และทางโทรทศัน์ท่ีสามารถโตต้อบกนัได ้(Interactive Television) และการใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อการสั่งซ้ือ 
(Video Kiosks) เป็นตน้ 

               7.  ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How?)  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงขั้นตอน หรือ
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหา
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ข้อมูล การประเมินทางเลือก การซ้ือ การประเมินหลังการซ้ือ รวมถึงอิทธิพลต่างๆ ซ่ึงจูงใจให้
ตดัสินใจ เช่น เวลาท่ีจะซ้ือ สถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

 
2.1.2 เเนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2552: 81-82)  ได้

กล่าวถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี
ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือ
ต่อไปน้ี 

          1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีน าเสนอสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหาการใช้
หรือบริโภคท่ี   สามารถใหลู้กคา้เกิดความพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้เช่น 
บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริหารและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินค้า 
บริการ สถานท่ี   บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได ้
ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภณัฑข์ายได ้การ ก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

 1.1   ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างทางการแข่งขนั 
  1.2  องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลกัษณ์ 
คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็นการอกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื่อ
แสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
  1.4  การพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณ์ใหม่ และปรับปรุงให้ดีข้ึน 
ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.5  กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑ ์

  2.  ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ด้
ผลิตภณัฑ์/บริการ คุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสอง
ท่ีเกิดข้ึนมาถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า
(Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคานั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น    ผูก้  าหนดกล
ยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 
  2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ ในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
  2.2 ตน้ทุนสินคา้ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 การแข่งขนั 
  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    3.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจเพื่อให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือน
ความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การซ้ือ การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 
การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย (Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้
คน (Non-Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ
หลายเคร่ืองมือ ตอ้งใช้หลกัการใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing 
Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอ และการส่งเสริม
การตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธ์ใน
การโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธี 
การโฆษณา (Advertising Tactics) (2) กลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 
 3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง 
บุคคลกบับุคคล เพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการดว้ยการขาย
แบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือโทรศพัท์ หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย 
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยุทธ์การขายโดยใชพ้นกังาน
ขาย (Personal Selling Strategy) (2) การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force Management) 
 3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นส่ิงจูงใจในระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้
เกิดการซ้ือหรือการขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนบัสนุน
โฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังาน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดย
ลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) 
การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเน้นผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) (2) การ
กระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุ้น
พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sale Force) 
 3.4 การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations(PR)) มี
ความหมายดงัน้ี (1) การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือตราสินคา้ 
หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งการจ่ายเงิน โดยผ่านส่ือกระจายเสียง หรือส่ือส่ิงพิมพ์ (2) การประชาสัมพนัธ์ 
(Public Relations (PR)) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารผลิตภณัฑข์องบริษทั 
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 3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ
โฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และการตลาดเช่ือมตรง หรืการโฆษณาเช่ือตรง  
(Online Advertising) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร 
ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ ์หรือบริการโดยมุ่งหวงัผลก าไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
(1)การขายทางโทรศพัท ์(2)การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (3)การขายโดยใชแ้คตตาล็อก (4)การขายทาง
โทรทศัน์ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ 
   4. การจัดจ าห น่ าย  (Place Distribution) หมายถึ ง  โครงส ร้างของช่องทางซ่ึ ง
ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด 
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย
ตวัสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี คือ 
 4.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution 
Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคล หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ
ส าหรับการใชห้รือบริโภค หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือ
ไปยงัตลาด 
 4.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด 
(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการ
ตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไป
ยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งหวงัก าไร หรือหมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค การกระจายตวัสินคา้ท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินคา้ และการคลงัสินคา้ (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ  
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

วราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550) ได้ศึกษาปัจจยัทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารสุนัข
ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัล าปาง  ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 200 ตวัอยา่ง  พบว่า 
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
อาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั มีรายไดต่้อเดือน 5,001-15,000 บาท ปัจจยัทางการตลาดและเล้ียงสุนขั 1 
ตัว โดยเล้ียงไวดู้เล่น/เป็นเพื่อแก้เหงา พันธ์ุท่ีเล้ียงคือ พุดเด้ิล  การจัดสินใจเลือกซ้ือเป็นอาหาร
ส าเร็จรูปชนิดเม็ดท่ีมีสารอาหารครบถ้วน โดยแหล่งข้อมูลเก่ียวกับอาหารสุนัขส าเร็จรูปมักจะ
สอบถามจากเพื่อนท่ีเล้ียงสุนัขเช่นเดียวกัน และตัดสินใจเลือกซ้ือด้วยตนเอง ยี่ห้อท่ีนิยมซ้ือ คือ 
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ยี่ห้อเพ็ดดีกรี เป็นยี่ห้อท่ีมีให้เลือกหลายสูตร เหมาะกบัสุนขั/ทุกพนัธ์ุ งบประมาณในการซ้ือจ านวน 
101-500 บาท โดยในการซ้ือแต่ละคร้ังมีปริมาณต ่ากวา่ 5 กิโลกรัม และท าการซ้ือเฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน 

 ปัจจยัทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนัขในระดับมากมี 2 
ปัจจยั ไดแ้ก่  ส่วนปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คือ มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบั
สุนัขแต่ละวนั ปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ
ของอาหาร ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สถานท่ีจ าหน่ายเดินทางสะดวก   และปัจจยัด้าน
ส่งเสริมการตลาดคือมีการลดราคาสินคา้  ส าหรับปัญหาในการเลือกซ้ือ ท่ีเป็นปัญหาในระดบัมาก 
ได้แก่ ไม่มีป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน ส่วนปัญหาในระดับปานกลางนั้น ได้แก่ อาหารสุนัขส าเร็จรูป
หมดอายเุร็ว อาหารสุนขัส าเร็จรูปราคาไม่เหมาะกบัคุณภาพ และราคาไม่แน่นอน 

 พิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขัของ
ผู ้เล้ียงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 200 ตัวอย่าง  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากผูเ้ล้ียงสุนขัท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขัในอ าเภ
เมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ผูเ้ล้ียงสุนขัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 21-30 ปี  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่
เล้ียงสุนขั 1 ตวั  วตัถุประสงคเ์ล้ียงไวเ้ป็นเพื่อนเล่น   ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับ
สุนขัพบวา่  ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขัมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน  โดยผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือมากคือ
แชมพูอาบน ้ า  โดยสถานท่ีซ้ือคือร้าน จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขัโดยตรง  การตดัสินใจซ้ือดว้ย
ตนเอง  โดยไม่มีการก าหนดวนัและเวลาท่ีแน่นอนในการซ้ือ ส าหรับการซ้ือจะพิจารณาถึงคุณสมบติั
ผลิตภณัฑ์  โดยเหตุผลท่ีซ้ือจะซ้ือตามความพอใจของตนเอง  โอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขั
เม่ือผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่หมดไป  ส่ือท่ีท าให้รู้จกัผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขัคือการโฆษณา การช าระเงิน
ในการซ้ือจะช าระดว้ยเงินสุด  โดยมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังไม่เกิน 300 บาท  ส าหรับผลการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขัพบวา่ทุกปัจจยัมีผลในระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ดา้นการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด   ปัจจยัย่อยในแต่ละด้าน
พบวา่ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกดงัน้ี  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ความทนทานสามารถใชง้าน
ได้นาน  ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับก าลังซ้ือ  ด้านการจดัจ าหน่ายได้แก่  สถานท่ีจ าหน่าย
เดินทางสะดวก  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การแจกของพรีเม่ียม 
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและการน าเข้าแห่งประเทศไทย (2558)   รายงานถึงมูลค่าการ
ส่งออกอาหารสัตวเ์ล้ียงของไทยไปสหรัฐอเมริกาในปี 2552-2557 วา่สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอาหาร
สัตวเ์ล้ียงอนัดบั 2 ของไทยรองจากประเทศญ่ีปุ่น  ดว้ยมูลค่าส่งออกท่ีขยายตวัในระดบั 2  หลกัอยา่ง
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ต่อเน่ืองเฉล่ีย  (GAGR) ร้อยละ 25 ในช่วงปี 2552-2556  โดยปัจจุบนัสหรัฐฯเป็นแหล่งน าเขา้อาหาร
สัตวเ์ล้ียงส าคญัอนัดบั 5 ของโลก ดว้ยมูลค่าน าเขา้ปีละ 1,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  โดยมีแหล่งน าเขา้
หลกัคือ แคนาดา  ด้วยสัดส่วนร้อยละ 31 ในปี 2556  ตามดว้ยจีน ร้อยละ 24.5 ไทยร้อยละ 14.2 และ
ไอร์แลนด์ร้อยละ 10.2  ขณะท่ีตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงในสหรัฐมีมูลค่ารวม 22,118 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ
ในปี 2557  โดยอาหารสัตวเ์ล้ียงท่ีสหรัฐฯน าเขา้เป็นอาหารประเภทเกรดพรีเมียมซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูง 
และในสหรัฐฯพบว่า ประชากรส่วนมากนิยมเล้ียงสุนขัและแมวมากท่ีสุด (พ.ศ. 2557) และยินดีท่ีจะ
ซ้ืออาหารสัตว์เล้ียงท่ีมีราคาสูงให้สัตว์เล้ียงของตน อาหารสัตว์เล้ียงเกรดพลีเม่ียมท่ีมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกบัอาหารมนุษยก์ าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนในแง่ของการดูแลสุขภาพของสัตวเ์ล้ียงซ่ึง
ชาวอเมริกาก าลงัใหค้วามสนใจอยู ่โดยจะใชว้ธีิคิดเช่นเดียวกบัการดูแลสุขภาพของมนุษย ์อาทิ อาหาร
ท่ีมีน ้ าตาลต ่า (Low-glycaemic) อาหารอินทรีย ์(Organic) อาหรท่ีผลิตโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 
(Natural) และอาหารท่ีไม่มีส่วนผสมของธญัพืชซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดการแพ ้เช่น ขา้สาลี หรือถัว่เหลือง 
(Grain-free/ Gluten-free/ Soy-free) และทั้งเจา้ของสุนขัและแมวนิยมเลือกซ้ืออาหารแหง้มากกวา่ชนิด
เปียก เพราะราคายอ่มเยากวา่ และสะดวกในการเก็บรักษา แต่ทั้งน้ีเจา้ของแมวมีแนวโนม้ท่ีจะเล้ียงแมว
ดว้ยอาหารชนิดเปียกดว้ยความเช่ือท่ีว่า ถา้ให้อาหารสลบักนัระหว่างชนิดเปียกกบัแห้งจะส่งผลถึง
ระบบเผาผลาญและช่วยให้แมวของตนมีสุขภาพดี ชาวอเมริกันมีการสั่งซ้ืออาหารสัตว์เล้ียงผ่าน
อินเตอร์เน็ตไม่มากนกั นิยมไปซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงจากซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียง (Pet Superstore) ดว้ยตนเองมากกวา่  
 ส าหรับพฤติกรรมการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงและการเลือกซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงของชาวอเมริกนั 
ปัจจุบนัคนไทยหนัมาเล้ียงสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและแมวมากข้ึน และหนัมาดูแลใส่ใจสัตวเ์ล้ียงเพิ่ม
มากข้ึน จึงท าให้สินคา้และบริการเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีการเติบโตสูง ทั้งผลิตภณัฑ์ดา้นอาหาร ของใช้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง รวมไปถึงยารักษา เช่น ยารักษาเห็บหมดั ยาบ ารุงขน รวมทั้งผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาด แอคเซสเซอร่ีต่างๆ เส้ือผา้ ขนมขบเค้ียว และดา้นการแพทยก์็เช่นกนั  สอดคล้องกบั ศิริญา
พันธ์  เทียน รุ่งศรี (พ.ศ. 2557) นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เล้ียงไทย กล่าวว่า 
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียงไทยมีอตัราการเติบโตทุกปี วดัไดจ้ากมูลค่าผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียงปีน้ี
คาดว่าจะเติบโต 10-15 % จากปีท่ีแล้ว (2556) มีมูลค่า 11,000 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูสัตว์
เล้ียงจะตกอยูร่าวๆ 10% ของค่าใชจ่้ายประจ าวนั นอกจากน้ี ยงัมีบริการดิลิเวอร่ี บริการอาบน ้ า ตดัขน 
ถึงบา้นลูกคา้ นอกจากน้ีการท่ีคนหนัมานิยมอาศยัอยูใ่นคอมโดมิเนียมมากข้ึน ส่งผลใหค้นเปล่ียนจาก
ท่ีเคยนิยมเล้ียงสุนขัขนาดใหญ่ หนัมานิยมเล้ียงสุนขัพนัธ์ุเล็กและสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เช่น แมว กระต่าย 
เพิ่มข้ึน เพราะดูแลง่าย และใชพ้ื้นท่ีในการเล้ียงดูไม่เยอะ  
 ปณิธาน บ าราศอรินทร์พ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (2557)  ไดก้ล่าวถึงการจดังาน Pet Expo Thailand 2014” ท่ีศูนยป์ระชุม
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แห่งชาติสิริกิต์ิท่ีจดัมาเป็นปีท่ี 14  โดยมีจ านวนคนท่ีเขา้ชมงานยงัเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 10-20% ทุกปี ในปีน้ี
ถึงแมว้่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติ แต่คนก็ยงัมางาน เพราะทั้งแฟนประจ าท่ีมาทุกปี และคนท่ีนิยมสัตว์
เล้ียงเพิ่มข้ึนทุกปี ส่วนสาเหตุท่ีคนหนัมานิยมเพิ่มข้ึน มาจากหลายสาเหตุ คนแต่งงานชา้ลงอยูเ่ป็นโสด
มากข้ึน บางคู่แต่งแลว้ไม่มีลูกก็หันมาเล้ียงน้องหมาเป็นเพื่อน รวมถึงโลกโซเชียลมีเดียก็มีผลท าให้มี
การติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม พอเห็นดาราโพสตภ์าพนอ้งหมา นอ้งแมว ก็
เกิดเอาอย่าง เหตุการณ์บา้นเมืองตรึงเครียด ท าให้คนมาเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพื่อผ่อนคลายมากข้ึน อนามยั
ของสัตวเ์ล้ียงท่ีดีข้ึน คนรังเกียจสัตวเ์ล้ียงนอ้ยลง พฒันาการแพทยดี์ข้ึน มีแพทยเ์ฉพาะทางท่ีดูแลสัตว์
เล้ียง คนหันมาดูแลใส่ใจสัตวเ์ล้ียงเพิ่มข้ึน   ธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง น้องหมา และแมว มีมูลค่าตลาด
“หม่ืนลา้นบาท” และยงัเติบโตเพิ่มข้ึนทุกปี ไม่นอ้ยกวา่ 10-20%   ส่วนใหญ่จะมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เพื่อ “บ ารุง บ าเรอ” สัตวเ์ล้ียงของตวัเอง เขาคาดวา่ เม็ดเงินท่ีจะเกิดการซ้ือขายสินคา้ในงานปีน้ีจะมีตก
อยู ่70-80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนประมาณ 20-30% จากปีท่ีแลว้ จึงท าให้มีสินคา้และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
สัตวเ์ล้ียงออกมากมาย ทั้งผลิตภณัฑ์อาหาร ซ่ึงมีความหลากหลายให้เหมาะกบัชนิด หรือลักษณะ
อาการของสุนัข เช่น อาหารส าหรับสุนัขท่ีผิวละเอียดอ่อน หรือมีปัญหาเก่ียวกับข้อ หรือกระดูก
เวชภณัฑต่์างๆ ก็เช่นกนั จะมียาชนิดต่างๆ ผลิตออกมาจ าหน่ายมากมายและหลากหลาย ยาป้องกนัเห็บ
หมดั ยาบ ารุงขน รวมทั้งผลิตภณัฑ์ท าความสะอวด แอคเซสเซอร่ีต่างๆ เส้ือผา้ ขนมขบเค้ียว รวมทั้ง
ดา้นการแพทยก์็เช่นกนั โรงพยาบาลท่ีมาออกงานจะเห็นเลยวา่มีเพิ่มการรักษาท่ีเฉพาะทางมากข้ึน เช่น 
จกัษุสัตวแพทยดู์แลเร่ืองดวงตาของสัตวเ์ล้ียง รวมถึง “บริการ” ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงก็มีความ
หลากหลายมากข้ึน สอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากข้ึน เช่น บริการแท็กซ่ีส าหรับน้องหมา 
นอ้งแมว และบริการฌาปนกิจให้กบัสัตวเ์ล้ียงท่ีรักตอ้งเสียชีวติลง ทั้งการจดัพิธีศพ จดัการฝัง หรือเผา 
ตามท่ีเจา้ของตอ้งการ  
 ในปัจจุบนัผูเ้ล้ียงสัตวเ์ล้ียงสามารถเขา้ถึงบริการสัตวเ์ล้ียงไดง่้ายทั้งในแง่ของ การเลือก
ซ้ืออาหารสัตว ์ของใช ้ยา ซ่ึงโซเซียลเน็คเวร์ิค เป็นส่วนส าคญั เช่น เฟสบุค๊ ไลน์ ทวสิเตอร์ และ อินสต
ราแกรม ซ่ึงในโซเซียลเน็คเวิร์คเหล่าน้ีมีบริการจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ ส าหรับสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงผูบ้ริโภค
สารถเขา้มาเลือกซ้ือได้ง่าย และมีรูปภาพประกอบในการตดัสินใจอย่างชดัเจน และสามารถต่อรอง
ราคาได ้ซ่ึงจากสถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีเจา้ของแบรนดสิ์นคา้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงสามารถเขา้
มามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค เช่น มีการแช่ร์รูปภาพสัตวเ์ล้ียง ประสบการณ์ ปัญหาในการเล้ียงดูสัตว์
เล้ียง และการจดังานออกบูธร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
น าเสนอทางเลือกใหแ้ก่ผูรั้กสัตวเ์ล้ียง 
  



 

 12 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

    3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
            การศึกษาคร้ังน้ี เป็นศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดในการถามค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
คือ 6 Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) ผูบ้ริโภคใช้
อะไร (What does the consumer buy?) ท าไมผู ้บริโภคจึงใช้ (Why does the consumer buy?) ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้ (Who participates in the buying?)  ผูบ้ริโภคใช้เม่ือใด (When does the 
customer buy?) ผูบ้ริโภคใช้ท่ีไหน (Where does the customer buy?) ผูบ้ริโภคใช้อย่างไร (How does 
the customer buy?)    รวมถึงการใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการศึกษา ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

 3.1.2 ประชากร 
          ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่ ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา 
     
 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
          การศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรของท่ีแน่นอน  จึงใช้วิธีการ

ก าหนดตวัอยา่งโดยการเปิดตารางกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และเป็นการเก็บตวัอย่าง
ในท้องถ่ินของ Seymour Sudman, 1976 (อ้างในกุณฑลี  ร่ืนรมย์, 2551) ซ่ึงมีบ้างแต่ไม่มากให้ใช้
จ  านวนตัวอย่างตั้ งแต่ 200- 500 ราย  แต่การศึกษาในคร้ังน้ีก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ราย 
เหตุผลในการปรับลดจ านวนตวัอยา่ง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนผูท่ี้เล้ียงแมวในปัจจุบนัวา่มีจ  านวนมาก
นอ้ยเท่าใด  และอา้งอิงจากการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550)   ท่ีศึกษาอาหารสุนขั ท่ีไม่ทราบ
จ านวนผูเ้ล้ียงแน่นอนจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย เหมือนกนั  โดยเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบไม่
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ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บขอ้มูลดว้ยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยแบ่งเก็บข้อมูลจากสถานท่ี ได้แก่ ร้านขายอาหารสัตว์ทัว่ไป ร้านน ้ า
ปิงปศุสัตว ์  หา้งแมค็โคร หา้งโลตสั  คลินิกรักษา สัตว ์เป็นตน้   
 
3.2 วธีิการศึกษา 
                     3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูซ้ื้อ 
อาหารแมวส าเร็จรูปในจงัหวดัเชียงใหม่   จ  านวน 200 ราย  โดยสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้าน
ขายอาหารสัตวท์ัว่ไป ร้านน ้าปิงปศุสัตว ์ หา้งแมค็โคร หา้งโลตสั  คลินิกรักษาสัตว ์เป็นตน้    
   
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา  สถานภาพ

สมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  ท าไมผูบ้ริโภคจึงได้
ตดัสินใจซ้ือ  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบ้ริโภค
ซ้ืออยา่งไร     

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนท่ี  4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั
การมีผลมากท่ีสุด   มาก  ปานกลาง   น้อย  และน้อยท่ีสุด ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนใน
แต่ระดบั (กุณฑลี  ร่ืนรมย,์ 2551) ดงัน้ี 
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ระดับการมีผล   คะแนน 
    มากท่ีสุด        5   

               มาก         4 
               ปานกลาง        3 
               นอ้ย         2 
               นอ้ยท่ีสุด        1   

คะแนนท่ีไดน้ ามาหาค่าเฉล่ีย และแปรความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่  ระดับการมีผลของปัจจัย 
4.51-5.00   ระดบัการมีผลมากท่ีสุด 
3.51-4.50   ระดบัการมีผลมาก 
2.51-3.50   ระดบัการมีผลปานกลาง 
1.51-2.50   ระดบัการมีผลนอ้ย 
1.00-1.50   ระดบัการมีผลนอ้ยท่ีสุด 
 

3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป ร้านน ้าปิง 

ปศุสัตว ์หา้งแมค็โคร หา้งโลตสั คลินิกรักษาสัตว ์เป็นตน้ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

3.6 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557  ถึงเดือนพฤษภาคม 2558  
ระยะเวลาเก็บขอ้มูลเดือนมีนาคม  2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น  5 ส่วนดงัน้ี 

 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
                     4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ 

 4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว  
 4.3 ขอ้มูลพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจาก
ร้านในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ  และรายไดต่้อเดือน 
                     4.4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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4.1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 54 27.0 
หญิง 146 73.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.0 เป็น    
เพศชาย ร้อยละ 27.0  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 114 57.0 
สมรส 81 40.5 
อ่ืนๆ 5 2.5 

รวม 200 100.0 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หยา่ร้าง/หมา้ย  
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด ร้อยละ 57.0 
รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 40.5 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หยา่ร้าง หมา้ย ร้อยละ 2.5 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 14 7.0 
20-29 ปี  85 42.5 
30-39 ปี 57 28.5 
40-49 ปี 34 17.0 
50-59 ปี 8 4.0 
60  ปีข้ึนไป 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ20-29 ปี ร้อยละ 42.5 รองลงมา
คือ อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 28.5 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 17.0 อายุน้อยกวา่ 20 ปี ร้อยละ 7.0 อายุ 50-59 ปี     
ร้อยละ 4.0  และอาย ุ60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 1.0 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 16 8.0 
มธัยมตอนปลาย/ปวช. 42 21.0 
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า   39 19.5 
ปริญญาตรี 96 48.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 7 3.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
48.0 รองลงมาคือ มธัยมตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 21.0  อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า   ร้อยละ 19.5      
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 8.0 และสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 3.5 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา   42 21.0 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  23 11.5 
พนกังานบริษทัเอกชน  89 44.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั                16 8.0 
พอ่บา้น/แม่บา้น 6 3.0 
พนกังานมหาวทิยาลยั 8 4.0 
 รับจา้ง 14 7.0 
 เกษียณ 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 
44.5  รองลงมาคือ เรียน/นกัศึกษา   ร้อยละ 21.0 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.5 ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 8.0  รับจา้ง ร้อยละ 7.0  พอ่บา้น/แม่บา้น ร้อยละ 3.0 และเกษียณ ร้อยละ 1.0  
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท   43 21.5 
10,001-15,000 บาท 75 37.5 
15,001-20,000 บาท                         62 31.0 
20,001-25,000 บาท 11 5.5 
25,001-30,000 บาท                         6 3.0 
30,001-35,000บาท 2 1.0 
35,001 บาทข้ึนไป 1 0.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท 
ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท  ร้อยละ   31.0  ไม่ เกิน  10,000 บาท  ร้อยละ 21.5   
20,001-25,000 บาท ร้อยละ 5.5   25,001-30,000 บาท  ร้อยละ  3.0 30,001-35,000บาท ร้อยละ 1.0 
และ 5,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ  0.5                                          
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวนแมวท่ีเล้ียงทั้งหมด
ในปัจจุบนั 

จ านวนแมวที่เลีย้งทั้งหมดในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1 ตวั  107 53.5 
2 ตวั 52 26.0 
3 ตวั 32 16.0 
3 ตวั 4 2.0 
มากกวา่ 4 ตวัข้ึนไป  5 2.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัมีแมวท่ีเล้ียงทั้งหมดจ านวน 
1 ตวั ร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ จ านวน 2 ตวั ร้อยละ 26.0  จ  านวน 3 ตวั ร้อยละ 16.0 มากกวา่ 4 ตวัข้ึน
ไป ร้อยละ 2.5 และ จ านวน 3 ตวั ร้อยละ 2.0 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามพนัธ์ุแมวท่ีเล้ียง 

พนัธ์ุแมวที่เลีย้ง จ านวน ร้อยละ 
สายพนัธ์ุไทย เช่น วเิชียรมาศ สีสวาด โคราช                          70 35.0 
สายพนัธ์ุเปอร์เซีย 53 26.5 
สายพนัธ์ุอเมริกนั ชอร์ตแฮร์           22 11.0 
สายพนัธ์ุสก็อตติช โฟลด ์ 17 8.5 
แมวพนัทาง 45 22.5 
อ่ืนๆ  2 1.0 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขาวมณี 
 
  จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พนัธ์ุแมวท่ีเล้ียง คือ สายพนัธ์ุไทย 
เช่น วเิชียรมาศ สีสวาด โคราช   ร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ สายพนัธ์ุเปอร์เซีย ร้อยละ 26.5 แมวพนัทาง 
ร้อยละ 22.5 สายพนัธ์ุอเมริกนั ชอร์ตแฮร์  ร้อยละ 11.0  สายพนัธ์ุสก็อตติช โฟลด์ ร้อยละ 8.5 และ
อ่ืนๆ ร้อยละ 1.0                         
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ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวตัถุประสงคข์องการเล้ียง
แมว 

วตัถุประสงค์ของการเลีย้งแมว จ านวน ร้อยละ 
ไวเ้ป็นเพื่อนเล่น 143 71.5 
เพราะสงสาร (แมวจรจดัมาก่อน) 46 23.0 
แฟชัน่/ค่านิยมในการเล้ียงแมว            11 5.5 

รวม 200 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วตัถุประสงคข์องการเล้ียงแมว คือ 
ไวเ้ป็นเพื่อนเล่น ร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ เพราะสงสาร (แมวจรจดัมาก่อน) ร้อยละ 23.0 และแฟชัน่/
ค่านิยมในการเล้ียงแมว  ร้อยละ 5.5            
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิการท่ีไดแ้มวมาเล้ียง   

วธีิการทีไ่ด้แมวมาเลีย้ง   จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือมาเล้ียง 67 33.5 
เพื่อน/ญาติใหม้า 65 32.5 
เก็บมาเล้ียง 68 34.0 
อ่ืนๆ  6 3.0 
หมายเหตุ:  อ่ืนๆไดแ้ก่ มาเอง (5 คน)  มีคนใหม้า (1 คน) 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วิธีการท่ีไดแ้มวมาเล้ียง  คือ เก็บ
มาเล้ียง ร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ  ซ้ือมาเล้ียง ร้อยละ 33.5 และเพื่อน/ญาติใหม้า ร้อยละ 32.5 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการเป็นสมาชิกหรืออ่าน 
เร่ืองเก่ียวกบัแมวจากเวป็หรือ Facebook เพจประจ า (หรือบ่อยๆ) 

 การเป็นสมาชิกหรืออ่านเร่ืองเกีย่วกบัแมวจากเวป็ 
หรือ Facebook เพจประจ า (หรือบ่อยๆ) 

จ านวน ร้อยละ 

พนัทิปหอ้งแมว 66 33.0 
ทูนหวัของบ่าว 27 13.5 
จอนน่ี แมวศุภลกัษณ์ 29 14.5 
โตโร่แอนดเ์ดอะแก๊งค ์ 7 3.5 
เก่าตัง๋ แมวหนา้แปลก 13 6.5 
มิโซะ 3 1.5 
Kitty Somsong FC 4 2.0 
แมวไม่เตม็บาท 4 2.0 
แมว แมว 14 7.0 
แฟนคลบัแมวกล่อง 9 4.5 
Tony fat cat-โทน่ีแมวอว้น 3 1.5 
เจห้มวย แมวพะยนู - ตวัอะไรกลมๆ 2 1.0 
Foldnomenon Cattery 2 1.0 
ทาสแมว 12 6.0 
Nala_cat 2 1.0 
อ่ืนๆ  3 1.5 

รวม 200 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การเป็นสมาชิกหรืออ่านเร่ือง
เก่ียวกับแมวจากเว็ปหรือ Facebook เพจประจ า (หรือบ่อยๆ) คือ พันทิปห้องแมว ร้อยละ 33.0 
รองลงมาคือ จอนน่ี แมวศุภลกัษณ์ ร้อยละ 14.5  ทูนหัวของบ่าว ร้อยละ 13.5  แมว แมว ร้อยละ 7.0 
เก่าตัง๋ แมวหนา้แปลก ร้อยละ 6.5  ทาสแมว ร้อยละ 6.0 แฟนคลบัแมวกล่อง ร้อยละ 4.5  โตโร่แอนด์
เดอะแก๊งค ์ร้อยละ 3.5  
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4.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตรายีห่้อของอาหารแมว 
ท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา 

 ตรายีห้่อของอาหารแมวทีซ้ื่อคร้ังสุดท้าย 
ทีผ่่านมา 

จ านวน ร้อยละ 

Purina One 22 11.0 
Friskies 41 20.5 
Royal Canin 37 18.5 
1st Choice 13 6.5 
Maxima 35 17.5 
Chicken Soup 9 4.5 
Hill's 6 3.0 
 วสิกสั 75 37.5 
อ่ืนๆ  2 1.0 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 
                 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  Meo 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตรายีห่อ้ของอาหารแมวท่ีซ้ือคร้ัง
สุดทา้ยท่ีผา่นมาคือ วสิกสั  ร้อยละ 37.5  รองลงมาคือ Friskies  ร้อยละ 20.5 Royal Canin ร้อยละ 18.5  
Maxima ร้อยละ  17.5 Purina One ร้อยละ 11.0 1st Choice ร้อยละ 6.5 Chicken Soup ร้อยละ 4.5 Hill's 
ร้อยละ 3.0 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Meo ร้อยละ 1.0 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของอาหารแมว 
ท่ีเลือกซ้ือ   

ประเภทของของอาหารแมวทีเ่ลอืกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
แบบเป็นเม็ด 77 38.5 
แบบเปียก 19 9.5 
ทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบเปียก 104 52.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเภทของของอาหารแมวท่ี
เลือกซ้ือคือ ทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบเปียก ร้อยละ 52.0 รองลงมาคือแบบเป็นเม็ด ร้อยละ 38.5 และ
แบบเปียก ร้อยละ 9.5 

 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติัของอาหารแมว 
ท่ีเลือกซ้ือ  

คุณสมบัติของอาหารแมวทีเ่ลอืกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
อาหารแมวทัว่ไป 77 38.5 
อาหารแมวท่ีระบุวา่มีน ้าตาลต ่า (Low-glycaemic) 52 26.0 
อาหารแมวท่ีระบุวา่มีอาหารอินทรีย ์(Organic) 30 15.0 
อาหารแมวท่ีระบุวา่ผลิตโดยใชส่้วนผสมจาก
ธรรมชาติ (Natural) 

16 8.0 

อาหารแมวท่ีระบุวา่ไม่มีส่วนผสมของธญัพืชซ่ึงจะ
ไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้เช่น ขา้สาลี 

25 12.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คุณสมบติัของอาหารแมวท่ีเลือก
ซ้ือ คือ อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ อาหารแมวท่ีระบุวา่มีน ้ าตาลต ่า (Low-glycaemic) 
ร้อยละ 26.0 อาหารแมวท่ีระบุว่ามีอาหารอินทรีย ์(Organic) ร้อยละ 15.0  อาหารแมวท่ีระบุว่าไม่มี
ส่วนผสมของธญัพืชซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดการแพ ้เช่น ขา้สาลี ร้อยละ 12.5 และอาหารแมวท่ีระบุวา่ผลิต
โดยใชส่้วนผสมจากธรรมชาติ (Natural) ร้อยละ 8.0 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของบรรจุภณัฑ์
บรรจุอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารแมว 
ทีเ่ลอืกซ้ือบ่อยทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง 174 87.0 
แบบกระป๋อง 26 13.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเภทของบรรจุภณัฑบ์รรจุ
อาหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง ร้อยละ 87.0 และแบบกระป๋อง ร้อยละ 
13.0 

 

ตารางท่ี 4.16  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหาร
แมวท่ีเลือกซ้ือ 

เหตุผลที่เลอืกซ้ืออาหารแมวทีเ่ลอืกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
เป็นยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 55 27.5 
เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย 75 37.5 
เป็นยีห่อ้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 24 12.0 
เป็นยีห่อ้ท่ีไดรั้บการรับรองจากสมาคมท่ีน่าเชือถือ 31 15.5 
เป็นยีห่อ้ท่ีแมวชอบกิน 40 20.0 
เป็นยีห่อ้ท่ีมีส่วนผสมท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะสูตรท่ี
ตอ้งการ เช่น ขจดักอ้น  ควบคุม 

26 
13.0 

อยากใหแ้มวทดลองรับประทาน 7 3.5 
ตอ้งการให้แมวมีสุขภาพดี 28 14.0 
เป็นคนทนัสมยั 18 9.0 
ไม่ไดใ้หค้วามสนใจเร่ืองยีห่้อเป็นหลกั 10 5.0 
มีการบอกต่อๆ มาวา่ปลอดภยักบัแมว 10 5.0 
ยีห่อ้ไม่ต่างแต่มีการลดราคาก็จะเลือกตราท่ีถูกท่ีสุด 6 3.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 
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  จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมวท่ี
เลือกซ้ือคือ เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ เป็นยีห่้อท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ีรู้จกัทัว่ไป  ร้อยละ 27.5 เป็นยี่ห้อท่ีแมวชอบกิน ร้อยละ 20.0เป็นยี่ห้อท่ีไดรั้บการรับรองจากสมาคม
ท่ีน่าเช่ือถือ ร้อยละ 15.5 ต้องการให้แมวมีสุขภาพดี ร้อยละ  14.0  เป็นยี่ห้อท่ีมีส่วนผสมท่ีเป็น
คุณสมบติัเฉพาะสูตรท่ีตอ้งการ เช่น ขจดักอ้น  ควบคุม ร้อยละ 13.0เ ป็นยี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
ร้อยละ 12.0 เป็นคนทนัสมยั ร้อยละ 9.0ไม่ไดใ้ห้ความสนใจเร่ืองยี่ห้อเป็นหลกั ร้อยละ 5.0 มีการบอก
ต่อๆ มาวา่ปลอดภยักบัแมว ร้อยละ 5.0 อยากให้แมวทดลองรับประทาน ร้อยละ 3.5 ยี่ห้อไม่ต่างแต่มี
การลดราคาก็จะเลือกตราท่ีถูกท่ีสุดร้อยละ 3.0 

 

ตารางท่ี 4.17  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมวบ่อย
แค่ไหนในแต่ละเดือน 
การซ้ืออาหารแมวบ่อยแค่ไหนในแต่ละเดือน จ านวน ร้อยละ 
เดือนละ 1 คร้ัง 68 34.0 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 97 48.5 
เดือนละ 4  คร้ังหรือมากกวา่ 24 12.0 
มากกวา่  3 เดือน/คร้ัง 11 5.5 

รวม 200 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การซ้ืออาหารแมวบ่อยแค่ไหนใน
แต่ละเดือน คือ เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 34.0    เดือนละ 4  
คร้ังหรือมากกวา่ ร้อยละ 12.0 และมากกวา่  3 เดือน/คร้ัง ร้อยละ 5.5 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ืออาหารแมว 
สถานทีซ้ื่ออาหารแมว จ านวน ร้อยละ 

หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็โคร หา้งบ๊ิกซี  โลตสั 80 40.0 
ร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป 80 40.0 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 42 21.0 
ร้านน ้าปิงปศุสัตว ์ 29 14.5 
ร้านมินิมาร์ททัว่ไป   46 23.0 
คลินิกรักษาสัตว ์ 12 6.0 
สั่งซ้ือจากทางอินเทอร์เน็ต 1 0.5 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 

 

  จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีซ้ืออาหารแมวคือ หา้งคา้
ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็โคร หา้งบ๊ิกซี  โลตสั และร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป เท่ากนั ร้อยละ 40.0  
รองลงมาคือ ร้านมินิมาร์ททัว่ไป   ร้อยละ 23.0 ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้อยละ 21.0 ร้านน ้าปิงปศุสัตว ์ร้อย
ละ 14.5  คลินิกรักษาสัตว ์ร้อยละ 6.0 และสั่งซ้ือจากทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 0.5 

 

ตารางท่ี 4.19  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง 
การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 ถุง/กระป๋อง 67 33.5 
2 ถุง/กระป๋อง 62 31.0 
3 ถุง/กระป๋อง 52 26.0 
4ถุง/กระป๋อง 16 8.0 
5  ถุง/กระป๋องข้ึนไป 3 1.5 

รวม 200 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง 
คือ 1 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ 2 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 31.0 3 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 26.0 4
ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 8.0 และ 5  ถุง/กระป๋องข้ึนไป ร้อยละ 1.5 
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ตารางท่ี 4.20  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหาร
แมวในแต่ละคร้ัง 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 31 15.5 
101-200 บาท 70 35.0 
201-300  บาท 49 24.5 
301-400 บาท 23 11.5 
401-500 บาท 17 8.5 
มากกวา่ 500 บาทข้ึนไป 10 5.0 

รวม 200 100.0 

 

  จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมวใน
แต่ละคร้ังคือ 101-200 บาท ร้อยละ 35.0  รองลงมาคือ 201-300  บาท ร้อยละ 24.5  นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 15.5 -400 บาท ร้อยละ 11.5  401-500 บาท ร้อยละ 8.5 และมากกวา่ 500 บาท
ข้ึนไป ร้อยละ 5.0 

 

ตารางท่ี 4.21  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีแนะน าใหซ้ื้อ
อาหารแมว 

บุคคลทีแ่นะน าให้ซ้ืออาหารแมว จ านวน ร้อยละ 
เพื่อนแนะน า 79 39.5 
ครอบครัว 40 20.0 
เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ 72 36.0 
ญาติ/ คนรู้จกัแนะน า 21 10.5 
ไดรั้บค าชกัชวนจากพนกังานขาย 22 11.0 
อ่ืนๆ  5 2.5 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ซ้ือเอง 

 

  จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ีแนะน าใหซ้ื้ออาหารแมว
คือ เพื่อนแนะน า  ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ  ร้อยละ 36.0 ครอบครัว ร้อยละ 
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20.0 ไดรั้บค าชกัชวนจากพนกังานขาย ร้อยละ 11.0 ญาติ/ คนรู้จกัแนะน า ร้อยละ 10.5 และอ่ืนๆ     
ร้อยละ 2.5 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมว 
บุคคลทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ืออาหารแมว จ านวน ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 121 60.5 
คนในครอบครัว 39 19.5 
เพื่อน/คนใกลชิ้ด 50 25.0 
อิทธิพลส่ือต่างๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ 27 13.5 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 

 

  จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารแมวคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 60.5  รองลงมาคือ เพื่อน/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 25.0 คนใน
ครอบครัว ร้อยละ 19.5 และอิทธิพลส่ือต่างๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 13.5 
 

ตารางท่ี 4.23  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมว
คร้ังแรก 

แหล่งทีรู้่จักอาหารแมวคร้ังแรก จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน 68 34.0 
คนในครอบครัว 33 16.5 
นิตยสาร/วารสาร 59 29.5 
วทิย/ุโทรทศัน์ 42 21.0 
หนงัสือพิมพ ์ 27 13.5 
พนกังานขาย 38 19.0 
ป้ายโฆษณา 21 10.5 
แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 15 7.5 
 อินเตอร์เน็ต 21 10.5 
การออกงานแสดงสินคา้ 4 2.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 
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  จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมวคร้ังแรกคือ  
คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 29.5 วิทยุ/โทรทศัน์ ร้อยละ 21.0  
พนักงานขาย ร้อยละ 19.0  คนในครอบครัว ร้อยละ 16.5  หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 13.5 ป้ายโฆษณา    
ร้อยละ 10.5  อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 10.5 แผ่นพบั/โบชัวร์/ใบปลิว ร้อยละ 7.5 และการออกงานแสดง
สินคา้ ร้อยละ 2.0 

 

ตารางท่ี 4.24  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ
หรือมีผลต่อการอาหารแมวมากท่ีสุด 

แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน 74 37.0 
คนในครอบครัว 13 6.5 
นิตยสาร/วารสาร 36 18.0 
วทิย/ุโทรทศัน์ 15 7.5 
หนงัสือพิมพ ์ 6 3.0 
พนกังานขาย 32 16.0 
ป้ายโฆษณา 6 3.0 
แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 1 0.5 
อินเตอร์เน็ต 13 6.5 
การออกงานแสดงสินคา้ 4 2.0 

รวม 200 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผล
ต่อการอาหารแมวมากท่ีสุดคือ คนรู้จัก/เพื่อน ร้อยละ 37.0  นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 18.0วิทยุ/
โทรทศัน์ ร้อยละ 7.5  คนในครอบครัว ร้อยละ 6.5พนกังานขาย  ร้อยละ 16.0 อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 6.5 
แผ่นพบั/โบชวัร์/ใบปลิว ร้อยละ 0.5 หนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 3.0 ป้ายโฆษณา ร้อยละ 3.0  การออกงาน
แสดงสินคา้ ร้อยละ 2.0 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรูปแบบรายการส่งเสริม
การขายของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุด 

รูปแบบรายการส่งเสริมการขายของอาหารแมว 
ทีช่อบมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ชิงโชครางวลั 59 29.5 
ส่วนลดราคา 48 24.0 
ของแถมน่ารัก 46 23.0 
เพิ่มปริมาณราคาเดิม  46 23.0 
อ่ืนๆ  1 0.5 

รวม 200 100.0 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ซ้ือ 1 แถม 1 
 
  จากตารางท่ี 4.25 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รูปแบบรายการส่งเสริมการขาย
ของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุดคือชิงโชครางวลั ร้อยละ 29.5  รองลงมาคือ ส่วนลดราคา   ร้อยละ 24.0 
ของแถมน่ารัก และเพิ่มปริมาณราคาเดิม เท่ากนั ร้อยละ 23.0 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.5  
 
 

ตารางท่ี 4.26  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเวบ็ไซตท่ี์ใชห้าขอ้มูล
เก่ียวกบัอาหารแมว 

เวบ็ไซต์ทีใ่ช้หาข้อมูลเกีย่วกับอาหารแมว จ านวน ร้อยละ 
www. petloft.com 87 43.5 
www.yespetshop.com 22 11.0 
www. spoon-petshop.weloveshopping.com 28 14.0 
www.feedmeplease.com 23 11.5 
www.tspetshop.com 9 4.5 
www.alwayspetshop.com 2 1.0 
www.pantip.com 5 2.5 
ไม่มี 24 12.0 

รวม 200 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตามเวบ็ไซตท่ี์ใชห้าขอ้มูลเก่ียวกบั
อาหารแมวคือ www. petloft.com  ร้อยละ 43.5  www. spoon-petshop.weloveshopping.com ร้อยละ 
14.0www.feedmeplease.com ร้ อ ยล ะ  11.5www.yespetshop.com ร้ อ ยล ะ  11.0www.tspetshop.com 
ร้อยละ 4.5www.pantip.com ร้อยละ  2.5www.alwayspetshop.com ร้อยละ 1.0  และว็บไซต์ท่ีใช้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว ไม่มี ร้อยละ 12.0 
 

 

ตารางท่ี 4.27  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท ากิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว 

ผลการท ากจิกรรมเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการของอาหาร
แมวต่อการรู้จักอาหารแมว 

จ านวน ร้อยละ 

มีผล 169 84.5 
ไม่มีผล 31 15.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผลการท ากิจกรรมเวบ็ไซต์อย่าง
เป็นทางการของอาหารแมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 84.5 และไม่มีผลต่อการรู้จกัอาหาร
แมว ร้อยละ 15.5 
 
 

ตารางท่ี 4.28  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท ากิจกรรม
เวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกัอาหารแมว 

ผลการท ากจิกรรมเวบ็ไซต์ของ Facebook เพจเกีย่วกบัแมว 
ต่างๆ ต่อการรู้จักอาหารแมว 

จ านวน ร้อยละ 

มีผล 155 77.5 
ไม่มีผล 45 22.5 

รวม 200 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผลการท ากิจกรรมเว็บไซต์ของ 
Facebook เพจเก่ียวกับแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 77.5 และไม่มีผลต่อการรู้จกั
อาหารแมว ร้อยละ 22.5 
 



 

 32 

ตารางท่ี 4.29  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว 

ผลการเข้าร่วมกจิกรรมเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการของ 
อาหารแมวต่อการรู้จักอาหารแมว 

จ านวน ร้อยละ 

มีผล 147 73.5 
ไม่มีผล 53 26.5 

รวม 200 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.29 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซต์
อย่างเป็นทางการของอาหารแมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 73.5 และไม่มีผลต่อการรู้จกั
อาหารแมว ร้อยละ 26.5 
 

 

ตารางท่ี 4.30  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของ 
Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกัอาหารแมว 

ผลการเข้าร่วมกจิกรรมของ Facebook เพจเกีย่วกบัแมว 
ต่างๆ ต่อการรู้จักอาหารแมว 

จ านวน ร้อยละ 

มีผล 148 74.0 
ไม่มีผล 52 26.0 

รวม 200 100.0 
 

 

  จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การเขา้ร่วมกิจกรรมของ Facebook 
เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 74.0 ไม่มีผลการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 26.0 
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ตารางท่ี 4.31  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการตดัสินใจซ้ืออาหารแมว
ในคร้ังต่อไป 

การตัดสินใจซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไป จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือยีห่อ้เดิมทุกคร้ัง   67 33.5 
เปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้  53 26.5 
ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า 80 40.0 

รวม 200 100.0 
 

 

  จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวในคร้ัง
ต่อไป คือ ไม่มีตรายีห่้อประจ า ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ซ้ือยีห่อ้เดิมทุกคร้ัง ร้อยละ 33.5  และเปล่ียน 
ไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้ ร้อยละ 26.5 
 

 

ตารางท่ี 4.32  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจะแนะน าอาหารแมว 
ท่ีซ้ือใหก้บัผูอ่ื้น 

การจะแนะน าอาหารแมวทีซ้ื่อให้กบัผู้อืน่ จ านวน ร้อยละ 
แนะน าแน่นอน 134 67.0 
ไม่แน่ใจ 38 19.0 
ไม่แนะน า   28 14.0 

รวม 200 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.32 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การจะแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือ
ให้กับผูอ่ื้น คือ แนะน าแน่นอน ร้อยละ 67.0  รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.0 และไม่แนะน า      
ร้อยละ 14.0 
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ส่วนที ่4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหารแมว 
 

ตารางท่ี 4.33  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ช่ือเสียงและตรายีห่อ้ของ
อาหารแมว 

84 
(42.0) 

61 
(30.5) 

42 
(21.0) 

11 
(5.5) 

2 
(1.0) 

4.07 
(มาก) 

6 

คุณภาพของอาหารแมว 77 
(38.5) 

76 
(38.0) 

35 
(17.5) 

12 
(6.0) 

0 
(0.0) 

4.09 
(มาก) 

5 

มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบ
ทุกหมวดหมู่ 

79 
(39.5) 

73 
(36.5) 

42 
(21.0) 

6 
(3.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

4 

มีรายละเอียดคุณสมบติั
พิเศษของอาหาร 

73 
(36.5) 

87 
(43.5) 

36 
(18.0) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.15 
(มาก) 

3 

มีการแจง้ผลการวเิคราะห์
อาหารใหท้ราบท่ีบรรจุ
ภณัฑ ์

77 
(38.5) 

82 
(41.0) 

37 
(18.5) 

3 
(1.5) 

1 
(0.5) 

4.16 
(มาก) 2 

มีการแจง้รายละเอียด
ส่วนประกอบของอาหาร 

80 
(40.0) 

77 
(38.5) 

40 
(20.0) 

2 
ผ1.0) 

1 
(0.5) 

4.17 
(มาก) 

1 

ความสวยงามของบรรจุ
ภณัฑ ์

65 
(32.5) 

84 
(42.0) 

45 
(22.5) 

3 
(1.5) 

3 
(1.5) 

4.02 
(มาก) 

8 

มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะ
กบัแมวแต่ละวยั 

66 
(33.0) 

89 
(44.5) 

36 
(18.0) 

7 
(3.5) 

2 
(1.0) 

4.05 
(มาก) 

7 

เป็นอาหารแมวน าเขา้จาก
ต่างประเทศ 

78 
(39.0) 

71 
(35.5) 

44 
(22.0) 

5 
(2.5) 

2 
(1.0) 

4.09 
(มาก) 

5 

มีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือก
หลายยีห่อ้ 

75 
(37.5) 

75 
(37.5) 

43 
(21.5) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

4.09 
(มาก) 

5 

 อาหารไม่สร้างมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

76 
(38.0) 

78 
(39.0) 

42 
(21.0) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

4 

มีใหเ้ลือกหลายขนาด 70 
(35.0) 

82 
(41.0) 

44 
(22.0) 

3 
(1.5) 

1 
(0.5) 

4.09 
(มาก) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ซ้ืออาหารแมว โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบั
มาก เรียงล าดบัคือ  มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ มีการ
แจง้ผลการวิเคราะห์อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.16) มีรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของ
อาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.15) มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.13) อาหารไม่สร้างมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม  (ค่าเฉล่ีย 4.13) คุณภาพของอาหารแมว (ค่าเฉล่ีย 4.09) เป็นอาหารแมวน าเข้าจาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกหลายยีห่้อ (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีให้เลือกหลายขนาด 
(ค่าเฉล่ีย 4.09)  ช่ือเสียงและตรายีห่้อของอาหารแมว (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัแมว
แต่ละวยั (ค่าเฉล่ีย 4.05) และความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.34  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

79 
(39.5) 

79 
(39.5) 

38 
(19.0) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.17 
(มาก) 

1 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของอาหาร 

78 
(39.0) 

74 
(37.0) 

42 
(21.0) 

6 
(3.0) 

0 
(0.0) 

4.12 
(มาก) 

2 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 76 
(38.0) 

76 
(38.0) 

41 
(20.5) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

4.11 
(มาก) 

3 

ราคาประหยดักวา่ยีห่อ้อ่ืน 72 
(36.0) 

81 
(40.5) 

42 
(21.0) 

5 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.10 
(มาก) 

4 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือตาม
เง่ือนไข 

69 
(34.5) 

85 
(42.5) 

42 
(21.0) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.10 
(มาก) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 

 

 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
อาหารแมว โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 
เรียงล าดบัคือมีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ



 

 36 

ของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.12) ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ราคาประหยดักวา่ยีห่อ้อ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) และมีส่วนลดเม่ือซ้ือตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.35  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 หาซ้ือไดง่้าย  90 
(45.0) 

67 
(33.5) 

39 
(19.5) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.22 
(มาก) 

1 

มีสินคา้วางจ าหน่ายร้าน
ทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑ์
ส าหรับสตัว ์

87 
(43.5) 

73 
(36.5) 

36 
(18.0) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.22 
(มาก) 1 

จ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ หา้ง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต   

73 
(36.5) 

87 
(43.5) 

33 
(16.5) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 3 

มีสินคา้วางจ าหน่ายใน
คลินิกรักษาสตัว ์

70 
(35.0) 

96 
(48.0) 

28 
(14.0) 

6 
(3.0) 

0 
(0.0) 

4.15 
(มาก) 

2 

มีขายท่ีเซ่เวน่อิเลฟเวน่  
(7-11) 

66 
(33.0) 

88 
(44.0) 

36 
(18.0) 

9 
(4.5) 

1 
(0.5) 

4.05 
(มาก) 

5 

มีสินคา้พร้อมจ าหน่าย
เสมอ ไม่ขาดตลาด 

71 
(35.5) 

80 
(40.0) 

44 
(22.0) 

5 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.09 
(มาก) 

4 

สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอด
รถเพียงพอ 

67 
(33.5) 

83 
(41.5) 

40 
(20.0) 

8 
(4.0) 

2 
(1.0) 

4.03 
(มาก) 

6 

 สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กล้
บา้น 

74 
(37.0) 

85 
(42.5) 

37 
(18.5) 

4 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.15 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 

 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการซ้ืออาหารแมว โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัคือ หาซ้ือไดง่้าย และมีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตว ์
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เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์และสถานท่ีจ าหน่ายอยู่
ใกลบ้า้น เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.15) จ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ีย 4.13) มี
สินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีขายท่ีเซ่เวน่อิเลฟเวน่ (7-11) (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
และสถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.36  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการจดัมีการส่งชิงโชค 
แจกรางวลั 

68 
(34.0) 

82 
(41.0) 

35 
(17.5) 

13 
(6.5) 

2 
(1.0) 

4.01 
(มาก) 

5 

มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่น
โทรทศัน์   หนงัสือพิมพ,์ 
ป้ายโฆษณาฯลฯ 

75 
(37.5) 

83 
(41.5) 

35 
(17.5) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 1 

มีการจดัท าเวบ็ไซต์
แนะน าผลิตภณัฑ ์ 

70 
(35.0) 

86 
(43.0) 

36 
(18.0) 

8 
(4.0) 

0 
(0.0) 

4.09 
(มาก) 

2 

มีพนกังานแนะน าให้
รายละเอียดสินคา้ 

64 
(32.0) 

88 
(44.0) 

41 
(20.5) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

4.05 
(มาก) 

4 

มีการแจกแผน่พบัให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว 

70 
(35.0) 

83 
(41.5) 

38 
(19.0) 

8 
(4.0) 

1 
(0.5) 

4.07 
(มาก) 

3 

มีการลดราคาสินคา้ 68 
(34.0) 

74 
(37.0) 

51 
(25.5) 

6 
(3.0) 

1 
(0.5) 

4.01 
(มาก) 

5 

มีของแถม 71 
(35.5) 

87 
(43.5) 

31 
(15.5) 

10 
(5.0) 

1 
(0.5) 

4.09 
(มาก) 

2 

มีการจดักิจกรรม
ช่วยเหลือสงัคม 

80 
(40.0) 

70 
(35.0) 

39 
(19.5) 

10 
(5.0) 

1 
(0.5) 

4.09 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.07 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ี
มีผลต่อการซ้ืออาหารแมว โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผล
ในระดับมาก เรียงล าดับคือมีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทัศน์   หนังสือพิมพ์, ป้ายโฆษณาฯลฯ 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือ มีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 
4.09) มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) มีพนกังานแนะน าให้รายละเอียดสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีการจดัมีการส่งชิงโชค แจก
รางวลั (ค่าเฉล่ีย 4.01) และมีการลดราคาสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ต่อการซ้ืออาหารแมว 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผล ล าดับที ่
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.10 มาก 4 
ดา้นราคา 4.12 มาก 2 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 4.13 มาก 1 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.07 มาก 3 

 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการซ้ืออาหารแมวโดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมา
คือดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.12) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.07) และดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 
3.79)   
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ส่วนที ่4.4 ข้อมูลพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านใน
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ  สถานภาพ และจ านวนแมวทีเ่ลีย้ง 
 1)  ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ    
 
ตารางท่ี 4.38  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตรายีห่้อของอาหารแมว
ท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา  และจ าแนกตามเพศ 

 
 ตรายีห้่อของอาหารแมว 
ทีซ้ื่อคร้ังสุดท้ายทีผ่่านมา 

เพศ 

ชาย 
n=54 

หญงิ 
n=146 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
Purina One 5 9.3 17 11.6 
Friskies 9 16.7 32 21.9 
Royal Canin 17 31.5 20 13.7 
1st Choice 3 5.6 10 6.8 
Maxima 7 13.0 28 19.2 
Chicken Soup 3 5.6 6 4.1 
Hill's 1 1.9 5 3.4 
 วสิกสั 18 33.3 57 39.0 
อ่ืนๆ  0 0.0 2 1.4 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
                 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  Meo 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ตรายีห่อ้ของอาหารแมวท่ี
ซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมาคือ วสิกสั ร้อยละ 33.3  รองลงมาคือ Royal Canin ร้อยละ 31.5 และ Friskies 
ร้อยละ 16.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ตรายีห่อ้ของอาหารแมวท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา
คือ วสิกสั ร้อยละ 39.0  รองลงมาคือ Friskies  ร้อยละ 21.9 และ Maxima  ร้อยละ 19.2 
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ตารางท่ี 4.39  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของของอาหาร
แมวท่ีเลือกซ้ือ  และจ าแนกตามเพศ 

ประเภทของของอาหารแมว 
ทีเ่ลอืกซ้ือ 

เพศ 

ชาย 
n=54 

หญงิ 
n=146 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบเป็นเม็ด 18 33.3 59 40.4 
แบบเปียก 8 14.8 11 7.5 
ทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบเปียก 28 51.9 76 52.1 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.39 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ประเภทของของอาหาร
แมวท่ีเลือกซ้ือคือ  ทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบเปียก ร้อยละ 51.9  รองลงมาคือ แบบเป็นเม็ด ร้อยละ 
33.3 และแบบเปียก ร้อยละ 14.8  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ประเภทของของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือทั้งแบบ
เป็นเมด็และแบบเปียก ร้อยละ 52.1  รองลงมาคือ แบบเป็นเมด็ ร้อยละ 40.4 และแบบเปียก ร้อยละ 7.5  
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ตารางท่ี 4.40  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติัของอาหาร
แมวท่ีเลือกซ้ือ และจ าแนกตามเพศ 

 
คุณสมบัติของอาหารแมว 

ทีเ่ลอืกซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อาหารแมวทัว่ไป 17 31.5 60 41.1 
อาหารแมวท่ีระบุวา่มีน ้าตาลต ่า (Low-
glycaemic) 16 29.6 36 24.7 
อาหารแมวท่ีระบุวา่มีอาหารอินทรีย ์
(Organic) 10 18.5 20 13.7 
อาหารแมวท่ีระบุวา่ผลิตโดยใชส่้วนผสม
จากธรรมชาติ (Natural) 6 11.1 10 6.8 
อาหารแมวท่ีระบุวา่ไม่มีส่วนผสมของ
ธญัพืชซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้เช่น ขา้
สาลี 5 9.3 20 13.7 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่คุณสมบติัของอาหารแมว
ท่ีเลือกซ้ือ คือ อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ อาหารแมวท่ีระบุว่ามีน ้ าตาลต ่า (Low-
glycaemic) ร้อยละ 29.6 และ อาหารแมวท่ีระบุวา่มีอาหารอินทรีย ์(Organic) ร้อยละ 18.5 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่คุณสมบติัของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ คืออาหาร
แมวทัว่ไป ร้อยละ 41.1 รองลงมาคือ อาหารแมวท่ีระบุวา่มีน ้ าตาลต ่า (Low-glycaemic) ร้อยละ 24.7  
และอาหารแมวท่ีระบุวา่มีอาหารอินทรีย ์(Organic) และอาหารแมวท่ีระบุวา่ไม่มีส่วนผสมของธญัพืช
ซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้เช่น ขา้สาลี ร้อยละ 13.7 
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ตารางท่ี 4.41  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของบรรจุภณัฑ์
บรรจุอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด และจ าแนกตามเพศ 
 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารแมวที่
เลอืกซ้ือบ่อยทีสุ่ด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง 48 88.9 126 86.3 
แบบกระป๋อง 6 11.1 20 13.7 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.41 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ประเภทของบรรจุภณัฑ์
บรรจุอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือบรรจุภณัฑ์เป็นแบบซอง ร้อยละ 88.9 รองลงมาเป็นแบบ
กระป๋อง ร้อยละ 11.1  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ประเภทของบรรจุภณัฑ์บรรจุอาหารแมวท่ีเลือก
ซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง ร้อยละ 86.3 รองลงมาเป็นแบบกระป๋อง ร้อยละ 13.7  
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ตารางท่ี 4.42  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหาร
แมวท่ีเลือกซ้ือ และจ าแนกตามเพศ 

 
เหตุผลที่เลอืกซ้ืออาหารแมว 

ทีเ่ลอืกซ้ือ 

เพศ 

ชาย 
n=54 

หญงิ 
n=146 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เป็นยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 16 29.6 38 26.0 
เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย 19 35.2 56 38.4 
เป็นยีห่อ้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 7 13.0 17 11.6 
เป็นยีห่อ้ท่ีไดรั้บการรับรองจากสมาคมท่ี
น่าเช่ือถือ 7 13.0 24 16.4 
เป็นยีห่อ้ท่ีแมวชอบกิน 10 18.5 30 20.5 
เป็นยีห่อ้ท่ีมีส่วนผสมท่ีเป็น
คุณสมบติัเฉพาะสูตรท่ีตอ้งการ เช่น ขจดั
กอ้น  ควบคุม 5 9.3 21 14.4 
อยากใหแ้มวทดลองรับประทาน 1 1.9 6 4.1 
ตอ้งการให้แมวมีสุขภาพดี 4 7.4 24 16.4 
เป็นคนทนัสมยั 2 3.7 16 11.0 
ไม่ไดใ้หค้วามสนใจเร่ืองยีห่้อเป็นหลกั 0 - 10 6.8 
มีการบอกต่อๆ มาวา่ปลอดภยักบัแมว 3 5.6 7 4.8 
ยีห่อ้ไม่ต่างแต่มีการลดราคาก็จะเลือกตรา
ท่ีถูกท่ีสุด 3 5.6 3 2.1 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

 

 จากตารางท่ี 4.42 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหาร
แมวท่ีเลือกซ้ือคือ เป็นยีห่้อท่ีผลิตภายในประเทศไทย ร้อยละ  35.2  รองลงมาคือ เป็นยีห่้อท่ีมีช่ือเสียง
และเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป ร้อยละ 29.6 และเป็นยีห่อ้ท่ีแมวชอบกิน ร้อยละ 18.5  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ เป็น
ยี่ห้อท่ีผลิตภายในประเทศไทย ร้อยละ  38.4  รองลงมาคือ เป็นยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 
ร้อยละ 26.0 และเป็นยีห่อ้ท่ีแมวชอบกิน ร้อยละ 20.5  
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ตารางท่ี 4.43  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมวบ่อย
ในแต่ละเดือน  และจ าแนกตามเพศ 
 

 
การซ้ืออาหารแมวบ่อยในแต่ละเดือน 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เดือนละ 1 คร้ัง 15 27.8 53 36.3 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 26 48.1 71 48.6 
เดือนละ 4  คร้ังหรือมากกวา่ 10 18.5 14 9.6 
มากกวา่  3 เดือน/คร้ัง 3 5.6 8 5.5 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายการซ้ืออาหารแมวในแต่ละเดือน คือ 
เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 27.8 และ เดือนละ 4  คร้ังหรือ
มากกวา่ ร้อยละ 18.5  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงการซ้ืออาหารแมวในแต่ละเดือน คือ เดือนละ 2-3 คร้ัง   
ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 36.3 และ เดือนละ 4  คร้ังหรือมากกวา่ ร้อยละ 9.6  
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ตารางท่ี 4.44  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ืออาหารแมว 
และจ าแนกตามเพศ 
 

 
สถานทีซ้ื่ออาหารแมว 

เพศ 

ชาย 
n=54 

หญงิ 
n=146 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็โคร 
หา้งบ๊ิกซี  โลตสั 19 35.2 61 41.8 
ร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป 23 42.6 57 39.0 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 20.4 31 21.2 
ร้านน ้าปิงปศุสัตว ์ 9 16.7 20 13.7 
ร้านมินิมาร์ททัว่ไป   14 25.9 32 21.9 
คลินิกรักษาสัตว ์ 2 3.7 10 6.8 
สั่งซ้ือจากทางอินเทอร์เน็ต 1 1.9 1 0.7 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

 จากตารางท่ี 4.44 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามชายสถานท่ีซ้ืออาหารแมวคือ ร้านขาย
อาหารสัตวท์ัว่ไป ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือ ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั 
ร้อยละ 35.2 และร้านมินิมาร์ททัว่ไป   ร้อยละ 25.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามหญิงสถานท่ีซ้ืออาหารแมวคือ ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร 
ห้างบ๊ิกซี  โลตสั ร้อยละ 41.8  รองลงมาคือร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป ร้อยละ 39.0  และร้านมินิมาร์ท
ทัว่ไป   ร้อยละ 21.9 
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ตารางท่ี 4.45  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง 
และจ าแนกตามเพศ 
 

 
การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ถุง/กระป๋อง 14 25.9 53 36.3 
2 ถุง/กระป๋อง 18 33.3 44 30.1 
3 ถุง/กระป๋อง 18 33.3 34 23.3 
4ถุง/กระป๋อง 4 7.4 12 8.2 
5  ถุง/กระป๋องข้ึนไป 0 0.0 3 2.1 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายการซ้ืออาหารแมวต่อคร้ังคือ 2 ถุง/
กระป๋อง และ3 ถุง/กระป๋อง เท่ากนั ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 1 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 25.9 และ 4ถุง/
กระป๋อง ร้อยละ 7.4 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงการซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง คือ 2 ถุง/กระป๋อง  ร้อยละ 36.3  
รองลงมาคือ 2 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 30.1  และ 3 ถุง/กระป๋อง เ ร้อยละ 23.3  
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ตารางท่ี 4.46  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหาร
แมวในแต่ละคร้ัง และจ าแนกตามเพศ 
 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแมวส าเร็จ 
รูปในแต่ละคร้ัง 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 4 7.4 27 18.5 
101-200 บาท 18 33.3 52 35.6 
201-300  บาท 17 31.5 32 21.9 
301-400 บาท 6 11.1 17 11.6 
401-500 บาท 7 13.0 10 6.8 
มากกวา่ 500 บาทข้ึนไป 2 3.7 8 5.5 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมวในแต่
ละคร้ังคือ 101-200 บาท ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 201-300  บาท ร้อยละ 31.5 และ401-500 บาท   
ร้อยละ 13.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ังคือ 101-200 
บาท ร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ 201-300  บาท ร้อยละ 21.9 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท        
ร้อยละ 18.52 
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ตารางท่ี 4.47  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีแนะน าใหซ้ื้อ
อาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 
 

 
บุคคลทีแ่นะน าให้ซ้ืออาหารแมว 

ส าเร็จรูป 

เพศ 

ชาย 
n=54 

หญงิ 
n=146 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อนแนะน า 17 31.5 62 42.5 
ครอบครัว 7 13.0 33 22.6 
เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ 25 46.3 47 32.2 
ญาติ/ คนรู้จกัแนะน า 3 5.6 18 12.3 
ไดรั้บค าชกัชวนจากพนกังานขาย 12 22.2 10 6.8 
อ่ืนๆ  0 0.0 5 3.4 

 

 

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายบุคคลท่ีแนะน าใหซ้ื้ออาหารแมวคือ 
เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ ร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ เพื่อนแนะน า ร้อยละ 31.5 และไดรั้บค าชกัชวน
จากพนกังานขาย ร้อยละ 22.2 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงบุคคลท่ีแนะน าให้ซ้ืออาหารแมวคือ เพื่อนแนะน า ร้อยละ 
42.5 รองลงมาคือ เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ ร้อยละ 32.2  และครอบครัว ร้อยละ 22.6 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 
 

 
บุคคลทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 

อาหารแมว 

เพศ 

ชาย 
n=54 

หญงิ 
n=146 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 31 57.4 90 61.6 
คนในครอบครัว 6 11.1 33 22.6 
เพื่อน/คนใกลชิ้ด 16 29.6 34 23.3 
อิทธิพลส่ือต่างๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ 7 13.0 20 13.7 

 

 จากตารางท่ี 4.48 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมวคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 57.4 รองลงมาคือ เพื่อน/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 
29.6 และอิทธิพลส่ือต่างๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 13.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออาหารแมว
คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 61.6 รองลงมาคือ เพื่อน/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 23.3 และคนในครอบครัว 
ร้อยละ 22.6 
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ตารางท่ี 4.49  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมว
คร้ังแรก และจ าแนกตามเพศ 
 

 
แหล่งทีรู้่จักอาหารแมวคร้ังแรก 

เพศ 

ชาย 
n=54 

หญงิ 
n=146 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน 15 27.8 53 36.3 
คนในครอบครัว 5 9.3 28 19.2 
นิตยสาร/วารสาร 17 31.5 42 28.8 
วทิย/ุโทรทศัน์ 12 22.2 30 20.5 
หนงัสือพิมพ ์ 10 18.5 17 11.6 
พนกังานขาย 10 18.5 28 19.2 
ป้ายโฆษณา 6 11.1 15 10.3 
แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 3 5.6 12 8.2 
 อินเตอร์เน็ต 3 5.6 18 12.3 
การออกงานแสดงสินคา้ 1 1.9 3 2.1 

 

 จากตารางท่ี 4.49 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่แหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมว
คร้ังแรกคือ นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ คนรู้จกั/เพื่อน ร้อยละ 27.8 และวิทยุ/
โทรทศัน์ ร้อยละ 22.2 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่แหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมวคร้ังแรกคือ คนรู้จกั/เพื่อน  
ร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 28.8 และวทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 20.5 
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ตารางท่ี 4.50  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ
หรือมีผลต่อการอาหารแมวมากท่ีสุด และจ าแนกตามเพศ 
 

แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการ
อาหารแมวมากทีสุ่ด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน 12 22.2 62 42.5 
คนในครอบครัว 1 1.9 12 8.2 
นิตยสาร/วารสาร 16 29.6 20 13.7 
วทิย/ุโทรทศัน์ 3 5.6 12 8.2 
หนงัสือพิมพ ์ 4 7.4 2 1.4 
พนกังานขาย 11 20.4 21 14.4 
ป้ายโฆษณา 2 3.7 4 2.7 
แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 0 0.0 1 0.7 
อินเตอร์เน็ต 5 9.3 8 5.5 
การออกงานแสดงสินคา้ 0 0.0 4 2.7 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.50 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ
หรือมีผลต่อการอาหารแมวมากท่ีสุดคือ นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 29.6 รองลงมาคือ คนรู้จกั/เพื่อน 
ร้อยละ 22.2 และพนกังานขาย ร้อยละ 20.4 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหาร
แมวมากท่ีสุดคือ คนรู้จกั/เพื่อน ร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ พนักงานขาย ร้อยละ 14.4 และนิตยสาร/
วารสาร ร้อยละ 13.7 
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ตารางท่ี 4.51  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรูปแบบรายการส่งเสริม
การขายของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุด และจ าแนกตามเพศ 
 

รูปแบบรายการส่งเสริมการขายของ 
อาหารแมวทีช่อบมากทีสุ่ด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชิงโชครางวลั 13 24.1 46 31.5 
ส่วนลดราคา 12 22.2 36 24.7 
ของแถมน่ารัก 17 31.5 29 19.9 
เพิ่มปริมาณราคาเดิม  12 22.2 34 23.3 
อ่ืนๆ  0 0.0 1 0.7 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายรูปแบบรายการส่งเสริมการขายของ
อาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ของแถมน่ารัก ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ ชิงโชครางวลั ร้อยละ  24.1 
และส่วนลดราคา และเพิ่มปริมาณราคาเดิม เท่ากนั ร้อยละ 22.2 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงรูปแบบรายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวท่ีชอบ    
มากท่ีสุดคือชิงโชครางวลั ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ ส่วนลดราคา ร้อยละ 24.7 และเพิ่มปริมาณราคา
เดิม ร้อยละ 23.3  
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ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเวบ็ไซตท่ี์ใชห้าขอ้มูล
เก่ียวกบัอาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 
 

 
เวบ็ไซต์ทีใ่ช้หาข้อมูลเกีย่วกับอาหารแมว 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
www. petloft.com 22 40.7 65 44.5 
www.yespetshop.com 4 7.4 18 12.3 
www. spoon-
petshop.weloveshopping.com 7 13.0 21 14.4 
www.feedmeplease.com 8 14.8 15 10.3 
www.tspetshop.com 3 5.6 6 4.1 
www.alwayspetshop.com 1 1.9 1 0.7 
www.pantip.com 3 5.6 2 1.4 
ไม่มี 6 11.1 18 12.3 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.52 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่เว็บไซต์ท่ีใช้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัอาหารแมวคือ www. petloft.com ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ www.feedmeplease.com ร้อยละ 
14.8 และ www. spoon-petshop.weloveshopping.com ร้อยละ 13.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่เว็บไซต์ท่ีใช้หาข้อมูลเก่ียวกบัอาหารแมวคือ 
www. petloft.com ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ www. spoon-petshop.weloveshopping.com ร้อยละ 14.4 
และ www.yespetshop.com และไม่มีเท่ากนั ร้อยละ 12.3 
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ตารางท่ี 4.53  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท ากิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว   และจ าแนกตามเพศ 
 

การท ากจิกรรมเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการ 
ของอาหารแมวต่อการรู้จักอาหารแมว   

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 44 81.5 125 85.6 
ไม่มีผล 10 18.5 21 14.4 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.53 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่การท ากิจกรรมเวบ็ไซต์
อยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลท าให้รู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 81.5  และไม่มีผลท าใหรู้้จกัอาหาร
แมว ร้อยละ 18.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การท ากิจกรรมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ
อาหารแมวมีผลท าใหรู้้จกัอาหารแมว ร้อยละ 85.6  และไม่มีผลท าใหรู้้จกัอาหารแมว ร้อยละ 14.4 
 

 

ตารางท่ี 4.54  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท ากิจกรรมเวบ็ไซต์
ของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกัอาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 
 

การท ากจิกรรมเวบ็ไซต์ของ Facebook  
เพจเกีย่วกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จัก 

อาหารแมว  

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 41 75.9 114 78.1 
ไม่มีผล 13 24.1 32 21.9 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

 

  จากตารางท่ี 4.54 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่การท ากิจกรรมเวบ็ไซต์
ของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 75.9  ไม่มีผลต่อการรู้จกั
อาหารแมว ร้อยละ 24.1 
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  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การท ากิจกรรมเว็บไซต์ของ Facebook เพจ
เก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 78.1  ไม่มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 
21.9 
 
ตารางท่ี 4.55  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 
 

ผลการเข้าร่วมกจิกรรมเวบ็ไซต์อย่าง 
เป็นทางการของอาหารแมวต่อ 

การรู้จักอาหารแมว 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 46 85.2 101 69.2 
ไม่มีผล 8 14.8 45 30.8 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

 

  จากตารางท่ี 4.55 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่การเข้าร่วมกิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  ร้อยละ 85.2   และไม่มีผลต่อการ
ซ้ืออาหารแมว ร้อยละ 14.8  
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การเขา้ร่วมกิจกรรมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ของอาหารแมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  ร้อยละ 69.2   และไม่มีผลต่อการซ้ืออาหารแมว ร้อยละ 
30.8  
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ตารางท่ี 4.56  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกัอาหารแมว และจ าแนกตามเพศ 
 

ผลการเข้าร่วมกจิกรรมของ Facebook  
เพจเกีย่วกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จัก 

อาหารแมว 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 44 81.5 104 71.2 
ไม่มีผล 10 18.5 42 28.8 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.56 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่การเขา้ร่วมกิจกรรมของ 
Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 81.5  และไม่มีผลต่อการรู้จกั
อาหารแมว   ร้อยละ 18.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การเขา้ร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจเก่ียวกบั
แมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 71.2  และไม่มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว   ร้อยละ 28.8 
 

 

ตารางท่ี 4.57  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมวในคร้ัง
ต่อไป และจ าแนกตามเพศ 
 

 
การซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไป 

 

เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือยีห่อ้เดิมทุกคร้ัง   16 29.6 51 34.9 
เปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้  16 29.6 37 25.3 
ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า 22 40.7 58 39.7 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่การซ้ืออาหารแมวในคร้ัง
ต่อไปคือ ไม่มีตรายี่ห้อประจ า ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ ซ้ือยี่ห้อเดิมทุกคร้ัง   และเปล่ียนไปมา
ระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้ เท่ากนั ร้อยละ 29.6 
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  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไปคือไม่มีตรายี่ห้อ
ประจ า ร้อยละ 39.7 รองลงมาคือ ซ้ือยีห่้อเดิมทุกคร้ัง   ร้อยละ 34.9 และเปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่้อ  
ร้อยละ 25.3 
 
 

ตารางท่ี 4.58  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจะแนะน าอาหารแมว
ท่ีซ้ือใหก้บัผูอ่ื้น และจ าแนกตามเพศ 
 

การจะแนะน าอาหารแมวทีซ้ื่อให้กบัผู้อืน่ เพศ 

ชาย หญงิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แนะน าแน่นอน 33 61.1 101 69.2 
ไม่แน่ใจ 10 18.5 28 19.2 
ไม่แนะน า   11 20.4 17 11.6 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่การจะแนะน าอาหารแมว
ท่ีซ้ือให้กบัผูอ่ื้นคือ แนะน าแน่นอน ร้อยละ 61.1 รองลงมาคือไม่แนะน า ร้อยละ 20.4 และไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 18.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่การจะแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือให้กับผูอ่ื้นคือ 
แนะน าแน่นอน ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.2 และไม่แนะน า ร้อยละ 11.6 
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 2) ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่   จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.59  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
เพศ 

ชาย หญงิ 
n=54 n=146 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ช่ือเสียงและตรายีห่้อของอาหารแมวส าเร็จรูป  4.09 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

 คุณภาพของอาหารแมว  4.11 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่  4.07 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 มีรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหาร  4.09 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารใหท้ราบท่ีบรรจุภณัฑ ์ 4.19 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร  4.19 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 3.89 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัแมวแต่ละวยั  4.17 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

 เป็นอาหารแมวน าเขา้จากต่างประเทศ  4.06 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

 มีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกหลายยีห่อ้  3.98 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  4.07 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

 มีใหเ้ลือกหลายขนาด  4.07 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.77 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  4.59 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศ
หญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์  และมีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบ
ของอาหาร เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือ มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัแมวแต่ละวยั (ค่าเฉล่ีย 
4.17) และคุณภาพของอาหารแมว (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อันดับแรกคือมี
รายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหาร และมีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาคือ อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.15) และมีสารอาหารท่ี
จ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.14)  

 

ตารางท่ี 4.60  แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านราคา  
จ  าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านราคา 
เพศ 

ชาย หญงิ 

n=54 n=146 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน  4.19 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร  4.11 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  4.15 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

 ราคาประหยดักวา่ยีห่อ้อ่ืน  4.22 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

 มีส่วนลดเม่ือซ้ือตามเง่ือนไข  4.13 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.16 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  4.60 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ ราคาประหยดักวา่ยี่ห้ออ่ืน  (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย  
4.19) และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย  4.15)  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีป้าย
แสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 
4.12) และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
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ตารางท่ี 4.61  แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย  จ  าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
เพศ 

ชาย หญงิ 

n=54 n=146 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

หาซ้ือไดง่้าย  4.06 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

 มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสตัว ์ 4.09 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

 จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  4.06 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสตัว ์ 4.13 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 มีขายท่ีเซ่เวน่อิเลฟเวน่ (7-11)  4.06 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

 มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด  4.13 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

 สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ  4.06 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

 สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น  4.17 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.09 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี  4.61 พบว่าปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและ
เพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น  (ค่าเฉล่ีย  4.17) รองลงมาคือ มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์
และสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.13 และมีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไป
ท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 4.09) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือได้
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 
4.26) และจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 4.16) 

 

ตารางท่ี 4.62  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
เพศ 

ชาย หญงิ 

n=54 n=146 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการจดัมีการส่งชิงโชค แจกรางวลั  4.07 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

 มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์  4.17 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

 มีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ ์ 4.11 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 มีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียดสินคา้  4.06 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

 มีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว 4.19 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

 มีการลดราคาสินคา้  4.07 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

 มีของแถม  4.24 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

 มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสงัคม  4.07 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  4.62 พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ มีของแถม  (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ มีการแจกแผน่พบัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว  (ค่าเฉล่ีย 
4.19)  และมีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีโฆษณา
ในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือ มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ค่าเฉล่ีย  
4.10) และ มีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) 
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3) พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
ตารางท่ี 4.63  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตรายีห่้อของอาหารแมว
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ตรายีห้่อของอาหารแมวส าเร็จรูป 
ทีซื่้อคร้ังสุดท้ายทีผ่่านมา 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
Purina One 15 12.7 7 8.5 
Friskies 20 16.9 21 25.6 
Royal Canin 19 16.1 18 22.0 
1st Choice 7 5.9 6 7.3 
Maxima 16 13.6 19 23.2 
Chicken Soup 2 1.7 7 8.5 
Hill's 1 0.8 5 6.1 
 วสิกสั 57 48.3 18 22.0 
อ่ืนๆ  0 0.0 2 2.4 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
                 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  Meo 
 
 จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท  
ตรายีห่้อของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา คือ วสิกสั ร้อยละ 48.3  รองลงมาคือ Royal 
Canin ร้อยละ 16.1 และ Friskies ร้อยละ 16.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ตรายี่ห้อของ
อาหารแมวส าเร็จรูปท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา คือ Friskies  ร้อยละ 25.6 รองลงมาคือ Maxima ร้อยละ 
23.2  และ Royal Canin และ วสิกสั ร้อยละ 22.0  
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ตารางท่ี 4.64  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของของอาหาร
แมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ประเภทของของอาหารแมวส าเร็จรูป 
ทีเ่ลอืกซ้ือ 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบเป็นเมด็ 47 39.8 30 36.6 
แบบเปียก 10 8.5 9 11.0 
ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก 61 51.7 43 52.4 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.64 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทส่วน
ใหญ่ประเภทของของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ  คือ ทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบเปียก ร้อยละ 51.7  
รองลงมาคือ แบบเป็นเมด็ ร้อยละ 39.8  และแบบเปียก ร้อยละ 8.5  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ประเภทของของ
อาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ คือ ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก ร้อยละ 52.4  รองลงมาคือ แบบเป็น
เมด็ ร้อยละ 36.6  และแบบเปียก ร้อยละ 11.0 
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ตารางท่ี 4.65  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามคุณสมบติัของอาหารแมว
ส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
คุณสมบัตขิองอาหารแมวส าเร็จรูป 

ทีเ่ลอืกซ้ือ 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อาหารแมวทัว่ไป 52 44.1 25 30.5 
อาหารแมวท่ีระบุวา่มีน ้ าตาลต ่า  
(Low-glycaemic) 34 28.8 18 22.0 
อาหารแมวท่ีระบุวา่มีอาหารอินทรีย ์(Organic) 11 9.3 19 23.2 
อาหารแมวท่ีระบุวา่ผลิตโดยใชส่้วนผสมจาก
ธรรมชาติ (Natural) 4 3.4 12 14.6 
อาหารแมวท่ีระบุวา่ไม่มีส่วนผสมของธญัพืชซ่ึง
จะไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้เช่น  
ขา้วสาลี 17 14.4 8 9.8 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.65 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท         
ส่วนใหญ่คุณสมบติัของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ คือ อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 44.1  รองลงมา
คือ อาหารแมวท่ีระบุว่ามีน ้ าตาลต ่า (Low-glycaemic) ร้อยละ 28.8  และอาหารแมวท่ีระบุว่าไม่มี
ส่วนผสมของธญัพืชซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้เช่น ขา้สาลี  ร้อยละ 14.4  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน  15,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่คุณสมบติัของอาหาร
แมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ คือ อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 30.5  รองลงมาคือ อาหารแมวท่ีระบุวา่มีอาหาร
อินทรีย ์(Organic) ร้อยละ 23.2  และอาหารแมวท่ีระบุวา่มีน ้าตาลต ่า (Low-glycaemic) ร้อยละ 22.0 
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ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของบรรจุภณัฑ์
บรรจุอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารแมว 
ส าเร็จรูปทีเ่ลอืกซื้อบ่อยทีสุ่ด 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง 107 90.7 67 81.7 
แบบกระป๋อง 11 9.3 15 18.3 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.66 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไมเกิน 15,000 บาท        
ส่วนใหญ่ประเภทของบรรจุภณัฑ์บรรจุอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑ์เป็น
แบบซอง ร้อยละ 90.7  รองลงมาเป็นแบบกระป๋อง ร้อยละ 9.3 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่ประเภทของบรรจุภณัฑ์
บรรจุอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ บรรจุภณัฑ์เป็นแบบซอง ร้อยละ 81.7 รองลงมา
เป็นแบบกระป๋อง ร้อยละ 18.3 
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ตารางท่ี 4.67  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหาร
แมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
เหตุผลทีเ่ลอืกซื้ออาหารแมวส าเร็จรูป 

ทีเ่ลอืกซ้ือ 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เป็นยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 36 30.5 18 22.0 
เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย 48 40.7 27 32.9 
เป็นยีห่อ้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 9 7.6 15 18.3 
เป็นยีห่อ้ท่ีไดรั้บการรับรองจากสมาคมท่ี
น่าเช่ือถือ 18 15.3 13 15.9 
เป็นยีห่อ้ท่ีแมวชอบกิน 23 19.5 17 20.7 
เป็นยีห่อ้ท่ีมีส่วนผสมท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะ
สูตรท่ีตอ้งการ เช่น ขจดักอ้น  ควบคุม 14 11.9 12 14.6 
อยากใหแ้มวทดลองรับประทาน 4 3.4 3 3.7 
ตอ้งการใหแ้มวมีสุขภาพดี 19 16.1 9 11.0 
เป็นคนทนัสมยั 9 7.6 9 11.0 
ไม่ไดใ้หค้วามสนใจเร่ืองยีห่อ้เป็นหลกั 5 4.2 5 6.1 
มีการบอกต่อๆ มาวา่ปลอดภยักบัแมว 6 5.1 4 4.9 
ยีห่อ้ไม่ต่างแต่มีการลดราคาก็จะเลือกตราท่ีถูก
ท่ีสุด 4 3.4 2 2.4 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

 

 จากตารางท่ี 4.67 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไมเกิน 15,000 บาท         
ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ คือ เป็นยี่ห้อท่ีผลิตภายในประเทศไทย     
ร้อยละ  40.7  รองลงมาคือ เป็นยีห่้อท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป ร้อยละ 32.9   และเป็นยีห่อ้ท่ีแมว
ชอบกิน ร้อยละ 19.5 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหาร
แมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ คือ เป็นยีห่้อท่ีผลิตภายในประเทศไทย  ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ เป็นยี่ห้อท่ี
มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป ร้อยละ 22.0  และเป็นยีห่อ้ท่ีแมวชอบกิน  ร้อยละ 20.7 
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ตารางท่ี 4.68  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปบ่อยแค่ไหนในแต่ละเดือน และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

การซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปบ่อยแค่ไหน 
ในแต่ละเดอืน 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เดือนละ 1 คร้ัง 40 33.9 28 34.1 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 64 54.2 33 40.2 
เดือนละ 4  คร้ังหรือมากกวา่ 10 8.5 14 17.1 
มากกวา่  3 เดือน/คร้ัง 4 3.4 7 8.5 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.68 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไมเกิน 15,000 บาท ซ้ือ
อาหารแมวส าเร็จรูปในแต่ละเดือน คือ เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 54.2  รองลงมาคือ เดือนละ 1 คร้ัง 
ร้อยละ 33.9 และ เดือนละ 4  คร้ังหรือมากกวา่ ร้อยละ 8.5 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในแต่ละ
เดือน คือ เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 40.2   รองลงมาคือ เดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 34.1  และเดือนละ        
4  คร้ังหรือมากกวา่ ร้อยละ 17.1 
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ตารางท่ี 4.69  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูป และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
สถานทีซ้ื่ออาหารแมวส าเร็จรูป 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็โคร หา้งบ๊ิกซี  
โลตสั 58 49.2 22 26.8 
ร้านขายอาหารสตัวท์ัว่ไป 43 36.4 37 45.1 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 23 19.5 19 23.2 
ร้านน ้ าปิงปศุสตัว ์ 19 16.1 10 12.2 
ร้านมินิมาร์ททัว่ไป   30 25.4 16 19.5 
คลินิกรักษาสตัว ์ 7 5.9 5 6.1 
สัง่ซ้ือจากทางอินเทอร์เน็ต 1 0.8 0 0.0 

 

 จากตารางท่ี 4.69 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทสถานท่ี
ซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปคือ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั  ร้อยละ 49.2  
รองลงมาคือ ร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  ร้อยละ  36.4  และร้านมินิมาร์ททัว่ไป   ร้อยละ 25.4  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปสถานท่ีซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป
คือ ร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป ร้อยละ  45.1  รองลงมาคือ ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร ห้าง 
บ๊ิกซี  โลตสั ร้อยละ 26.8 และซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้อยละ 23.2  
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ตารางท่ี 4.70  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปต่อคร้ัง และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
การซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปต่อคร้ัง 

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ถุง/กระป๋อง 43 36.4 24 29.3 
2 ถุง/กระป๋อง 36 30.5 26 31.7 
3 ถุง/กระป๋อง 28 23.7 24 29.3 
4 ถุง/กระป๋อง 8 6.8 8 9.8 
5  ถุง/กระป๋องข้ึนไป 3 2.5 0 0.0 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.70 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทการซ้ือ
อาหารแมวส าเร็จรูปต่อคร้ัง คือ  1 ถุง/กระป๋อง  ร้อยละ 36.4  รองลงมาคือ 2 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 30.5 
และ 3 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 23.7  
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปต่อ
คร้ัง คือ  2 ถุง/กระป๋อง  ร้อยละ 31.7 รองลงมาคือ 1 ถุง/กระป๋อง และ3 ถุง/กระป๋อง  ร้อยละ 29.3 และ 
4 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 9.8 
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ตารางท่ี 4.71  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหาร
แมวส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป 
ในแต่ละคร้ัง 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 24 20.3 7 8.5 
101-200 บาท 38 32.2 32 39.0 
201-300  บาท 27 22.9 22 26.8 
301-400 บาท 18 15.3 5 6.1 
401-500 บาท 6 5.1 11 13.4 
มากกวา่ 500 บาทข้ึนไป 5 4.2 5 6.1 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.71  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไมเกิน 15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง คือ 101-200 บาท  ร้อยละ 32.2  รองลงมาคือ 
201-300  บาท ร้อยละ 22.9  และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ  20.3 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง คือ 101-200 บาท  ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ 201-300  บาท ร้อยละ 26.8  และ  
401-500 บาท ร้อยละ 13.4  
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ตารางท่ี 4.72  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีแนะน าใหซ้ื้อ
อาหารแมวส าเร็จรูป และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
บุคคลทีแ่นะน าให้ซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อนแนะน า 51 43.2 28 34.1 
ครอบครัว 32 27.1 8 9.8 
เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ 38 32.2 34 41.5 
ญาติ/ คนรู้จกัแนะน า 12 10.2 9 11.0 
ไดรั้บค าชกัชวนจากพนกังานขาย 10 8.5 12 14.6 
อ่ืนๆ  2 1.7 3 3.7 

 

 จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทบุคคลท่ี
แนะน าให้ซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปคือ  เพื่อนแนะน า  ร้อยละ 43.2  รองลงมาคือ เห็นโฆษณาจากส่ือ
ต่างๆ  ร้อยละ 32.2  และครอบครัว ร้อยละ 27.1  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปบุคคลท่ีแนะน าให้ซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปคือ เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ  ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ เพื่อนแนะน า ร้อยละ 34.1  และ ได้
รับค าชกัชวนจากพนกังานขาย  ร้อยละ 14.6  
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ตารางท่ี 4.73  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
อาหารแมวส าเร็จรูป 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 77 65.3 44 53.7 
คนในครอบครัว 28 23.7 11 13.4 
เพื่อน/คนใกลชิ้ด 24 20.3 26 31.7 
อิทธิพลส่ือต่างๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ 12 10.2 15 18.3 

 

 จากตารางท่ี 4.73 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไมเกิน 15,000 บาท        
ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 
65.3  รองลงมาคือ คนในครอบครัว  ร้อยละ 23.7  และเพื่อน/คนใกลชิ้ด  ร้อยละ 20.3 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป คือ ตดัสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 53.7  รองลงมาคือ เพื่อน/คน
ใกลชิ้ด ร้อยละ 31.7  และอิทธิพลส่ือต่างๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์  ร้อยละ 18.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 

ตารางท่ี 4.74  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมว
ส าเร็จรูปคร้ังแรก และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
แหล่งทีรู้่จักอาหารแมวส าเร็จรูปคร้ังแรก 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน 40 33.9 28 34.1 
คนในครอบครัว 23 19.5 10 12.2 
นิตยสาร/วารสาร 38 32.2 21 25.6 
วทิย/ุโทรทศัน์ 20 16.9 22 26.8 
หนงัสือพิมพ ์ 11 9.3 16 19.5 
พนกังานขาย 26 22.0 12 14.6 
ป้ายโฆษณา 11 9.3 10 12.2 
แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 5 4.2 10 12.2 
 อินเตอร์เน็ต 11 9.3 10 12.2 
การออกงานแสดงสินคา้ 2 1.7 2 2.4 

 

 จากตารางท่ี 4.74 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่
แหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมวส าเร็จรูปคร้ังแรกคือ คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 33.9  รองลงมาคือ นิตยสาร/วารสาร 
ร้อยละ 32.2  และพนกังานขาย  ร้อยละ 22.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่แหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมว
ส าเร็จรูปคร้ังแรกคือ คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 34.1  รองลงมาคือ วิทยุ/โทรทศัน์ ร้อยละ 26.8  และ
นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 25.6  
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ตารางท่ี 4.75  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ
หรือมีผลต่อการอาหารแมวส าเร็จรูปมากท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการ

อาหารแมวส าเร็จรูปมากทีสุ่ด 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั/เพื่อน 44 37.3 30 36.6 
คนในครอบครัว 11 9.3 2 2.4 
นิตยสาร/วารสาร 17 14.4 19 23.2 
วทิย/ุโทรทศัน์ 7 5.9 8 9.8 
หนงัสือพิมพ ์ 3 2.5 3 3.7 
พนกังานขาย 23 19.5 9 11.0 
ป้ายโฆษณา 3 2.5 3 3.7 
แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 0 0.0 1 1.2 
อินเตอร์เน็ต 7 5.9 6 7.3 
การออกงานแสดงสินคา้ 3 2.5 1 1.2 

รวม 54 100.0 146 100.0 
 

  จากตารางท่ี  4.75 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไมเกิน 15,000 บาท         
ส่วนใหญ่ แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวส าเร็จรูปมากท่ีสุดคือ คนรู้จกั/เพื่อน  
ร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ พนกังานขาย ร้อยละ 19.5  และนิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 14.4 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวส าเร็จรูปมากท่ีสุดคือ คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 36.6  รองลงมาคือ 
นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 23.2 และพนกังานขาย  ร้อยละ 11.0  
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ตารางท่ี 4.76  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรูปแบบรายการส่งเสริม
การขายของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีชอบมากท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รูปแบบรายการส่งเสริมการขายของ 
อาหารแมวส าเร็จรูปทีช่อบมากทีสุ่ด 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชิงโชครางวลั 36 30.5 23 28.0 
ส่วนลดราคา 35 29.7 13 15.9 
ของแถมน่ารัก 18 15.3 28 34.1 
เพิ่มปริมาณราคาเดิม  29 24.6 17 20.7 
อ่ืนๆ  0 0.0 1 1.2 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.76  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทรูปแบบ
รายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ชิงโชครางวลั ร้อยละ 30.5 
รองลงมาคือ ส่วนลดราคา  ร้อยละ 29.7  และเพิ่มปริมาณราคาเดิม ร้อยละ  24.6 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปรูปแบบรายการส่งเสริมการขาย
ของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ของแถมน่ารัก  ร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ ชิงโชครางวลั 
ร้อยละ 28.0  และเพิ่มปริมาณราคาเดิม ร้อยละ 20.7  
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ตารางท่ี 4.77  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเวบ็ไซตท่ี์ใชห้าขอ้มูล
เก่ียวกบัอาหารแมว  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
เวบ็ไซต์ทีใ่ช้หาข้อมูลเกีย่วกับอาหารแมว 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
www. petloft.com 62 52.5 25 30.5 
www.yespetshop.com 15 12.7 7 8.5 
www. spoon-
petshop.weloveshopping.com 12 10.2 16 19.5 
www.feedmeplease.com 7 5.9 16 19.5 
www.tspetshop.com 6 5.1 3 3.7 
www.alwayspetshop.com 0 0.0 2 2.4 
www.pantip.com 2 1.7 3 3.7 
ไม่มี 14 11.9 10 12.2 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่
เว็บไซต์ ท่ี ใช้หาข้อมูล เก่ียวกับอาหารแมวคือ www. petloft.com ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ 
www.yespetshop.com  ร้อยละ 12.7  และไม่มีเวบ็ไชตห์าขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว ร้อยละ 11.9 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่เวบ็ไซตท่ี์ใชห้าขอ้มูล
เ ก่ี ย ว กั บ อ าห า ร แ ม ว คื อ  www. petloft.com ร้ อ ย ล ะ  3 0 .5   ร อ ง ล ง ม า คื อ  www. spoon-
petshop.weloveshopping.com และ www.feedmeplease.com เท่ากนั ร้อยละ 19.5 และไม่มีเวบ็ไชตห์า
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว ร้อยละ 12.2 
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ตารางท่ี 4.78  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท ากิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
ผลการท ากจิกรรมเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการ

ของอาหารแมวต่อการรู้จักอาหารแมว 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 101 85.6 68 82.9 
ไม่มีผล 17 14.4 14 17.1 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.78 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่
การท ากิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลท าใหรู้้จกัอาหารแมว ร้อยละ 85.6  และ
ไม่มีผลท าใหรู้้จกัอาหารแมว ร้อยละ 14.4 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่การท ากิจกรรมเวบ็ไซต์
อยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลท าใหรู้้จกัอาหารแมว ร้อยละ 82.9  และไม่มีผลท าใหรู้้จกัอาหาร
แมว ร้อยละ 17.1 
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ตารางท่ี 4.79  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการท ากิจกรรมเวบ็ไซต์
ของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกัอาหารแมว และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ท ากจิกรรมเวบ็ไซต์ของ Facebook  
เพจเกีย่วกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จัก 

อาหารแมว  

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 95 80.5 60 73.2 
ไม่มีผล 23 19.5 22 26.8 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.79 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่
การท ากิจกรรมเวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 80.5  
ไม่มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 19.5 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่การท ากิจกรรมเวบ็ไซต์
ของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 73.2  ไม่มีผลต่อการรู้จกั
อาหารแมว ร้อยละ 26.8 
 
ตารางท่ี 4.80  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวต่อการรู้จกัอาหารแมว  และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
ผลการเข้าร่วมกจิกรรมเวบ็ไซต์อย่าง 

เป็นทางการของอาหารแมวต่อ 
การรู้จักอาหารแมว 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 88 74.6 59 72.0 
ไม่มีผล 30 25.4 23 28.0 

รวม 118 100.0 82 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.80 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่
การเขา้ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  ร้อยละ 74.6   
และไม่มีผลต่อการซ้ืออาหารแมว ร้อยละ 25.4  
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่การเขา้ร่วมกิจกรรม
เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  ร้อยละ 72.0   และไม่มีผลต่อการ
ซ้ืออาหารแมว ร้อยละ 28.0 
 

 

ตารางท่ี 4.81  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผลการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จกัอาหารแมว และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ผลการเข้าร่วมกจิกรรมของ Facebook 
เพจเกีย่วกบัแมวต่างๆ ต่อการรู้จัก 

อาหารแมว 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีผล 84 71.2 64 78.0 
ไม่มีผล 34 28.8 18 22.0 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.81 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่
การเขา้ร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ  71.2  
และไม่มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว   ร้อยละ 28.8 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่การเขา้ร่วมกิจกรรม
ของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 78.0  และไม่มีผลต่อการรู้จกั
อาหารแมว   ร้อยละ 22.0 
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ตารางท่ี 4.82  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปในคร้ังต่อไป และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
การซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในคร้ังต่อไป 

 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือยีห่อ้เดิมทุกคร้ัง   46 39.0 21 25.6 
เปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้  24 20.3 29 35.4 
ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า 48 40.7 32 39.0 

รวม 118 100.0 82 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.82 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไมเกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่
การซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในคร้ังต่อไป คือ ไม่มีตรายี่ห้อประจ า ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ ซ้ือยี่ห้อ
เดิมทุกคร้ัง   ร้อยละ 39.0  และเปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้ ร้อยละ 20.3 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่การซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปในคร้ังต่อไปคือ ไม่มีตรายี่หอ้ประจ า ร้อยละ  39.0  รองลงมาคือ ซ้ือยีห่้อเดิมทุกคร้ัง   ร้อยละ 
25.6 และเปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้ ร้อยละ 25.6 
 
 

ตารางท่ี 4.83  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจะแนะน าอาหารแมว
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือใหก้บัผูอ่ื้น และจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

การจะแนะน าอาหารแมวส าเร็จรูปทีซ้ื่อ 
ให้กบัผู้อืน่ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แนะน าแน่นอน 87 73.7 47 57.3 
ไม่แน่ใจ 23 19.5 15 18.3 
ไม่แนะน า   8 6.8 20 24.4 

รวม 118 100.0 82 100.0 
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  จากตารางท่ี  4.83 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือนไมเกิน 15,000 บาท        
ส่วนใหญ่การจะแนะน าอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีซ้ือให้กับผูอ่ื้น คือ แนะน าแน่นอน ร้อยละ 73.7  
รองลงมาคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.5 และไม่แนะน า  ร้อยละ 6.8 
  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 15,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่การจะแนะน าอาหาร
แมวส าเร็จรูปท่ีซ้ือให้กบัผูอ่ื้นคือ แนะน าแน่นอน ร้อยละ 57.3 รองลงมาคือไม่แนะน า  ร้อยละ 24.4 
และไม่แน่ใจ  ร้อยละ 18.3 
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4) ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่   จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
ตารางท่ี 4.84  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 15,000 

บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้
ไป 

n=82 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ช่ือเสียงและตรายีห่อ้ของอาหารแมวส าเร็จรูป  4.14 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

 คุณภาพของอาหารแมว  4.23 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

 มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่  4.23 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

 มีรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหาร  4.18 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

 มีการแจง้ผลการวเิคราะห์อาหารใหท้ราบท่ีบรรจุภณัฑ ์ 4.26 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

 มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร  4.23 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 4.10 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

 มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัแมวแต่ละวยั  4.17 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 เป็นอาหารแมวน าเขา้จากต่างประเทศ  4.14 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

 มีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกหลายยีห่อ้  4.22 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

 อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  4.21 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

 มีใหเ้ลือกหลายขนาด  4.16 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.19 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  4.84 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสถานภาพโสด
และสมรสใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสถานภาพโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อนัดบัแรกคือ มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ 
คุณภาพของอาหารแมว  มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่  และการแจ้งรายละเอียด
ส่วนประกอบของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.23) และมีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกหลายยีห่อ้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีรายละเอียด
คุณสมบติัพิเศษของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ การแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) และเป็นอาหารแมวน าเขา้จากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.02) 

 

ตารางท่ี 4.85  แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านราคา  
จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
ปัจจยัด้านราคา 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 
บาท 

n=118 

15,001 บาทขึน้
ไป 

n=82 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน  4.25 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร  4.19 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  4.22 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

 ราคาประหยดักวา่ยีห่อ้อ่ืน  4.14 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

 มีส่วนลดเม่ือซ้ือตามเง่ือนไข  4.16 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

 ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.19 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี  4.85 พบว่าปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสถานภาพโสดและ
สมรสใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
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 ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อนัดบัแรกคือมีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.19)  
 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีป้ายแสดง
ราคาไวอ้ย่างชัดเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.05)  รองลงมาคือ ราคาประหยดักว่ายี่ห้ออ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.04) และ
เหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
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ตารางท่ี 4.86  แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 
บาท 

n=118 

15,001 บาทขึน้
ไป 

n=82 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

หาซ้ือไดง่้าย  4.35 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

 มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสตัว ์ 4.32 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

 จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  4.16 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

 มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสตัว ์ 4.19 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

 มีขายท่ีเซ่เวน่อิเลฟเวน่ (7-11)  4.16 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด  4.19 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

 สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ  4.17 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

 สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น  4.18 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

 ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.21 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี  4.86 พบว่าปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสถานภาพ
โสดและสมรสใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อันดับแรกคือ หาซ้ือได้ง่าย  (ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือ มีสินค้าวางจ าหน่ายร้านทั่วไปท่ีขาย
ผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 4.32) และมีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์และมีสินคา้พร้อม
จ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) 



 

 88 

 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีสินคา้วาง
จ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์และ สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น  (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ  จ  าหน่าย
ในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขาย
ผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 4.06)  
 
 
ตารางท่ี 4.87  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 
บาท 

n=118 

15,001 บาทขึน้
ไป 

n=82 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการจดัมีการส่งชิงโชค แจกรางวลั  4.10 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

 มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์  4.16 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

 มีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ ์ 4.16 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

 มีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียดสินคา้  4.13 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

 มีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว 4.10 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

 มีการลดราคาสินคา้  4.09 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

 มีของแถม  4.15 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

 มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสงัคม  4.11 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  4.87 พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทั้ ง
สถานภาพโสดและสมรสใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ 
มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์  และมีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ์  เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
รองลงมาคือ มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 4.13) และมีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียดสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.13)  
 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีโฆษณาใน
ส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์  (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
และมีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว (ค่าเฉล่ีย 4.01) 

 

ส่วนที ่4.5 ข้อเสนอแนะ 
1) อยากใหท้ าอาหารแมวให้เหมาะกบัแมวไทย (พนัธ์ุไทย) มากๆ เพราะนิสัยการกินของแมว   

    ชอบกินอาหารหมา  (1 ราย) 

2)  ควรตั้งราคาไม่แพงเกินไป   (4 ราย) 

3)  ควรท าบรรจุภณัฑ์เป็นถุงหลายๆ ขนาดใหเ้ลือกมากข้ึน  (6 ราย) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจาก
ร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารแมวในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่  ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา  จ  านวน 200  ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล   ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.0 มีสถานภาพ
เป็นโสด ร้อยละ 57.0  อายุ 20-29 ปี ร้อยละ 42.5  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 48.0  อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.5 รายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 37.5  ส่วนใหญ่มีแมว
ท่ีเล้ียงทั้ งหมดจ านวน 1 ตัว ร้อยละ 53.5  โดยพนัธ์ุแมวท่ีเล้ียง คือ สายพนัธ์ุไทย เช่น วิเชียรมาศ           
สีสวาด โคราช   ร้อยละ 35.0  วตัถุประสงคข์องการเล้ียงแมว คือ ไวเ้ป็นเพื่อนเล่น ร้อยละ 71.5  วธีิการ
ท่ีได้แมวมาเล้ียง  คือ เก็บมาเล้ียง ร้อยละ 34.0  ส าหรับการเป็นสมาชิกหรืออ่านเร่ืองเก่ียวกบัแมว
จากเวป็หรือ Facebook เพจประจ า (หรือบ่อยๆ) คือ พนัทิปหอ้งแมว ร้อยละ 33.0  
 
 ส่วนที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ 
 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตรายี่ห้อของอาหารแมวท่ีซ้ือคร้ัง
สุดทา้ยท่ีผา่นมาคือ ยี่ห้อวสิกสั  ร้อยละ 37.5    ประเภทของของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ ทั้งแบบเป็น
เม็ดและแบบเปียก ร้อยละ 52.0   คุณสมบติัของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ คือ อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 
38.5   ประเภทของบรรจุภณัฑ์บรรจุอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑ์เป็นแบบซอง ร้อย
ละ 87.0  และเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ เป็นยี่ห้อท่ีผลิตภายในประเทศไทย ร้อยละ 
37.5   โดยซ้ืออาหารแมวในแต่ละเดือน คือ    เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 48.5  สถานท่ีซ้ืออาหารแมวคือ 
ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั และร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  ร้อยละ 40.0  
การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง คือ 1 ถุง/กระป๋อง ร้อยละ 33.5 ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ัง
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คือ 101-200 บาท ร้อยละ 35.0  บุคคลท่ีแนะน าให้ซ้ืออาหารแมวคือ เพื่อนแนะน า  ร้อยละ 39.5 บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง  ร้อยละ 60.5   แหล่งท่ีรู้จกัอาหาร
แมวคร้ังแรกคือ  คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 34.0  แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวมาก
ท่ีสุดคือ คนรู้จกั/เพื่อน ร้อยละ 37.0  ส าหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวท่ีชอบมาก
ท่ีสุดคือชิงโชครางวลั ร้อยละ 29.5  ส่วนเว็บไซต์ท่ีใช้หาข้อมูลเก่ียวกับอาหารแมวคือ www. 
petloft.com  ร้อยละ 43.5  ส าหรับการท ากิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลต่อการ
รู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 84.5 และการท ากิจกรรมเวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผล
ต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 77.5 การเขา้ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผล
ต่อการรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 73.5 การเขา้ร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อ
การรู้จกัอาหารแมว ร้อยละ 74.0 ส่วนใหญ่หากตอ้งการซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไปการจะตดัสินใจซ้ือ
คือ ไม่มีตรายี่ห้อประจ า ร้อยละ 40.0 และการจะแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือให้กับผูอ่ื้น คือ แนะน า
แน่นอน ร้อยละ 67.0   

 
 ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหารแมว 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว โดยรวม
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกคือ   มี
การแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ มีการแจง้ผลการวิเคราะห์
อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.16) และมีรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 
4.15)  
 ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกคือมีป้าย
แสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 
4.12) และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.11)  
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก 
คือ หาซ้ือไดง่้าย และมีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
รองลงมาคือ มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์และสถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.15) จ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหาร
แมว โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมาก 3 ล าดบั



 

 92 

แรกคือมีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์   หนงัสือพิมพ์ ป้ายโฆษณาฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมา
คือ มีการจดัท าเวบ็ไซต์แนะน าผลิตภณัฑ์  มีของแถม  และมีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม  เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) น  และมีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว (ค่าเฉล่ีย 4.07)  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว
โดยรวมในระดับมากเรียงล าดับคือ ด้านการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือด้านราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.10) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.07)  

 
 ส่วนที ่4 ข้อมูลพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมว
จากร้านในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ  และรายได้ต่อเดือน 
 4.1 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ    
 
ตารางท่ี  5.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค เพศ 
ชาย หญิง 

ตรายีห่อ้ของอาหารแมวส าเร็จ 
รูปท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา 

วสิกสั ร้อยละ 33.3   วสิกสั ร้อยละ 39.0   

ประเภทของของอาหารแมวท่ี
เลือกซ้ือ 

ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก 
ร้อยละ 51.9   

ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก  
ร้อยละ 52.1   

คุณสมบติัของอาหารแมวส าเร็จ 
รูปท่ีเลือกซ้ือ 

อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 31.5 อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 41.1 

ประเภทของบรรจุภณัฑบ์รรจุ 
อาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ 
บ่อยท่ีสุด 

บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง  
ร้อยละ 88.9 

บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง ร้อยละ 86.3 

เหตผุลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมวท่ีเลือก
ซ้ือ 

เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
ร้อยละ  35.2   

เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย  
ร้อยละ  38.4   

การซ้ืออาหารแมวบ่อยในแต่
ละเดือน 

เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 48.1 เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 48.6 

สถานท่ีซ้ืออาหารแมว ร้านขายอาหารสตัวท์ัว่ไป  

ร้อยละ 42.6 
หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็โคร 
หา้งบ๊ิกซี  โลตสั ร้อยละ 41.8   

การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง 2 ถุง/กระป๋อง และ3 ถุง/กระป๋อง 
เท่ากนั ร้อยละ 33.3 

2 ถุง/กระป๋อง  ร้อยละ 36.3 
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ตารางท่ี  5.1  (ต่อ) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพศ 
ชาย หญิง 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมว 
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง 

101-200 บาท ร้อยละ 33.3 101-200 บาท ร้อยละ 35.6 

บุคคลท่ีแนะน าใหซ้ื้ออาหารแมว เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ ร้อยละ 
46.3 

เพื่อนแนะน า ร้อยละ 42.5 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ 
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมว 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 57.4 ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 61.6 

แหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมว 
คร้ังแรก 

นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 31.5 คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 36.3 

แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมี 
ผลต่อการอาหารแมว 
มากท่ีสุด 

 นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 29.6 คนรู้จกั/เพื่อน ร้อยละ 42.5 

รูปแบบรายการส่งเสริมการขาย 
ของอาหารแมวท่ีชอบ 
มากท่ีสุด 

ของแถมน่ารัก ร้อยละ 31.5 ชิงโชครางวลั ร้อยละ 31.5 

เวบ็ไซตท่ี์ใชห้าขอ้มูลเก่ียว 
กบัอาหารแมว 

www. petloft.com  
ร้อยละ 40.7 

www. petloft.com  

ร้อยละ 44.5 

การท ากิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่ง 
เป็นทางการของอาหารแมว 

มีผลท าใหรู้้จกัอาหารแมว  
ร้อยละ 81.5   

มีผลท าใหรู้้จกัอาหารแมว ร้อยละ 85.6   

การท ากิจกรรมเวบ็ไซตข์อง 
Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ 

มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  
ร้อยละ 75.9   

มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  
ร้อยละ 78.1   

การเขา้ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่ง
เป็นทางการของอาหารแมวมี  
ผลต่อการรู้จกัอาหารแมวหรือไม่ 

มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  
 ร้อยละ 85.2    

มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  
 ร้อยละ 69.2    

การเขา้ร่วมกิจกรรมของ 
Facebook เพจเก่ียวกบัแมว
ต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหาร
แมวหรือไม่ 

มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว 
 ร้อยละ 81.5   

มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  
ร้อยละ 71.2   

การซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไป ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า ร้อยละ 40.7 ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า ร้อยละ 39.7 
การจะแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือใหก้บั
ผูอ่ื้น 

แนะน าแน่นอน ร้อยละ 61.1 แนะน าแน่นอน ร้อยละ 69.2 
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 4.2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่   จ าแนกตามเพศ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์  และมีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบ
ของอาหาร เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือ มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัแมวแต่ละวยั (ค่าเฉล่ีย 
4.17) และคุณภาพของอาหารแมว (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมี
รายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหาร และมีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาคือ อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.15) และมีสารอาหารท่ี
จ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.14)  
 ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ ราคาประหยดักวา่ยี่ห้ออ่ืน  (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย  
4.19) และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย  4.15)  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีป้าย
แสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 
4.12) และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น  (ค่าเฉล่ีย  4.17) รองลงมาคือ มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์
และสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.13 และมีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไป
ท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 4.09) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือหาซ้ือได้
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 
4.26) และจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ระดบั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรก
คือ มีของแถม  (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ มีการแจกแผน่พบัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว  (ค่าเฉล่ีย 
4.19)  และมีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีโฆษณา
ในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือ มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ค่าเฉล่ีย  
4.10) และ มีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

 
 4.3 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  

จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี  5.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมของผู้บริโภค รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

ตรายีห่อ้ของอาหารแมวส าเร็จ 
รูปท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา 

วสิกสั ร้อยละ 48.3   Friskies  ร้อยละ 25.6 

ประเภทของของอาหารแมวท่ี
เลือกซ้ือ 

ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก 
ร้อยละ 51.7   

ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก ร้อยละ 
52.4   

คุณสมบติัของอาหารแมวส าเร็จ 
รูปท่ีเลือกซ้ือ 

อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 44.1   อาหารแมวทัว่ไป ร้อยละ 30.5   

ประเภทของบรรจุภณัฑบ์รรจุ 
อาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ 
บ่อยท่ีสุด 

บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง ร้อยละ 
90.7 

บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง ร้อยละ 81.7 

เหตผุลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมว 
ท่ีเลือกซ้ือ 

เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย     
ร้อยละ  40.7   

เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย  
ร้อยละ 32.9 

การซ้ืออาหารแมวบ่อยในแต่
ละเดือน 

เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 54.2   เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 40.2 

สถานท่ีซ้ืออาหารแมว หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็
โคร หา้งบ๊ิกซี  โลตสั  ร้อยละ 49.2   

ร้านขายอาหารสตัวท์ัว่ไป ร้อยละ  45.1   
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ตารางท่ี  5.2  (ต่อ) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมของผู้บริโภค รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง 1 ถุง/กระป๋อง  ร้อยละ 36.4   2 ถุง/กระป๋อง  ร้อยละ 31.7 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมว 
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง 

101-200 บาท  ร้อยละ 32.2   101-200 บาท  ร้อยละ 39.0 

บุคคลท่ีแนะน าใหซ้ื้ออาหารแมว เพื่อนแนะน า  ร้อยละ 43.2 เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ  ร้อยละ 41.5 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ 
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมว 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 65.3ร ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 53.7   

แหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมว 
คร้ังแรก 

คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 33.9   คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 34.1   

แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมี 
ผลต่อการอาหารแมว 
มากท่ีสุด 

คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 37.3 คนรู้จกั/เพื่อน  ร้อยละ 36.6   

รูปแบบรายการส่งเสริมการขาย 
ของอาหารแมวท่ีชอบ 
มากท่ีสุด 

ชิงโชครางวลั ร้อยละ 30.5 ของแถมน่ารัก  ร้อยละ 34.1 

เวบ็ไซตท่ี์ใชห้าขอ้มูลเก่ียว 
กบัอาหารแมว 

www. petloft.com ร้อยละ 52.5 www. petloft.com ร้อยละ 30.5   

การท ากิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็น
ทางการของอาหารแมว 

มีผล ร้อยละ 85.6   มีผล ร้อยละ 82.9   

การท ากิจกรรมเวบ็ไซตข์อง 
Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ 

มีผล ร้อยละ 80.5   มีผล ร้อยละ 73.2   

การเขา้ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซต ์
อยา่งเป็นทางการของอาหาร 
แมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว
หรือไม่ 

มีผล ร้อยละ 74.6    มีผล ร้อยละ 72.0    

การเขา้ร่วมกิจกรรมของ 
Facebook เพจเก่ียวกบัแมว
ต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหาร
แมวหรือไม่ 

มีผล ร้อยละ  71.2   มีผล ร้อยละ 78.0   
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ตารางท่ี  5.2  (ต่อ) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=118 

15,001 บาทขึน้ไป 
n=82 

การซือ้อาหารแมว 

ในครัง้ตอ่ไป 
ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า ร้อยละ 40.7 ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า ร้อยละ  39.0   

การจะแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือ 
ใหก้บัผูอ่ื้น 

แนะน าแน่นอน ร้อยละ 73.7   แนะน าแน่นอน ร้อยละ 57.3 

 
 4.4 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอ

เมือง จังหวดัเชียงใหม่   จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสถานภาพโสดและสมรสให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสถานภาพโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อนัดบัแรกคือ มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ 
คุณภาพของอาหารแมว  มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่  และการแจ้งรายละเอียด
ส่วนประกอบของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.23) และมีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกหลายยีห่อ้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีรายละเอียด
คุณสมบติัพิเศษของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ การแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) และเป็นอาหารแมวน าเขา้จากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.02) 
 ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสถานภาพโสดและสมรสใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

 ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อนัดบัแรกคือมีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.19)  
 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีป้ายแสดง
ราคาไวอ้ยา่งชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.05)  รองลงมาคือ ราคาประหยดักวา่ยีห่อ้อ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.04) และ
เหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
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 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสถานภาพโสดและสมรสให้ระดบัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัย่อย  ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 
อันดับแรกคือ หาซ้ือได้ง่าย  (ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือ มีสินค้าวางจ าหน่ายร้านทั่วไปท่ีขาย
ผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 4.32) และมีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์และมีสินคา้พร้อม
จ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือมีสินคา้วาง
จ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์และ สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น  (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ  จ  าหน่าย
ในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขาย
ผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 4.06)  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสถานภาพโสดและสมรสให้
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ย  ผูต้อบแบบสอบถามโสดให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ 
มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์  และมีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ์  เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
รองลงมาคือ มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 4.13) และมีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียดสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.13)  
 ผูต้อบแบบสอบถามสมรสให้ระดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อนัดบัแรกคือ มีโฆษณาใน
ส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์  (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
และมีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองการศึกษาเร่ือง  ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจาก
ร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  สามารถอภิปรายผลโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือ ค าถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ขอ้ มาอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงตลาดเป้าหมาย จาก
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพโสด อายุ 20-29 ปี  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี    อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  ร า ย ไ ด้ ต่ อ เดื อ น  10,001-15,000 บ าท  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวยีง (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดในการเลือก
ซ้ืออาหารสุนัขส าเร็จรูปในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัล าปาง   ท่ีผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กลุ่ม
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ตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั 
มีรายไดต่้อเดือน 5,001-15,000 บาท และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  
ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนัขของผูเ้ล้ียงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ผูเ้ล้ียงสุนขัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ21-30 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพ
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน   
 2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือและ
ตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่าประเภทของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ ทั้งแบบเป็นเม็ด
และแบบเปียก   ตรายีห่้อของอาหารแมวท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมาคือ วสิกสั    ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550)    ท่ีผลการศึกษาพบว่าการจดัสินใจเลือกซ้ือเป็นอาหาร
ส าเร็จรูปชนิดเมด็ท่ีมีสารอาหารครบถว้น และยีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ คือ ยีห่อ้เพด็ดีกรี 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือก
ซ้ืออาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ เป็นยี่ห้อท่ีผลิตภายในประเทศไทย และเป็นยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
รู้จกัทัว่ไป  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวยีง (2550)   ท่ีผลการศึกษาพบวา่เป็น
ยี่ห้อท่ีมีให้ เลือกหลายสูตร  เหมาะสมกับสุนัข/ทุกพันธ์ุ    และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนขัของผู ้
เล้ียงสุนขัคือจะซ้ือตามความพอใจของตนเอง   

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมวคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวยีง 
(2550)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพิกา  
ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่การตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง เหมือนกนั 

5. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การซ้ืออาหาร
แมวในแต่ละเดือน คือ เดือนละ 2-3 คร้ัง   ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวียง 
(2550)  ท่ีผลการศึกษาพบว่าท าการซ้ือเฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน   และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบว่าโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสุนัขเม่ือ
ผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูห่มดไป   

6. ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน  จากการศึกษาพบว่าสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามสถานท่ีซ้ือ
อาหารแมวคือ ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั และร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบว่าสถานท่ีซ้ือคือ
ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขัโดยตรง   
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7. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร   จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ี
แนะน าให้ซ้ืออาหารแมวคือ เพื่อนแนะน า   การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ังคือ 1 ถุง/กระป๋อง  ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ังคือ 101-200 บาท  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวราภรณ์          
อ ่าศรีเวียง (2550)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารสุนขัส าเร็จรูปมกัจะสอบถามจาก
เพื่อนท่ีเล้ียงสุนขัเช่นเดียวกนั งบประมาณในการซ้ือจ านวน 101-500 บาท โดยในการซ้ือแต่ละคร้ังมี
ปริมาณต ่ากว่า 5 กิโลกรัม  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขัต่อคร้ังไม่เกิน 300 บาท   

 
ส าหรับปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว สามารถอภิปรายผล

การศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว 
โดยรวมในระดบัมากล าดบัแรกคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพิกา  
ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือดา้น
ผลิตภณัฑ์  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550)  ท่ีผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือดา้นผลิตภณัฑ ์
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหาร
แมวในระดบัมากล าดบัแรกคือ  มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ล าดบัแรกคือ มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัสุนขัแต่ละวนั 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือล าดบัแรกคือความทนทานสามารถใชง้านไดน้าน   
 ปัจจัยด้านราคา   ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว
ในระดบัมากล าดบัแรกคือ  มีป้ายแสดงราคาไวอ้ย่างชัดเจน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ   
วราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550)  ท่ีผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือล าดบัแรกคือ
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร ราคาเหมาะสมกบัปริมาณของอาหาร  และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ล าดบัแรกคือราคาเหมาะสมกบัก าลงัซ้ือ 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การซ้ืออาหารแมวในระดบัมากล าดบัแรกคือ หาซ้ือไดง่้าย และมีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขาย
ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์   ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550)  ท่ีผล
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การศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือล าดบัแรกคือสถานท่ีจ าหน่ายเดินทางสะดวก  แต่
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือล าดบัแรกคือสถานท่ีจ าหน่ายเดินทางสะดวก    
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
อาหารแมวในระดบัมากล าดบัแรกคือ มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์   หนงัสือพิมพ ์  ป้ายโฆษณา
ฯลฯ    ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราภรณ์ อ ่าศรีเวียง (2550)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือล าดับแรกคือมีการลดราคาสินค้า  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือล าดบัแรก
คือการแจกของพรีเม่ียม 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ืองการศึกษาเร่ือง  ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจาก
ร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
  1. พบวา่ทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุกรายไดต่้อเดือน ประเภทของอาหารแมวท่ีเลือก
ซ้ือคือทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบเปียก เป็นอาหารแมวทัว่ไป โดยซ้ือเป็นบรรจุภณัฑแ์บบซองบ่อยท่ีสุด 
  2. พบวา่เหตุผลทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุกรายไดต่้อเดือนเลือกซ้ืออาหารแมวท่ีซ้ือ
เพราะเป็นยีห่้อท่ีผลิตภายในประเทศไทย  และจะตดัสินใจซ้ืออาหารแมวดว้ยตนเอง 
  3. พบวา่ทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุกรายไดต่้อเดือน  การซ้ืออาหารแมวประมาณ 2-3 
คร้ังต่อเดือน 
   4. พบวา่เพศชายมีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารแมว คือสถานท่ีซ้ือร้านขายอาหารสัตว์
ทัว่ไป  และปริมาณการซ้ือต่อคร้ังละ 2-3 ถุง/กระป๋อง  ส่วนเพศหญิงมีพฤติกรรมการซ้ืออาหารแมวคือ 
สถานท่ีซ้ือหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็โคร หา้งบ๊ิกซ่ี โลตสั  และปริมาณการซ้ือคร้ังละ 1 ถุง/
กระป๋อง   
 5. พบวา่เพศชายส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ืออาหารแมวคือ การเห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ 
และแหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมวคร้ังแรกและแหล่งท่ีคิดวา่น่าเช่ือต่อการซ้ือาหารแมวมากท่ีสุดคือนิตยสาร/
วารสาร  ส่วนเพศหญิง ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ืออาหารแมวคือ เพื่อนแนะน า  และแหล่งท่ีรู้จกัอาหาร
แมวและแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือหรือมีผลต่อการซ้ืออาหารแมวคือจากเพื่อนเช่นกนั 
  6. พบวา่ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกรายไดต่้อเดือน  การหาขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว
ทางเวบ็ไซตจ์ะคน้จากเวบ็ไซต ์www. petloft.com  
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  7. พบวา่การท ากิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมว และการท ากิจกรรม
เวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ
อาหารแมว มีผลต่อการท าให้รู้จกัอาหารแมว   
  8.  ส่วนใหญ่หากตอ้งการซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไปไม่มีตรายีห่้อประจ า  และพบวา่
ร้อยละ 33.5  จะซ้ือยีห่อ้เดิมทุกคร้ัง ส่วนร้อยละ 26.5 ท่ีคิดวา่จะเปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้  
  9. พบวา่เพศชายรูปแบบรายการส่งเสริมการขายอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ของแถม
น่ารัก  ส่วนเพศหญิง รูปแบบรายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุดคือชิงโชครางวลั  
  10. พบวา่ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกรายไดต่้อเดือน  การแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือใหก้บั
ผูอ่ื้นจะแนะน าแน่นอน 
  11. พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมวมากท่ีสุดคือ ปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่าย รองลงมาปัจจยัดา้นราคา  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็น
ล าดบัสุดทา้ย 
  12. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทุก
ปัจจยัในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลมากล าดบัแรกคือมีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบ
ของอาหาร 
 13. ปัจจยัดา้นราคา  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทุก
ปัจจยัในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลมากคือมีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 
 14. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือทุกปัจจยัในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลมากคือหาซ้ือไดง่้าย และมีสินคา้วางจ าหน่าย
ร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์
 15. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือทุกปัจจยัในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลมากคือมีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่น
โทรทศัน์   หนงัสือพิมพ,์ ป้ายโฆษณาฯลฯ 
 
ตารางท่ี  5.3  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ล าดบัแรก 

ล าดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกัด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัทีม่ผีล 
1 หาซ้ือไดง่้าย การจดัจ าหน่าย 4.22 มาก 

1 
มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑ์
ส าหรับสตัว ์ การจดัจ าหน่าย 

4.22 
มาก 

2 มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภณัฑ ์ 4.17 มาก 
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ตารางท่ี  5.3  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ล าดบัแรก 

ล าดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกัด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัทีม่ผีล 
2 มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน ราคา 4.17 มาก 

3 
มีการแจง้ผลการวเิคราะห์อาหารใหท้ราบท่ีบรรจุ
ภณัฑ ์ ผลิตภณัฑ ์

4.16 
มาก 

4 มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสตัว ์ การจดัจ าหน่าย 4.15 มาก 
4 มีรายละเอียดคุณสมบติัพเิศษของอาหาร ผลิตภณัฑ ์ 4.15 มาก 
4 สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น การจดัจ าหน่าย 4.15 มาก 
5 อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ ์ 4.13 มาก 
5 จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต การจดัจ าหน่าย 4.13 มาก 

5 
มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ การส่งเสริม

การตลาด 
4.13 

มาก 

5 มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ผลิตภณัฑ ์ 4.13 มาก 
6 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร ราคา 4.12 มาก 
7 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ราคา 4.11 มาก 
8 ราคาประหยดักวา่ยีห่อ้อ่ืน ราคา 4.10 มาก 
8 มีส่วนลดเม่ือซ้ือตามเง่ือนไข ราคา 4.10 มาก 
9 คุณภาพของอาหารแมว ผลิตภณัฑ ์ 4.09 มาก 
9 เป็นอาหารแมวน าเขา้จากต่างประเทศ ผลิตภณัฑ ์ 4.09 มาก 
9 มีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกหลายยีห่อ้ ผลิตภณัฑ ์ 4.09 มาก 

9 
มีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ ์ การส่งเสริม

การตลาด 
4.09 

มาก 

9 
มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสงัคม การส่งเสริม

การตลาด 
4.09 

มาก 

9 มีใหเ้ลือกหลายขนาด ผลิตภณัฑ ์ 4.09 มาก 
9 มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด การจดัจ าหน่าย 4.09 มาก 

9 
มีของแถม การส่งเสริม

การตลาด 
4.09 

มาก 

10 ช่ือเสียงและตรายีห่อ้ของอาหารแมวส าร็จรูป  4.07 มาก 

10 
มีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบั การส่งเสริม

การตลาด 
4.07 

มาก 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ผลติ 
 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายเพศหญิง  ทุกรายไดต่้อเดือน ส่วน
ใหญ่ ประเภทของของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบเปียก  โดยคุณสมบติัของอาหาร
แมวท่ีเลือกซ้ือเป็นอาหารแมวทัว่ไป เป็นบรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง    ดงันั้น ผูผ้ลิตควรแจง้รายละเอียด
ส่วนประกอบของอาหารแมวว่ามีส่วนประกอบท ามาจากอะไรบา้งอย่างชดัเจน  บอกคุณสมบติัและ
ประโยชน์ของอาหารแมวต่อแมวอยา่งชดัเจน  นอกจากนั้นควรผลิตโดยใชบ้รรจุภณัฑ์เป็นแบบซอง
ออกจ าหน่ายมากกว่าบรรจุภณัฑ์แบบกระป๋อง  เน่ืองจากพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ส่วนใหญ่นิยมซ้ือเป็นบรรจุภณัฑแ์บบซองมากกวา่บรรจุภณัฑแ์บบกระป๋อง 
  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ พบวา่การตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง   ซ่ึงจะซ้ือเดือนละ 
2-3 คร้ัง และสถานท่ีซ้ือคือห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั และร้านขายอาหาร
สัตวท์ัว่ไป  เหตุผลท่ีซ้ือจากสถานท่ีจ าหน่ายหาง่าย  มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ และอยูใ่กลบ้า้น  ดงันั้น
การน าเสนออาหารแมวต่อลูกคา้ ผูผ้ลิตควรเน้นการกระจายสินคา้ไปยงัสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีการ
เดินทางสะดวกเข้าถึงจุดขายได้ง่าย  ได้แก่การกระจายผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภคโดยผ่านทางช่อง
ทางการจ าหน่ายในห้าง  ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั ร้านขายอาหารสัตว์
ทัว่ไป  และคลินิกรักษาสัตว ์เป็นตน้ 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประเด็นท่ีพบว่าการท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัอาหาร
แมวจากเพื่อนแนะน า  และจากการเห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ  ดงันั้น ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรเพิ่มการโฆษณา
ทางส่ือโฆษณา ต่างๆ ให้มากข้ึน  โดยเฉพาะส่ือนิตยสาร/วารสาร  วิทยุ/โทรทศัน์  และหนงัสือพิมพ ์
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
   

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ผลติและผู้จัดจ าหน่ายในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาด ดังนี ้
 ด้านผลิตภัณฑ์  แมว้า่การซ้ืออาหารแมวของผูบ้ริโภคอาจไม่ไดค้าดหวงักบัคุณภาพของ
อาหารแมวมากนกั  แต่ผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป 
ดังนั้ น ในส่วนของผูผ้ลิตจึงต้องค านึงถึงคุณภาพในกระบวนการผลิตเป็นหลัก มีการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพในการผลิต โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์   มีการแจ้งรายละเอียด
ส่วนประกอบของอาหาร  แจง้ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ของอาหารแมวท่ีมีต่อสุขภาพของแมวให้
ทราบท่ีฝาของบรรจุภณัฑ์  โดยมีรายละเอียดบอกคุณสมบติัพิเศษของส่วนประกอบอาหารแมวแต่ละ
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ชนิดท่ีน ามาผลิตเป็นส่วนประกอบ  นอกจากนั้นควรผลิตอาหารให้ครบทุกสูตรและเหมาะสมกบัแมว
ทุกวยั   รวมถึงบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุควรมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจซ้ือ 
 ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่าย  การน าอาหารแมวท่ีน ามาจ าหน่ายตอ้งค านึงถึงช่ือเสียงของตรา
ยี่ห้อของผูผ้ลิต  สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายตอ้งมีความหลากหลาย มีครบทุกยี่ห้อ และมีให้เลือกหลาย
ขนาด มีทั้งบรรจุภณัฑแ์บบซอง และแบบกระป๋อง 
 และจากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประเด็นท่ีพบว่าการท ากิจกรรมเว็บไซต์ของ 
Facebook เพจเก่ียวกับแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัและอาหารแมว  ดังนั้น  ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย
อาหารแมว  ควรมีการท ากิจกรรมทางเว็บไซต์ของ Facebook อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  โดยมีการ
แนะน าอาหารแมว  คุณประโยชน์ของอาหารแมวให้ผูบ้ริโภคทราบ  การจดักิจกรรมการส่งเสริม
การตลาด  การลด แลก แจกแถม ต่างๆ และการจดักิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม 
 

ด้านราคา  ในการก าหนดราคาสินคา้ของสถานท่ีจ าหน่ายในแต่ละแห่ง จะก าหนดราคา
ขายไม่เท่ากนั  ดงันั้นควรใช้นโยบายราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากกว่านโยบายราคาต ่าสุด   มีป้าย 
แสดงราคาไวอ้ย่างชดัเจน  ควรมีส่วนลดราคาเม่ือลูกคา้ซ้ือเงินสดเม่ือลูกคา้ซ้ือตามเง่ือนไข  รวมถึง
ผลิตสินคา้ท่ีมีราคาประหยดัออกมาจ าหน่าย  
 ด้านการจัดจ าหน่าย   ผูผ้ลิตควรให้ความส าคญักับสถานท่ีจดัจ าหน่าย  ควรวางขาย
สินคา้ให้ครอบคลุมทุกท่ี  โดยเฉพาะสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเป็นร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  และห้างคา้
ปลีกขนาดใหญ่  เช่น แม็คโคร  ห้างบ๊ิกซี  หา้งโลตสั  ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
เพศชายนิยมไปซ้ือท่ีร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  ส่วนเพศหญิง นิยมไปซ้ือท่ีห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่  
ควรกระจายการจ าหน่ายใหท้ัว่ถึงและครอบคลุมใหไ้ดม้ากท่ีสุด   
 ในส่วนของผูจ้ดัจ  าหน่ายควรเลือกท่ีตั้งร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน  มีการคมนาคมสะดวก
ต่อการซ้ือ มีสถานท่ีจอดรถสะดวก และปลอดภัย  ควรวางสินค้าให้สม ่ าเสมอไม่ขาดตลาด  
นอกจากนั้นควรวางจ าหน่ายในร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป ท่ีขายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว ์วางจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  และคลินิกรักษาสัตว ์เป็นตน้ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมาก
ในการมีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  ป้ายโฆษณา และมีการจดัท าเว็บไซต์
แนะน าผลิตภณัฑ ์มีของแถม  และมีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม   ดงันั้น 
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ส าหรับผู้ผลติ  ควรมีการโฆษณาในส่ือต่างๆ โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา และ
มีการจดัท าเวบ็ไซต์ อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม  เช่น การช่วยเหลือ 
บริจาคอาหารแมว ใหก้บักลุ่มผูเ้ล้ียงแมวจรจดั  หรือวดัต่างๆ ท่ีเล้ียงแมวจรจดัเป็นตน้ 

ส าหรับผู้จัดจ าหน่าย  ควรมีการลดราคาสินค้า มีของแถม   มีพนักงานแนะน าให้
รายละเอียดสินคา้  ซ่ึงพนกังานแนะน าสินคา้ จะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิง   ท่ีให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆไม่ต่างกนั  เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึนและรวดเร็วข้ึน รวมถึง
มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม  เพื่อสร้างการรู้จกัการแนะน าโดยการบอกกล่าวปากต่อปาก   และมี
การจดัท าเว็บไซต์แนะน าผลิตภณัฑ์ รวมถึงของแถมให้แก่ลูกคา้เม่ือซ้ือสินคา้หลายช้ินและเป็นเงิน
จ านวนมาก  หรือมีของแถมติดกับสินค้า     มีการแจกสินค้าของแถม ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้  เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดั 
เชียงใหม่ 

 
แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ  เพื่อใชป้ระกอบการศึกษา

หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปจากร้านในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ทางวชิาการเท่านั้น   

                  นายระว ี ศรีโมครา 
            ผูศึ้กษา 

ค าช้ีแจง 
 โดยมีขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
      ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

                           ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปจาก
ร้านในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

     ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูป ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
                            ส่วนท่ี  4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
ท่านเล้ียงแมว และเป็นผูต้ดัสินใจซ้ืออาหารแมวดว้ยตวัเองจากร้านในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (    )1. ใช่ 
 (    )2. ไม่ใช่  (จบการสัมภาษณ์) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจ้ง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง (   ) หน้าข้อความทีต่รงกบัตัวท่านมากทีสุ่ด 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง (Who?) 
2. สถานภาพ  (Who?) 
 (   ) 1.โสด  (   ) 2. สมรส      (   ) 3. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)………………… 
3. อาย ุ    (Who?) 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 20 ปี (   ) 2. 20-29 ปี    

(   ) 3. 30-39 ปี (   ) 4. 40-49 ปี   
(   ) 5. 50-59 ปี (   )6. 60  ปีข้ึนไป 

4. ระดบัการศึกษา (Who?) 
 (   ) 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (   ) 2. มธัยมตอนปลาย/ปวช.   

(   ) 3. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า   (   ) 4. ปริญญาตรี   
(   ) 5. สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ  (Who?) 
  (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา                     (   ) 2. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
  (   ) 3. พนกังานบริษทัเอกชน                   (   ) 4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั                
  (   ) 5. พอ่บา้น/แม่บา้น                   (   ) 6. พนกังานมหาวทิยาลยั 
  (   ) 7. รับจา้ง  (   )8.อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................                                  

6. รายไดต่้อเดือนของท่าน  (รายไดป้ระจ า  และรายไดเ้สริม)  (Who?) 
 (   ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท   (   ) 2.  10,001-15,000 บาท  
 (   ) 3. 15,001-20,000 บาท                        (   ) 4.  20,001-25,000 บาท 
 (   ) 5. 25,001-30,000 บาท                        (   ) 6.  30,001-35,000บาท 
 (   ) 7. 35,001 บาทข้ึนไป 

7. ปัจจุบนัท่านมีแมวทั้งหมดก่ีตวั 
  (   ) 1. 1 ตวั   (   )2. 2 ตวั 
   (   )3. 3 ตวั                        (   )4. 4 ตวั 
                (   )5. มากกวา่ 4 ตวัข้ึนไป โปรดระบุ............................... 
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8.  แมวท่ีท่านเล้ียงพนัธ์ุใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (   )1. สายพนัธ์ุไทย เช่น วเิชียรมาศ สีสวาด โคราช                          
  (   )2. สายพนัธ์ุเปอร์เซีย 
  (    )3. สายพนัธ์ุอเมริกนั ชอร์ตแฮร์ ส          
  (   )4. สายพนัธ์ุสก็อตติช โฟลด ์ 
  (   )5. แมวพนัทาง 
  (   )6. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 
9. วตัถุประสงคข์องการเล้ียงแมวของท่าน 
  (   ) 1. ไวเ้ป็นเพื่อนเล่น              (    )2. เพราะสงสาร (แมวจรจดัมาก่อน) 
  (   )3. แฟชัน่/ค่านิยมในการเล้ียงแมว           (   )4. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 
10. วธีิการท่ีไดแ้มวมาเล้ียง  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   )1. ซ้ือมาเล้ียง              (   )2. เพื่อน/ญาติให้มา 
        (   )3. เก็บมาเล้ียง              (   )4. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
11. ท่านเป็นสมาชิกหรืออ่านเร่ืองเก่ียวกบัแมวจากเวป็หรือ Facebook เพจใดเป็นประจ า (หรือบ่อยๆ) 
 (   )1. พนัทิปหอ้งแมว              (   )2. ทูนหวัของบ่าว 

 (   )3. จอนน่ี แมวศุภลกัษณ์             (   )4.โตโร่แอนด์เดอะแก็งค ์
 (   )5. เก่าตัง๋ แมวหนา้แปลก             (   )6.มิโซะ 
 (   )7. Kitty Somsong FC               (   )8. Able Meaw  
 (   )9. แมวไม่เตม็บาท              (   )10. แมว แมว  
 (   )11. แฟนคลบัแมวกล่อง             (   )12. Tony fat cat-โทน่ีแมวอว้น 
 (   )13. เจห้มวย แมวพะยนู – ตวัอะไรกลมๆ (   )14. Jaokaothecat 
 (   )15.Foldnomenon Cattery              (   )16.ทาสแมว 
 (   )17.Nala_cat               (   )18. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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ส่วนที ่2  พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
1. ตรายีห่้อของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  (What?) 
 (   ) 1. Purina One   (   ) 2. Friskies 
 (   ) 3. Royal Canin  (   ) 4. 1st Choice 
 (   ) 5. Maxima   (   )6. Chicken Soup  
 (   )7. Hill's   (   )8. วสิกสั 
 (   )9. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
2. ประเภทของของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีท่านเลือกซ้ือ  (What?) 
 (   ) 1. แบบเป็นเมด็  (   ) 2. แบบเปียก 
 (   ) 3. ทั้ง 2 แบบ 
3. คุณสมบติัของอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีท่านเลือกซ้ือ (What?) 
 (   ) 1. อาหารแมวทัว่ไป 
 (   ) 2. อาหารแมวท่ีระบุวา่มีน ้าตาลต ่า (Low-glycaemic) 
 (   ) 3. อาหารแมวท่ีระบุวา่มีอาหารอินทรีย ์(Organic)  
 (   ) 4. อาหารแมวท่ีระบุวา่ผลิตโดยใชส่้วนผสมจากธรรมชาติ (Natural)  
 (   ) 5. อาหารแมวท่ีระบุวา่ไม่มีส่วนผสมของธญัพืชซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้เช่น ขา้สาลี  
    หรือถัว่เหลือง (Grain-free/ Gluten-free/ Soy-free) 
 (   )6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
4.  ประเภทของบรรจุภณัฑบ์รรจุอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีท่านเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด (What?) 
 (   )1. บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบซอง  (   )2. แบบกระป๋อง       
5.  เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (Why) 
 (   )1. เป็นยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 
 (   )2. เป็นยีห่อ้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
 (   )3. เป็นยีห่อ้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
 (   )4. เป็นยีห่อ้ท่ีไดรั้บการรับรองจากสมาคมท่ีน่าเชือถือ 
 (   )5. เป็นยีห่อ้ท่ีแมวชอบกิน 
 (   )6. เป็นยีห่อ้ท่ีมีส่วนผสมท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะสูตรท่ีตอ้งการ เช่น ขจดักอ้น  ควบคุม 
          น ้าหนกั  หรือบ ารุงขน 
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 (   )7. อยากใหแ้มวทดลองรับประทาน 
 (   )8. ตอ้งการใหแ้มวมีสุขภาพดี 
 (   )9. เป็นคนทนัสมยั 
 (   )10. ไม่ไดใ้หค้วามสนใจเร่ืองยีห่้อเป็นหลกั 
 (   )11. มีการบอกต่อๆ มาวา่ปลอดภยักบัแมว 
 (   )12. ยีห่อ้ไม่ต่างแต่มีการลดราคาก็จะเลือกตราท่ีถูกท่ีสุด 
 (   )13.. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................... 
6. ท่านซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปบ่อยแค่ไหนในแต่ละเดือน (When?) 
 (   ) 1. เดือนละ 1 คร้ัง  (   ) 2. เดือนละ 2-3 คร้ัง 
 (   ) 3. เดือนละ 4  คร้ังหรือมากกวา่ (   ) 4. มากกวา่  3 เดือน/คร้ัง 
7. ท่านซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปท่ีไหน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  (Where?) 
 (   ) 1. หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น แมค็โคร หา้งบ๊ิกซี  โลตสั 
 (   ) 2. ร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  (   ) 3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต    
 (   ) 4. ร้านน ้าปิงปศุสัตว ์  (   ) 5. ร้านมินิมาร์ททัว่ไป    
 (   ) 6. คลินิกรักษาสัตว ์  (   )7. สั่งซ้ือจากทางอินเทอร์เน็ต  
 (   )8.. อ่ืนๆ ระบุ............................................. 
8. ท่านซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปคร้ังละเท่าใด (How?)   
 (   ) 1. 1 ถุง/กระป๋อง  (   ) 2. 2 ถุง/กระป๋อง 
 (   ) 3. 3  ถุง/กระป๋อง   (   ) 4. 4 ถุง/กระป๋อง 
 (   ) 4. 5  ถุง/กระป๋องข้ึนไป 
9. ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในแต่ละคร้ังท่ีท่านใชอ้ยูใ่นราคาประมาณ เท่าไร (How?)   
 (   ) 1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 
 (   ) 2. 101-200 บาท 
 (   ) 3. 201-300  บาท  (   ) 4. 301-400 บาท 
 (   ) 5. 401-500 บาท  (   ) 6. มากกวา่ 500 บาทข้ึนไป 
10. ใครแนะน าท่านใหซ้ื้ออาหารแมวส าเร็จรูป(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (How?)   

(   ) 1. เพื่อนแนะน า  (   ) 2. ครอบครัว 
(   ) 3. เห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ  (   ) 4. ญาติ/ คนรู้จกัแนะน า 
(   ) 5.ไดรั้บค าชกัชวนจากพนกังานขาย (   ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
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11. ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (How?)   
 (   ) 1. ตดัสินใจดว้ยตนเอง  (   ) 2. คนในครอบครัว 
 (   ) 3. เพื่อน/คนใกลชิ้ด  (   ) 4. อิทธิพลส่ือต่างๆ เช่น วทิย/ุโทรทศัน์ 
 (   ) 5. อ่ืนๆโปรดระบุ.......................................... 
12.  ท่านรู้จกัอาหารแมวส าเร็จรูปคร้ังแรกจากแหล่งไหนบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (How?)   
 (   )  1. คนรู้จกั/เพื่อน   (   )  2. คนในครอบครัว 
 (   )  3. นิตยสาร/วารสาร   (   )  4. วทิย/ุโทรทศัน์ 
 (   )  5. หนงัสือพิมพ ์   (   )  6. พนกังานขาย 
 (   )  7. ป้ายโฆษณา   (   )  8. แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 
 (   )  9. อินเตอร์เน็ต   (   ) 10. การออกงานแสดงสินคา้ 
 (   ) 11. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 
13.  ท่านคิดวา่แหล่งขอ้มูลใดท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวส าเร็จรูปของท่านมากท่ีสุด 
 (ตอบเพียง 1 ขอ้) (How?)   
 (   )  1. คนรู้จกั/เพื่อน   (   )  2. คนในครอบครัว 
 (   )  3. นิตยสาร/วารสาร   (   )  4. วทิย/ุโทรทศัน์ 
 (   )  5. หนงัสือพิมพ ์   (   )  6. พนกังานขาย 
 (   )  7. ป้ายโฆษณา   (   )  8. แผน่พบั/โบชวัร์/ใบปลิว 
 (   )  9. อินเตอร์เน็ต   (   ) 10. การออกงานแสดงสินคา้ 
 (   ) 11. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 
14. ท่านชอบรายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวส าเร็จรูปในรูปแบบใดมากท่ีสุด (How?)   
 (   ) 1. ชิงโชครางวลั   (   ) 2. ส่วนลดราคา 
 (   ) 3. ของแถมน่ารัก   (   ) 4. เพิ่มปริมาณราคาเดิม  
 (   ) 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
15. ท่านหาขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมวจากเวบ็ไหนบา้ง (How?)   
 (   )1. ไม่ 
 (   )2. ใช่  เวบ็........................................ 
  (    )2.1 www. petloft.co    
  (    )2.2 www.yespetshop.com 
  (    )2.3 www. spoon-petshop.weloveshopping.com  
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  (    )2.4 www.feedmeplease.com 
  (    )2.5 www.tspetshop.com     
  (    )2.6 www.alwayspetshop 
  (    ) 2.7 พนัทิป   
  (    )2.8 อ่ืน ๆโปรดระบุ............................................................ 
16. การท ากิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลใหท้่านรู้จกัอาหารแมวหรือไม่? 
 (   )1. มีผล   (   )2. ไม่มีผล 
17. การท ากิจกรรมเวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมวหรือไม่? 
 (   )1. มีผล   (   )2. ไม่มีผล 
18. การเขา้ร่วมกิจกรรมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของอาหารแมวมีผลต่อการรู้จกัอาหารแมวหรือไม่? 
 (   )1. มีผล   (   )2. ไม่มีผล 
19. การเขา้ร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมวหรือไม่? 
 (   )1. มีผล   (   )2. ไม่มีผล 
20. ถา้ตอ้งการซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในคร้ังต่อไปท่านจะตดัสินใจซ้ืออยา่งไร (How?)   
 (   ) 1. ซ้ือยีห่อ้เดิมทุกคร้ัง  ไดแ้ก่.......................................................................                         
 (   ) 2. เปล่ียนไปมาระหวา่ง 2-3 ยีห่อ้ ไดแ้ก่....................................................................... 
 (   ) 3. ไม่มีตรายีห่อ้ประจ า 
21. ท่านคิดวา่จะแนะน าอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีท่านซ้ือให้กบัผูอ่ื้นหรือไม่  
 (   ) 1. แนะน าแน่นอน (   ) 2.ไม่แน่ใจ  
  (   ) 3.ไม่แนะน า เพราะ (โปรดระบุ)............................................................ 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหารแมว 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัที่มผีล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
1. ช่ือเสียงและตรายี่หอ้ของอาหารแมวส าร็จรูป      
2. คุณภาพของอาหารแมว      
3. มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่      
4. มีรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหาร      
5. มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารใหท้ราบท่ี
บรรจุภณัฑ ์

     

6. มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของ
อาหาร 

     

7. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์      
9.  มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัแมวแต่ละวยั      
10. เป็นอาหารแมวส าเร็จรูปน าเขา้จาก
ต่างประเทศ 

     

11. มีอาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกหลายยี่หอ้      
12. อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม      
13. มีใหเ้ลือกหลายขนาด      
ปัจจยัด้านราคา 
1. มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน      
2. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร      
3. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
4. ราคาประหยดักวา่ยี่หอ้อ่ืน      
5. มีส่วนลดเม่ือซ้ือตามเง่ือนไข      
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัที่มผีล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
1. หาซ้ือไดง่้าย       
2. มีสินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขาย
ผลิตภณัฑส์ าหรับสตัว ์

     

3. จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หา้งซุปเปอร์
มาร์เกต็   

     

4. มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสตัว ์      
5. มีขายท่ีเซ่เวน่อิเลฟเว่น (7-11)      
6.มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด      
7. สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ      
8. สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น      

ปัจจัยด้านการการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการจดัมีการส่งชิงโชค แจกรางวลั      
2. มีโฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน ์
    หนงัสือพิมพ,์ ป้ายโฆษณาฯลฯ 

     

3.มีการจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าผลิตภณัฑ ์      
4. มีพนกังานแนะน าใหร้ายละเอียดสินคา้      
5. มีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มลูเก่ียวกบั 
    อาหารแมว 

     

6. มีการลดราคาสินคา้      
7. มีของแถม      
8. มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม      

 
 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลติภัณฑ์อาหารแมวและส่วนประสมการตลาดอืน่ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

***ขอขอบคุณทุกท่าน*** 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-นามสกุล  นายระว ี ศรีโมครา 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 14  พฤษภาคม  2526 
 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2541 ส าเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 

St. George’s College, Mussoorie, India 
ปีการศึกษา 2544 ส าเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนวิชยัวทิยา เชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2548 ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต 

 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ประวตัิการงาน พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั Managing Director 
   บริษทั ยเูน่ียนเทก็ซ์ไทล ์แอนด ์คอสทูม จ ากดั 
  พ.ศ. 2551 – 2552 Sales and Marketing Manager 
   Move and Stay Co., Ltd. 
  พ.ศ. 2550 – 2551 Sales Executive 
   บริษทั ยเูน่ียนเทก็ซ์ไทล ์แอนด ์คอสทูม จ ากดั 
  พ.ศ. 2550 – 2551 Sales Executive Destination Of The 
   World (Thailand) Ltd. 

 

 


