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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัว์
เพท็จา้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหาร
สัตวเ์พ็ทจา้ (2) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ 
จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสัตวเ์ล้ียง สัตวท่ี์เล้ียงอยู่ (3) เพ่ือศึกษาปัจจยั 
ส่วนประสบทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว ์
เพท็จา้ (4) เพ่ือศึกษาปัจจยักลุ่มอา้งอิง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขาย
อาหารสตัวเ์พท็จา้ (5)  เพ่ือศึกษาปัจจยั PEST ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษา
ร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ (6) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอา้งอิงและปัจจยั PEST ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ (7) เพ่ือศึกษาผลการวิจยัท่ีได้
ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้แก่ร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้อ าเภอล าลูกกา ในการปรับปรุงบริหารบุคคล ตลอดจนการจดั
กิจกรรมเพ่ือกระตุน้การตดัสินใจในการซ้ืออาหารแมวเมด็ใหดี้ข้ึน (8) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัน่าจะท าใหก้าร
ตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ต่างกนั (9)  เพ่ือศึกษาปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัน่าจะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกากรณีศึกษาร้านขาย
อาหารสัตวเ์พท็จา้ต่างกนั (10)  เพ่ือศึกษาปัจจยักลุ่มอา้งอิงแตกต่างกนัน่าจะท าให้การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป 
ในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้แตกต่างกนั (11) เพ่ือศึกษาปัจจยั PEST แตกต่างกนัน่าจะท าให ้
การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้แตกต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการและดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 
และปัจจยั PEST ดา้นการเมือง (กฎหมายนโยบายรัฐ) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา 
กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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Abstract 
 Subject research A study on the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka District, a case 
study of a Pet Jaa pet food store. Objectives: 1. To study the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka 
District, a case study of Pet Jaa pet food stores 2. To study the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk 
Ka District, a case study of Pet Jaa pet food stores classified by sex. Age, income, occupation, education level, 
status, number of pets Domestic animals 3. To study the factors of marketing experience. Affect the decision to 
buy ready-made cat food in Lam Luk Ka District, a case study of Pet Jaa pet food stores. 4. To study the 
reference group factors. Affecting the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka District, a case study 
of Pet Jaa pet food stores5. To study PEST factors influencing the decision to buy ready-made cat food in Lam 
Luk Ka District, a case study of a Pet Jaa pet food store. 6. To study the factors of marketing mix. Reference 
Factors and PEST Factors Influencing Decision Making to Buy Ready-to-Eat Cat Food in Lam Luk Ka District, a 
Case Study of Pet Jaa Pet Food Stores7.To study the results of the research obtained as basic information to Pet 
Jaa Pet Food Shop, Lam Luk Ka District In improving personnel management As well as organizing activities to 
encourage decision-making to buy better pellets8. To study different personal factors, it is likely that the decision 
to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka District is a case study of Pet Jaa pet food stores. 9. To study the 
factors of different marketing mix, it is likely that the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka 
District is a case study of Pet Jaa pet food shops. 10. To study the factors of different reference groups, it is likely 
that the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka District is a case study of Pet Jaa pet food stores. 11. 
To study the different PEST factors, it is likely that the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka 
District is a case study of Pet Jaa pet food shops. 
 The results of the study showed that Marketing mix factors, process and physical composition, and 
political PEST (government policy law) influence the decision to buy ready-made cat food in Lam Luk Ka 
District, a case study of Pet Jaa pet food stores. Statistically significant 0.05 
 
Keywords : Decision 
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บทน า 
 
 อาหารสัตวเ์ล้ียงเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศดว้ยมูลค่าเกือบ 1,200 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐในปี 2556 และท่ีส าคญัมลูค่าส่งออกขยายตวัในระดบัสองหลกัอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 12.5 ต่อปี
ในช่วงระหว่างปี 2548-2556 (ยกเวน้ปี 2552 ท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก) นอกจากน้ี ไทยยงัเป็นผูส่้งออกอาหารสัตว์
เล้ียงรายใหญ่อนัดบั 7 ของโลก ท่ีมีสดัส่วนส่งออกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 3.8 ของมูลค่าส่งออกอาหารสัตวเ์ล้ียงทั้งหมด
ของโลกในปี 2551 เป็นร้อยละ 4.4 ในปี 2556 อาหารสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงไทยมีศกัยภาพในการส่งออกจึงนบัเป็นอีกหน่ึง
สินคา้ท่ีน่าสนใจ ลกัษณะของประชากรมีผลต่อการเล้ียงสตัวเ์ล้ียง โครงสร้างและลกัษณะของประชากรท่ีเปล่ียนไป 
ส่งผลต่อความนิยมและพฤติกรรมในการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงของผูค้น อาทิ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุในหลายประเทศ 
ทัว่โลก และการท่ีอตัราการเกิดของประชากรมีแนวโนม้ลดลง เพราะประชากรแต่งงานชา้ลงและมีแนวโนม้อยู่เป็น
โสดเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จึงมีความต้องการเล้ียงสัตว์เล้ียงไวค้ลายเหงาเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี 
การขยายตัวของเมืองท าให้ขนาดของพ้ืนท่ีอยู่อาศัยมีแนวโน้มลดลง หลายครอบครัวเร่ิมมีพ้ืนท่ีใช้สอยจ ากัด 
ทั้งภายในบา้นและนอกตวับา้น จึงตอ้งเลือกเล้ียงสัตวเ์ล้ียงท่ีมีขนาดเล็กหรือจ ากดัจ านวนของสัตวท่ี์เล้ียงเพ่ือให้
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีของบา้น  
  การเลือกซ้ืออาหารสัตว์เล้ียง อาหารสัตวเ์ล้ียงชนิดแห้งเป็นท่ีนิยมมากกว่าอาหารสัตว์เล้ียงชนิดเปียก
โดยรวมแลว้อาหารสัตวเ์ล้ียงชนิดแห้งยงัคงไดรั้บความนิยมมากกว่าอาหารสัตวเ์ล้ียงชนิดเปียก เน่ืองจากมีราคา
ย่อมเยาและคุม้ค่า สะดวกในการเก็บรักษา และเม่ือเปิดแลว้สามารถเก็บไวไ้ดน้านกว่าอาหารสัตวเ์ล้ียงชนิดเปียก 
ดว้ยคุณสมบติัเหล่าน้ีท าให้อาหารสัตวเ์ล้ียงชนิดแห้งมกัมีขนาดจ าหน่ายใหญ่กว่าชนิดเปียก ซ่ึงก็เป็นขอ้ดีท่ีช่วยให้
เจา้ของสตัวเ์ล้ียงประหยดัทั้งเงินและเวลาในการออกไปซ้ืออาหารสตัวเ์ล้ียง ขณะท่ีอาหารสตัวเ์ล้ียงชนิดเปียกจดัเป็น
อาหารสตัวเ์ล้ียงท่ีมีเกรดสูงกวา่ เม่ือเทียบกบัอาหารสตัวเ์ล้ียงชนิดแหง้แต่กมี็ราคาแพงกวา่ดว้ยเช่นกนั 
  การท่ีเจา้ของสัตวเ์ล้ียงให้ความส าคญักบัสัตวเ์ล้ียงของตนมาก จึงยินดีท่ีจะซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงท่ีมีราคา 
แพงข้ึน หากมัน่ใจว่าอาหารดงักล่าวจะเป็นประโยชน์และช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตสัตวเ์ล้ียงของตน ผูผ้ลิตอาหารสัตว์
เล้ียงจึงพยายามออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ดึงดูดความสนใจ ใหข้อ้มูลท่ีส าคญั ตลอดจนเนน้จุดเด่นหรือความพิเศษของ
สินคา้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของเจา้ของสัตวเ์ล้ียง อาทิ การปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์หม่เพ่ือเนน้ว่าผลิตจาก
วตัถุดิบธรรมชาติทั้งหมด ซ่ึงอาจรวมถึงการใชสี้เขียวหรือรูปภาพท่ีแสดงถึงธรรมชาติ การเนน้ว่าผลิตจากวตัถุดิบ
ชั้นดี เช่น ปลาแซลมอน รวมถึงการเนน้ท่ีสารอาหารส าคญัหรือคุณสมบติัพิเศษของอาหาร เช่น เป็นอาหารท่ีมี
กรดโฟลิก (Folic Acid) สูง หรือมีแคลอรีต ่า  
  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษา 
ร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอ
ล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ โดยมีแนวคิดในการวิจยั คือ การศึกษาจ าแนกตามเพศ อายุ รายได ้
อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ีพกัอาศยั สถานภาพ จ านวนสัตวเ์ล้ียง ว่ามีความสัมพนัธ์มากนอ้ยเพียงใดต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มอา้งอิง และ Pest ว่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้าน
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ขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ หรือไม่ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการสามารถน าไป
ประยกุตใ์ช ้เพ่ือก าหนดเป้าหมายและลดช่องโหวด่า้นต่าง ๆ ใหน้อ้ยลงเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจกบัผูซ้ื้อมากยิ่งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
 1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้  
 2. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสตัวเ์ล้ียง สตัวท่ี์เล้ียงอยู ่ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสบทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอ 
ล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจยักลุ่มอา้งอิง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษา
ร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ 
 5. เพ่ือศึกษาปัจจยั PEST ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษา 
ร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ 
 6. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอา้งอิงและปัจจยั PEST ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้  
 7. เพ่ือศึกษาผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูพ้ืนฐานใหแ้ก่ร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้อ าเภอล าลูกกา ในการ
ปรับปรุงบริหารบุคคล ตลอดจนการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุน้การตดัสินใจในการซ้ืออาหารแมวเมด็ใหดี้ข้ึน 
 8. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัน่าจะท าให้การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา
กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ต่างกนั 
  9. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัน่าจะท าให้การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป
ในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ต่างกนั 
  10. เพ่ือศึกษาปัจจัยกลุ่มอา้งอิงแตกต่างกนัน่าจะท าให้การตัดสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอ 
ล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้แตกต่างกนั 
 11. เพ่ือศึกษาปัจจยั PEST แตกต่างกนัน่าจะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา
กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตงานวจิยั 
 
  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษา
ร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากรอ าเภอล าลกูกาท่ีมาซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
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2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรอ าเภอล าลูกกาท่ีมาซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปร้านขาย

อาหารสตัวเ์พท็จา้ ใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ taro yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 384 คน 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

   -  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสัตวเ์ล้ียง  
สตัวท่ี์เล้ียงอยู ่
    -  ปัจจัยส่วนประสบทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย  
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  
   -  ปัจจยัอา้งอิง ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ 
   -  ปัจจัย PEST ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
  3.2  ตวัแปรตาม (dependent Variable) คือการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปท่ีร้านขายอาหารสัตว ์
เพท็จา้ของประชากรอ าเภอล าลกูกา 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 
  ผลกระทบจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 สามารถสรุปเป็นสมมติฐานได ้ดงัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัน่าจะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา
กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันน่าจะท าให้การตัดสินใจซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยักลุ่มอา้งอิงแตกต่างกนัน่าจะท าให้การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอ 
ล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยั PEST แตกต่างกนัน่าจะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา
กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้แตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าใหท้ราบถึงการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ 
2. ท าใหท้ราบถึงการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอา้งอิงและปัจจยั PEST 
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3. น าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้แก่ร้านขายอาหารสัตว์เพ็ทจ้า  อ  า เภอล าลูกกา  

ในการปรับปรุงบริหารบุคคล ตลอดจนการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุน้การตดัสินใจในการซ้ืออาหารแมวเมด็ใหดี้ข้ึน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 

  การตัดสินใจ 
 สุดาพร กุณฑลบุตร (2552) สรุปไวว้่าการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ จะผ่าน
กระบวนการของการเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีซ้ือมาก่อน ไม่ว่าเป็นการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ การพิจารณารายละเอียด 
และกระบวนการท่ี ผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ไดรั้บผลมาจากสองกลุ่มของปัจจยั กลุ่มแรกไดแ้ก่ปัจจยัทางจิตวิทยา
ของ แต่ละบุคคล เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติอ่ืน ๆ กลุ่มท่ีสอง ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม เช่น 
วฒันธรรม ชนชั้นทางสงัคม กลุ่มอา้งอิงและครอบครัว 
  ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือก 
ท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้
และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 
  Bunyalist Mejuntro (2015) กล่าวว่า การเลือกซ้ืออาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงแสนรักในทอ้งตลาดมีมากมาย
หลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกสรรกนัไปฝากนอ้ง ๆ หนู ๆ ท่ีบา้น แต่หลายคนคงตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาท่ีเกินจริงและ
ภาพลกัษณ์อนัสวยงามของตวัแบรนดแ์ละแพค็เกจจ้ิงเลือกใชอ้าหารแบรนดต่์าง ๆ โดยมิไดค้  านึงถึงรายละเอียดและ
ผลระยะยาว นอ้ยคนท่ีจะมานัง่เจาะลึกในตวัอาหารสตัว ์อีกทั้งเร่ืองอยา่งน้ีไม่มีใครเขามานัง่สอน 
  ทิพรัตน์ จูจนัทร์ (2555) สรุปว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือนั้นนกัการตลาดไดพ้ยายามศึกษาและท าความ
เขา้ใจในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพ่ือคน้หาแนวทางท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้หรือสร้างส่ิงแวดลอ้มทาง
การตลาด ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่มต่าง ๆ กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น การแสวงหาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
  -  ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสัตว์เล้ียง  
สตัวท่ี์เล้ียงอยู ่
  -  ปัจจยัส่วนประสบทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  
  -  ปัจจยัอา้งอิง ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ 
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  -  ปัจจัย PEST ได้แก่ ปัจจัยดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
 3.2  ตวัแปรตาม (dependent Variable) คือการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปท่ีร้านขายอาหารสัตวเ์พท็
จา้ของประชากรอ าเภอล าลกูกา 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการการจดัการกระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยั
ระยะยาว (Longitudinal Design) คือ การวิจยัท่ีมีการเกบ็ขอ้มลูจากประชากรกลุ่มเดียวกนัมากกวา่หน่ึงคร้ัง น าขอ้มูล
ท่ีเก็บไดแ้ต่ละคร้ังมาศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnare) และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. สถิติพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
   1.1  ใชค่้าร้อยละและความถ่ีในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้
อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสตัวเ์ล้ียง สตัวท่ี์เล้ียงอยู ่
  1.2  ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ปัจจยั PEST และการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา 
กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ 

 2.  สถิติอนุมานใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
  2.1  เพศ ต่างกนัน่าจะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขาย

อาหารสตัวเ์พท็จา้ต่างกนั โดยใช ้T-test มีเลือกแค่ 2 กลุ่ม ช/ญ (YปริมาณXกลุ่ม) 
  2.2  อายุ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสัตวเ์ล้ียง ต่างกนัน่าจะท าใหก้ารตดัสินใจ

ซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย
ขอ้มลูสถิติ One way Anova มี3กลุ่มข้ึนไป (YปริมาณXกลุ่ม) 

  2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ปัจจยั PEST ทดสอบ โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย
ขอ้มลูสถิติ Multiple Regression (YปริมาณXปริมาณ) 
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สรุปผลการวจิยั 
 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ปัจจยั PESTและตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอ
ล าลกูกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ 

 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 6 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสตัวเ์ล้ียง สัตวท่ี์เล้ียงอยู่ มีจ านวน
ขอ้ค าถามทั้งหมด 8 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสบทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ  
ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 23 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยักลุ่มอา้งอิง เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติย
ภูมิ มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยั Pest  เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบั Pest ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ปัจจยัทางเทคโนโลยี จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 12 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 5 การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ เป็น
ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้  
มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 3 ขอ้ 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูต้รวจสอบไดแ้ก่ 1. ดร.นิเวศน์ ธรรมะ อาจารยแ์ประจ าหลกัสูตรโครงการพิเศษ  
2. ดร.วชัรพงษ ์ตนัฑพ์รชยั อาจารยป์ระจ า คณะบริการธุรกิจ ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ 3. พิมพร์ามิล สุพรรณ
พงศ ์อาจารยพิ์เศษ คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ ว่าแบบสอบถามใชภ้าษาและลกัษณะของขอ้
ค าถามเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากนั้นผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 30 คน เพ่ือท าการตรวจสอบค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม  

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์
เพ็ทจา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างร้านอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ ให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า 
ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 รองมาคือ ดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 รองลงมาคือด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียนเท่ากบั 3.68 รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ 3.66 
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รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 รองลงมาคือด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47  
นอ้ยท่ีสุดคือดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูป 
ในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ในดา้นราคาพบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างร้านอาหารสัตว์
เพท็จา้ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.06 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านสนใจอาหารแมวส าเร็จรูปยี่หอ้ท่ีมีราคาตอ้งคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัสินคา้
แบรนดอ่ื์น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 รองมาคือ ท่านสนใจอาหารแมวส าเร็จรูปท่ีมีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.90 และท่านสนใจอาหารแมวส าเร็จรูปยี่หอ้ท่ีราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86
ตามล าดบั  

2. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์
เพ็ทจา้ปัจจยักลุ่มอา้งอิง พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างร้านอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ ให้ความส าคญัในระดบัน้อยท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ กลุ่มทุติยภูมิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 นอ้ยสุดคือกลุ่มปฐมภูมิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 ตามล าดบั 

3. วิเคราะห์การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้
ดา้น PEST พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างร้านอาหารสัตวเ์พท็จา้ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัจจัย 
ดา้นการเมือง (นโยบายรัฐ เช่น จดทะเบียนการคา้ ระบุวนั เดือน ปีและเคร่ืองหมายรับรองจากรัฐ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.03 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 รองลงมาคือปัจจยัดา้นเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.74 นอ้ยท่ีสุดคือปัจจยัดา้นสงัคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์
เพท็จา้ พบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งร้านอาหารสตัวเ์พท็จา้ ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านตดัสินใจ
ซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปท่ีตราสินคา้ท่ีท่านไดห้าขอ้มูลมาแลว้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 รองมาคือ ท่านจะแนะน าคน
รอบตวัให้ใชอ้าหารแมวส าเร็จรูปตราสินคา้เดียวกบัท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และท่านจะยงัคงซ้ืออาหารแมว
ส าเร็จรูปตราสินคา้เดิมต่อในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 
  ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูก กากรณีศึกษาร้านขาย
อาหารสตัวเ์พท็จา้ สรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
จ าแนกตามเพศพบวา่ การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
ท่ีมีเพศ ต่างกนั โดยภาพรวมทั้งเพศชาย หญิงและอ่ืน ๆ ไม่ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวว่า 
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การซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงไม่ว่าเพศไหนก็สามารถเลือกซ้ือเองไดไ้ม่จ ากดัเพศ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงท่ีมาซ้ือ
อาหารเมด็แมว 

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
จ าแนกตามอายพุบวา่ การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
ท่ีมีอาย ุต่างกนั โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวว่า การเลือกซ้ืออาหารไม่จ ากดั
อายสุ่วนใหญ่มกัอาย ุ21-30 ปีมาเลือกซ้ืออาหาร 

3. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
จ าแนกตามรายไดพ้บว่า การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว ์
เพท็จา้ ท่ีมีรายได ้ต่างกนั โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวว่า การตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารส่วนใหญ่มีรายไดท่ี้ 20,001-30,000 บาทซ่ึงส่วนมากเป็นผูท่ี้ท างานแลว้มีรายไดร้ะดบัหน่ึง 

4. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
จ าแนกตามบุคลากรพบว่า การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหาร 
สตัวเ์พท็จา้ท่ีมีบุคลากร ต่างกนั โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
ระดบัการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
สถานภาพพบว่า การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ 
ท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

7. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
จ านวนสตัวเ์ล้ียงพบวา่ การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลกูกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้
ท่ีมีจ านวนสตัวเ์ล้ียง ต่างกนั โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

8. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ 
สตัวเ์ล้ียงท่ีท่านเล้ียงอยูพ่บวา่ การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์
เพท็จา้ท่ีมี สตัวท่ี์เล้ียงอยู ่ต่างกนั โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหาร
สัตวเ์พ็ทจ้า จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานท่ี 
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ โดยใช้สถิติ
ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การตัดสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์เพ็ทจ้า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพพบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตาม
สมการจะมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
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แมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา  กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์เพ็ทจ้า โดยเรียงล าดับท่ีมีผลสูงสุด คือ  
ดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ตามล าดบั โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 0.168  
ซ่ึงดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากทางร้านมีการเอาใส่ใจลูกคา้เป็นอย่างดีดูแลแนะน าอาหาร
แมวยี่ห้อต่างๆและทางร้านมีการช าระเงินสะดวกทุกช่องทางทั้งโอนเงิน จ่ายเงินสดและบตัรเครดิตและยงัมีการ
ขนส่งใกลเ้คียงไดอ้ย่างรวดเร็วอีกดว้ย และตัวท่ีส่งผลอีกตัวคือ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพซ่ึงมีค่าติดลบ
เน่ืองจากลกูคา้บางคนชอบทั้งร้านเปิดแอร์และไม่เปิดแอร์ และบางชอบท่ีร้านมีความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้และ
สัตวแ์ต่บางคนก็ไม่ไดคิ้ดถึงจุดน้ี ซ่ีงส่งผลใหติ้ดลบท าใหข้อ้มูลผกผนัตรงกนัขา้มกนัแต่ก็ยงัมีผลต่อการซ้ืออาหาร
สตัวเ์ล้ียงเพราะบางคนกต็อ้งการแต่บางคนกไ็ม่ไดต้อ้งการ 

2. การตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้ดา้นกลุ่ม
อา้งอิง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นปฐมภูมิ และ ดา้นทุติยภูมิพบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการจะมีตวัแปร
อิสระทั้งหมด 2 ตวัแปร โดยไม่พบตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา
กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พ็ทจา้ เน่ืองจากลูกคา้สามารถเลือกสินคา้อาหารแมวเม็ดเองไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งถาม
ครอบครัว เพ่ือน หรือเพ่ือนร่วมงาน หรือพวกดารา นกัร้อง เน็ตไอดอล บล็อกเกอร์จึงท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกมาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวร้านขายอาหารสตัวเ์พท็จา้ 

3. การตัดสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกา กรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์เพ็ทจ้า 
ดา้น PEST ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ปัจจยัทางเทคโนโลยี
พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการจะมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 1 
ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแมวส าเร็จรูปในอ าเภอล าลูกกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตวเ์พท็จา้โดย
เรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุด คือ ปัจจยัทางการเมือง (นโยบายของรัฐ) โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ 0.117 ปัจจยั
ทางการเมืองส่งผลต่อการตดัสินใจเน่ืองจากเป็นเร่ืองเก่ียวกบันโยบายของรัฐเก่ียวกบัการจดัทะเบียนการคา้ การระบุ
วนั เดือน ปี และการจดเคร่ืองหมายรับรองจากรัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงท าให้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน่ืองจาก
ลกูคา้เช่ือถือนโยบายของรัฐตามท่ีกล่าวมา 
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